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Beslut 
Denna kursplan är fastställd av institutionsstyrelsen för Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik 2010-02-17. 
 
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 
Antagen till utbildning på forskarnivå. 
  
Kursens innehåll 
Kursen behandlar dels olika statistiska metoder dels enkät- och provkonstruktion. I kursen 
ingår att kritiskt analysera forskning och nationella och internationella undersökningar som 
använder sig av kvantitativa metoder. Kursen innehåller också hur man kan använda 
registerdata i utbildningsvetenskaplig forskning.  Kursen ger en introduktion i klassisk och 
modern mätlära.   
 
Förväntade studieresultat 
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: 
 

• Ge en översikt över olika kvantitativa metoders användningsområden 
• Ge en översikt över olika kvantitativa metoders för- och nackdelar i relation till olika 

forskningsproblem 
• Visa förmåga att kritiskt analysera slutsatser som bygger på kvantitativa metoder. 

 
 
Undervisning 
Undervisningen består av självstudier, grupparbeten, föreläsningar och seminarier.  
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Kunskapskontroll och examination 
a. Kursen examineras genom  

• Individuella skriftliga rapporter 
• Muntlig gruppexamination 

 
b. Som betyg på kursen används något av uttrycken Godkänd och Underkänd. 
 
Student som underkänts i ordinarie examination har rätt att genomgå minst fyra ytterligare 
examinationer så länge kursen ges. Då kursplanen upphört att gälla har den studerande rätt att 
genomgå examination, dock högst tre gånger under en tvåårsperiod efter det att undervisning 
på kursen upphört. Studerande kan begära att examination genomförs enligt denna kursplan 
även efter det att kursplanen upphört att gälla, dock högst tre gånger. 
 
 
Kurslitteratur 
Obligatorisk kurslitteratur 
Djurfeldt, G., Larsson, R & Stjärnhagen. O. (2003). Statistisk verktygslåda – 
samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.  Lund: Studentlitteratur 
 
Downing, S.M. & Haladyna, T. M. (2003). Handbook of test development. Valda delar. 
Tillgänglig via Google Books. 
 
Lundahl, C. (2009). Varför nationella prov? – framväxt, dilemman, möjligheter. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Pedhazur, E.J. & Schmelkin, L.P. (1991). Mesurement, Design and Analysis. London: 
Lawrence Earlbaum Ass: Valda kapitel. Tillgänglig via Google books. 
 
SCB. (2001). Fråga rätt! Utveckla, testa, utvärdera och förbättra blanketter. Hämtas 
elektroniskt på www.scb.se.  
 
SCB Valda artiklar (Se SCB>statistikskolan) 
 
Valbar kurslitteratur 
Artiklar och avhandlingar som använder kvantitativa metoder. Rapporter från nationella prov, 
nationella och internationella utvärderingar. 
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