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Kursplan för STAH11 Kandidatuppsats 
 
1. Allmänna uppgifter 

1. Namn: Kandidatuppsats (Bachelor Essay) 
2. Nivå: Grundnivå (G2E) 
3. Högskolepoäng: 15; ECTS-credits: 15 
4. Kursen är fastställd av styrelsen vid Statistiska institutionen, Lunds universitet 

2011-09-12 
 
2. Kursens inplacering i utbildningssystemet 

1. Ämne: Statistik  
2. Kurs på grundnivå som ingår som obligatorisk delkurs inom kursen STAH01 

Kandidatkurs. Obligatorisk kurs för kandidatexamen.  
3. Undervisningen sker på svenska eller engelska. 

 
3. Lärandemål 
Syftet är att studenten skall tränas i att självständigt använda sig av kunskaper och 
erfarenheter som erhållits på tidigare kurser i ämnet, för att belysa en övergripande 
frågeställning eller problem.  
Efter genomgången kurs förväntas studenten ha 

 skapat en djupare förståelse av i tidigare kurser genomgångna teoretiska 
moment, genom integrering och tillämpning av kunskaper i uppsatsarbetet.  

 givits möjlighet till fördjupade kunskaper inom för uppsatsen relevant 
ämnesområde.  

 erhållit erfarenhet av att planera, genomföra och redovisa ett uppsatsarbete.  
 
4. Kursinnehåll 
Uppgiften som utförs individuellt eller som grupparbete redovisas i form av en uppsats 
som framläggs vid ett seminarium. Uppgiften kan utgöras av  

 en översiktsuppsats som behandlar något teoretiskt eller metodologiskt problem, 
eller 

 en skriftlig presentation av ett statistiskt utrednings- eller konsultationsarbete.  
Kursen avslutas med ett offentligt seminarium vid vilket uppsatsförfattarna presenterar 
sin uppsats och försvarar den mot framförd kritik samt kritiskt granskar en annan 
uppsats.  
 
5. Undervisning och examination 
Kursen bedrivs i form av ett antal uppsatsgrupper, gemensamma seminarier och 
personlig handledning. Kursen examineras genom det självständiga arbetet (uppsatsen), 
opposition av andra framlagda uppsatser samt deltagande i angivna seminarier.    
 
6. Betyg 
Vid Ekonomihögskolan tillämpas en målrelaterad betygsskala A-F med 
bokstavsbeteckningarna A-E för godkända resultat och bokstavsbeteckningen F för icke 
godkända resultat. 
A: Utmärkt 
B: Mycket bra 
C: Bra 
D: Tillfredsställande 
E: Tillräckligt 
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F: Otillräckligt  
 
BETYG KARAKTERISTIK POÄNG KRITERIER 
A Utmärkt 100-85 Ett framstående resultat som är 

utmärkt vad gäller teoretiskt djup, 
praktisk relevans, analytisk förmåga 
och självständighet. 

B Mycket bra 84-75 Ett mycket bra resultat som 
karakteriseras av mycket bra teoretiskt 
djup, praktisk relevans, analytisk 
förmåga samt självständighet. 

C Bra 74-65 Ett bra resultat som karakteriseras av 
bra teoretiskt djup, praktisk relevans, 
analytisk förmåga samt 
självständighet. 

D Tillfredsställande 64-55 Ett resultat som är tillfredsställande 
vad gäller teoretiskt djup, praktisk 
relevans, analytisk förmåga och 
självständighet. 

E Tillräckligt 54-50 Ett resultat som möter minimikraven 
enligt ovanstående, men inte mer. 

F Otillräckligt 49-0 Ett resultat som är otillräckligt. 
 
 
7. Förkunskapskrav 
Grundläggande samt kunskaper motsvarande STAG01 Fortsättningskurs i statistik.  
Undantag för grundläggande krav på kunskaper i svenska ges då kursen ges på 
engelska.  
 
 


