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Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskap 

Quantitative methods in educational science 

Omfattning (högskolepoäng): 7,5 hp 

Utbildningsnivå: Forskarnivå 

Forskarutbildningsämne: Didaktik 

Värdakademi: Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation 

Information om obligatorium: Seminarier och föreläsningar är obligatoriska  

 

Syfte 

Kursen syftar till att deltagarna utvecklar kunskaper om, och förmåga att, använda 

kvantitativt betingade metodologier i utbildningsvetenskapliga studier. 

 

Lärandemål 

Efter genomförd kurs förväntas den studerande:  

• visa förtrogenhet med olika insamlingsmetoder av kvantitativa data, samt 
deras möjligheter och begränsningar 

• kritiskt kunna redogöra för val av insamlingsmetod och urval i kvantitativa 
studier och i relation till kunskapsanspråk 

• visa förmåga att kritiskt analysera kvantitativa forskningsdata i relation till 
syfte, frågeställningar och resultat 

• visa förmåga att utifrån ett kritiskt förhållningssätt och en egen definierad 
problemställning, använda centrala begrepp och resonemang från kursen för 
att genomföra en kvantitativ studie av mindre format 

 

Innehåll 

• Kvantitativ ontologi 

• Redskap för datainsamling i kvantitativa studier (t.ex. enkäter och 

observationsprotokoll), och deras möjligheter och begränsningar 

• Utformning av kvantitativa studier, däribland komparativa studier (t.ex. 

TIMSS, TALIS, PISA) och studier av storskaliga interventioner (t.ex. 

randomiserade kontrollerade studier, kvasi-experiment) 

• Deskriptiv och analytisk statistik 

• Grundantaganden och genomförande av icke-parametriska statistiska 

tekniker, parametriska statistiska tekniker, och faktor- och klusteranalys 

Undervisning 

Föreläsningar, workshop och seminarier  
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Särskild behörighet 

Genomgången forskarutbildning eller antagen till forskarutbildning med relevant 
huvudområde 

 

Examination  

SEM1, 3 högskolepoäng, betyg Godkänd (G), Seminarier. 

INL1, 4,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G). Inlämningsuppgift.  
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