
Kursplan 
 
A. Kvantitativa forskningsmetoder inom socialt arbete, 7,5 högskolepoäng. 

Doktorandkurs. Quantitative Research Methods in Social Work, 7.5 higher education credits. 

Third cycle. 

 

B. Allmänna uppgifter 

Kursen är en obligatorisk kurs inom ramen för Forskarskolan för yrkesverksamma (FYS) i 

socialtjänsten. Kursen ingår som en del i en licentiatexamen i samhällsvetenskap med 

fördjupning i socialt arbete. Kursen ges på svenska.  

C. Mål 

För att bli godkänd på kursen ska doktoranden kunna: 

Kunskap och förståelse 

• Redogöra för och förklara olika kvantitativa metoder, identifiera centrala kvantitativa 

begrepp samt relatera metoder och begrepp till vetenskapsteoretiska traditioner 

• Identifiera och förklara relationen mellan kvantitativa data och metoder  

• Med vetenskaplig nogrannhet argumentera för och motivera hur kvantitativa data med 

relevans för socialt arbete kan bearbetas med stöd av statistiska metoder 

 

Färdighet och förmåga 

• Planera, tillämpa och tolka statistiska metoder utifrån teorier inom socialt arbete 

• Kritiskt granska och analysera utfall av statistiska metoder 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• Kritiskt granska och analysera kvantitativa forskningsmetoder och dess 

användningsområden inom socialt arbete 

• Tillämpa ett etiskt genomtänkt förhållningssätt i förhållande till kvantitativa metoder 

 

D. Kursinnehåll 

Kursen syftar till att ge kunskap om och färdigheter i användningen av kvantitativa 

forskningsmetoder inom forskningsområdet socialt arbete. Inom kursen presenteras och 

diskuteras formulering av kvantitativa frågeställningar, sannolikhetsteori, definition av 



variabler, datainsamlingsmetoder, statistiska analysmetoder, metodbegränsningar och etiska 

aspekter för praktiknära forskning i socialt arbete. 

 

E. Undervisning och examination 

Kursen bygger på doktorandens självständiga kunskapsinhämtning samt på möjligheten för 

doktoranden att utveckla sina kunskaper i nära samarbete med forskare som arbetar med 

kvantitativa forskningsmetoder. Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier, 

övningsuppgifter samt workshops. Obligatoriska moment är seminarier, övningsuppgifter och 

workshops. Frånvaro vid enstaka tillfällen kan kompenseras efter överenskommelse med 

examinator. 

 

Vid seminarier arbetar doktoranden med att identifiera och problematisera begrepp som 

används inom kvantitativ metod. Doktoranden ges möjlighet att öva sin förmåga att kritiskt 

granska och värdera kvantitativa metoder genom att diskutera ett urval av för kursen relevanta 

studier med de forskare som genomfört dem.  

 

I workshops övar sig doktoranden i att förbereda data i ett statistiskt dataprogram inför att 

dessa ska tillämpas och relateras till teorier inom socialt arbete Vidare övar sig doktoranden i 

att planera, tillämpa och tolka utfallet av olika statistiska metoder i redan preparerade 

datamaterial. 

 

Kursen examineras genom ett självständigt författat arbete i form av en forskningsplan 

kopplat till det egna forskningsprojektet.  

 

Omexamination erbjuds i nära anslutning till examinationstillfället. 

 

F. Betyg 

Som betyg används något av uttrycken Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Godkänd 

krävs att doktoranden fullföljer samtliga examinationsuppgifter och uppfyller de mål som anges 

för kursen.  

 

 

 



G. Förkunskapskrav och urvalskriterier 

För behörighet till kursen krävs att sökanden är antagen till forskarskolan för yrkesverksamma 

eller antagen på motsvarande forskarutbildning. 

I första hand antas doktorander som är antagna till forskarskolan för yrkesverksamma (FYS) 

till kursen. I mån av plats antas även i andra hand samverkansdoktorander (doktorander som är 

anställd av och bedriver huvuddelen av sin forskning vid annan offentlig inrättning eller 

företag). I tredje hand antas övriga doktorander i socialt arbete. 

 

H. Kurslitteratur 

Se separat litteraturlista. 

 
  




