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1 Kursens benämning, omfattning och nivå
Kursen ges av Högskolan i Skövde och benämns Statis-
tisk analys och datavisualisering, Forskarnivå och om-
fattar 6 högskolepoäng. Kursen tillhör forskarnivå.

2 Mål
Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:

• beskriva och skilja mellan olika metoder inom
deskriptiv (beskrivande) och statistisk inferens,

• demonstrera användningen av multivariata visu-
aliseringsmetoder för explorativ (undersökande)
dataanalys,

• formulera statistiska hypoteser och testa dessa
med hjälp av statistisk programvara,

• utvärdera och motivera användningen av specifi-
ka statistik- och visualiseringsmetoder för vissa
dataanalysuppgifter,

• analysera och bedöma statistiska analysmetoder
som använts i ett urval av vetenskapliga artiklar
från olika forskningsområden, och

• argumentera för hur experimentell design och
statistisk rapportering kan påverka debatten in-
om vetenskapssamhället och samhället i övrigt.

3 Innehåll
Kursen behandlar viktiga statistiska metoder inom
deskriptiv (beskrivande) och statistisk inferens, samt
explorativ (undersökande) analys genom multivariat
datavisualisering. Kursen inleds med en introduktion

till statistiska begrepp, vanliga sannolikhetsmodeller
och deras tillämpningar. Klassiska univariata och bi-
variata visualiseringsmetoder beskrivs, följt av mul-
tivariata visualiseringsmetoder baserade på ’machine
learning’, som inkluderar klustring, dimensionsredu-
cerande projektioner och tvådimensionell avbildning.

Kursens avsnitt om statistisk inferens tar upp det fre-
kventistiska angreppssättet, men ger även en kort över-
sikt av Bayesianska metoder. Grunden för statistisk
hypotesprövning och dess grund i den vetenskapli-
ga metoden diskuteras. I detta avsnitt förklaras van-
ligt förekommande experimentell design och samp-
lingsmetoder. Ett stort urval av hypotestester, inklusive
anpassningsgrads-, centralmåtts- och spridningsmåtts-
tester behandlas, för scenarier med ett, två eller flera
stickprov. Statistiska regressionsmetoder beskrivs ock-
så i statistisk inferens.

Kursen avslutas med en kritisk analys av statistiska
analysmetoder som använts i vetenskapliga artiklar
från olika forskningsområden och diskussioner om hur
felaktig experimentell design, felaktig tolkning av sta-
tistiska tester och oetisk statistisk rapportering kan
påverka debatten negativt inom vetenskapssamhället
och samhället i övrigt.

Kursen använder statistiska verktygslådor och bibli-
otek i ett eller flera vetenskapliga datorprogram och
programmeringsmiljöer. I de praktiska övningarna an-
vänds data från verkligheten, varav några väljs för att
främja diskussioner om samhällsfrågor såsom klimat-
förändringar, ekonomisk ojämlikhet, ojämlikhet mel-



lan könen och diskriminering.

4 Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer,
projektarbeten och seminarier.

Undervisningen bedrivs på engelska.

5 Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller God-
känd.

Betyg för kursen utfärdas först när samtliga examina-
tionsmoment godkänts. Enskilda examinationsmoment
registreras inte.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker
enligt följande system:

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Laborationer 2 hp/ECTS U/G

Seminarium 1 hp/ECTS U/G

Projekt rapport1 3 hp/ECTS U/G

1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment

godkänts.

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs att samtli-
ga examinationsmoment har bedömts som godkända.

6 Behörighet
Kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå, dvs avlagd examen på
avancerad nivå eller slutförda kursfordringar om minst
240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller mot-
svarande.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet krävs att
den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 60
högskolepoäng, inklusive självständigt uppsatsarbete
omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad ni-
vå, inom området informationsteknologi, näraliggande
tillämpningsområden eller andra ämnesområden som
bedöms som direkt relevanta för avhandlingsarbetet.

Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engels-
ka 6 eller motsvarande. Motsvarande kunskaper visas
normalt genom ett internationellt erkänt språktest, t ex
IELTS, TOEFL eller liknande.

7 Ämne för utbildning på forskarnivå
Kursen tillhör forskarutbildningsämnet informations-
teknologi vid Högskolan i Skövde.

8 Inrättande av kurs och fastställande av kurs-
plan

Kursen är inrättad av utbildningskommittén för utbild-
ning på forskarnivå inom informationsteknologi 2021-
05-03. Denna kursplan är fastställd av utbildnings-
kommittén för utbildning på forskarnivå inom infor-
mationsteknologi 2021-05-03. Kursplanen gäller från
2021-07-01.

9 Överlappning av annan kurs
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars in-
nehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet
i denna kurs.

10 Övrigt
Ytterligare information lämnas om kursen på Hög-
skolans utbildningssidor på webben inför respektive
kurstillfälle.

Nationella och lokala styrdokument för Högskolans
verksamhet finns tillgängliga på Högskolans webb-
plats.

Efter kursens slut sker en utvärdering av kursen där
doktorandens erfarenheter och synpunkter inhämtas.
Utvärderingens främsta syfte är att bidra till förbätt-
ringar och utveckling av kursen. Doktoranden ska in-
formeras om resultatet av kursutvärderingen och even-
tuella beslut om åtgärder.
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