
Kursnamn  Experimental design with statistical and multivariate data 
analysis   
Name of course  
 
Omfattning (högskolepoäng) 5 hp     
ECTS credits 
 
Tidsperiod  VT 16     
Course period 
 
Antal platser 15 
Maximum number of participants 
 
Undervisningsspråk  Engelska     
Language of instruction 
 
Kursens syfte samt motivering till varför den bör vara fakultetsgemensam (max 150 
ord)  
Aim of course and motivation as to why it should be considered “multidisciplinary” to the extent that the faculty should allocate 
extra financing. 
Syftet är att ge deltagarna kunskap och föreståelse för de kraftfulla verktyg som finns 
inom statistik och multivariat dataanalys samt att ge handfast praktisk träning i att 
tillämpa verktygen på problem som nära kopplar till den egna forskningens specifika 
frågeställningar. För experimentalister är det fundamentalt att kunna planera, 
genomföra och sedan korrekt kunna tolka experimentella data Kursen bör vara 
fakultetsgemensam eftersom detta är verktyg och arbetssätt som kan, och definitivt 
bör, tillämpas inom alla experimentella discipliner. Vi har märkt att forskarstuderande 
i de flesta fall har svårt att tillämpa och omsätta de kunskaper i statistik de har med 
sig från grundutbildningen på sin egen forskning och det är få som har kunskaper om 
försöksplanering och multivariat dataanalys. Syftet här är att komplettera och 
fördjupa kunskapen samt att ge träning i att tillämpa den på verkliga tekniska, 
kemiska och fysikaliska frågeställningar.  
Kursinnehåll, kursens uppläggning samt examinationsform (max 150 ord) 
Contents, study format and form of examination  
 
Kursinnehåll: 
* Klassisk statistik 
* ANOVA och linjär regression 
* Försöksplanering 
* Optimering 
* Multivariat dataanalys 
 
Upplägget är ett antal introducerande föreläsningar som kompletteras med större 
handledda datorlaborationer där deltagarna får fördjupad förståelse samt praktisk 
erfarenhet av att tillämpa metoderna på verkliga problem och frågeställningar. Kursen 
avslutas med ett mindre projekt som direkt knyts till deltagarens egen forskning. 
 
Examinationen består i aktivt deltagande i datorlaborationerna och ett genomfört 
projektarbete. 
 
Målgrupp/er (specifiera ämnen/inriktningar) samt rekommenderade förkunskaper 
Target group/s (specify, if possible, subject/specialization) and recommended background 



 Målgruppen är doktorander från experimentella discipliner, t ex teknik, kemi och 
biologi. Rekommenderade förkunskaper är civilingenjörsutbildning inom 
naturvetenskap. Ett minimikrav är matematikkunskaper motsvarande grundkurserna 
inom vektoranalys och linjär algebra. 
 
Huvudansvarig institution  Teknikvetenskaper     
Department with main responsibility  
 
Andra inblandade institutioner (specifiera hur).  
Other departments involved (specify how). 
 Föreläsare från analytisk kemi. Kursen har utvecklats i nära samarbete med Rolf 
Danielsson från analytisk kemi och bygger vidare på material han utvecklat. 
 
Kontaktperson/er (namn, e-postadress)  
Contact person (name, e-mail address) 
 Lena Klintberg, lena.klintberg@angstrom.uu.se  
 
Anmälan om kursdeltagande till  
Application from course participants should be sent to 
 lena.klintberg@angstrom.uu.se     
 
Senast  1 december 2015     
Not later than 
 


