
Datum för kursen  VT2021 
 
 

 17 mars 2021: Kursen öppnas och hemsida blir tillgänglig. 
 

 24 mars 2020: Presentation av en studie du är involverad i ska laddas upp på Canvas, före kl 
12:00 

 
 30 mars – 1 april 2021: Internat 1 

 
 22 april – 23 april: Internat 2  

 
 14 maj: Examinationsuppgift ska laddas upp på Canvas före kl 12:00 och sändas till 

kursföreståndare (martin.bergstrom@soch.lu.se). 
 

 28 maj: Kommentar på egen kursplan ska laddas upp på Canvas före kl 12:00 och sändas till 
kursföreståndare (martin.bergstrom@soch.lu.se). 

 
 11 juni: Bedömning sänds ut. 

 
 25 juni: Eventuella reviderade examinationsuppgifter ska sändas in. 

 
 30 juni: Kursen stängs. 
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Kursupplägg 
Presentation 

Förbered en presentation på ca en sida som laddas upp på Canvas. Presentationen ska som 
sammanfatta en studie ni är involverad i. Inkludera det som du tänker kring syfte, 
frågeställningar, urval, studiedesign, metoder för datainsamling och ev. statistiska analyser. 
Fundera gärna redan nu på examinationsuppgiften. 
 

Internat 1 
Inför internat 1 rekommenderas att studenten läst de arbeten som kommer att avhandlas i 
de olika teman. Vidare ska övning 1 göras inför internat 1. 
 
Lunch bokad 31/3 för doktoranderna på Ishiri 11.30-12.30  

Dag 1 kl 13-20 
Tema: 
Introduktion 

 Lärare och 
undervisningsform 

13-14 Allmän presentation av lärare och deltagare 
 
Presentation av kurs. 

1. Mål för kursen. 
2. Kursupplägg – innehåll och form 
3. Litteratur 
4. Examination 
5. Exempel på forskningsfrågor som 

anmodar kvantitativa metoder 
 

Alla tre (MB, LW & 
TO) 
 
Föreläsning 

14-14:45 Vad är variabler? (manifesta & latenta, 
oberoende & beroende, konstant, 
nominal/dikotom, ordinal, interval/kvot/skala; 
kvalitativa och kvantitativa variabler) 

TO 
 
Seminarium 

14:45-15.30 
 

Vilka psykometriska krav bör vi ställa på 
mätinstrumentet? (faktoranalys, sensitivity, 
specificity, PPV, NPV, interbedömarreliabilitet 
och test-retest) 
 

MB 
 
Seminarium 

15:30-16:15 Vem är våra informanter, respondenter och 
forskningsdeltagare?  

LW 
 
Seminarium 

17 – 20  Middag: 
Presentationer av de olika projekten – På vilket 
sätt skulle en forskningsfråga som anmodar 
kvantitativ metod bidra till deras studie? 

Restaurang VED 
(Mårtenstorget 3) 

 
  Lärare och 

undervisningsform 

Dag 2 kl: 9-17 
Tema: Hur går man 

 
Plus övning kvalitetsgranskning, minst 1 

 
Övningsuppgift 1 



tillväga? 
 

artikel/seminarieledare (minst tre artiklar som ska 
granskas alltså), samtliga rekommederas läsas. 

9-10 Tema 1: Enkäten som metod för att studera 
kunskaper, attityder och beteenden hos den allmänna 
befolkningen – om hiv och aids i Sverige (Plantin et al 
2017, Wallander et al 2015) 
 

LW  
 
Seminarium 

10-11 
 

Tema 2: Factorial survey approach – en experimentell 
vinjettmetod för att studera föreställningar, åsikter, 
preferenser, bedömningar, m.m., i en given 
population (Samuelsson & Wallander 2015, Wallander 
2009) 
 

LW 
 
Seminarium 
 

11-12 Tema 3: Longitudinella och kontrollerade studier 
utan randomisering 
Olsson (2013) 
Olsson & Fridell (2012, 2015 & 2018) 

TO 
 
Seminarium 

12-13 Lunch Valvet (Allhelgona 
Kyrkogata 7) 

13-14 Tema 4: Kontrollerade studier med randomisering 
 
Andrée Löfholm, et al. (2009, 2014), Olsson (2009), 
Sundell et al (2009).   

TO 
 
Seminarium 

14-15  Tema 5: Två randomiserade studier av samma 
intervention ger olika resultat? (Bergström & Höjman 
2016, Hansson & Olsson 2012, Kyhle Westermark et 
al 2011) 

MB 
 
Seminarium 

15-15:30 Kaffe  

15:30-16:30 Tema 6: Samma intervention, men nu analyserad i en 
systematisk översikt. (Åström et al in press, SBU 
2018) 

MB 
 
Seminarium 

16:30-17 Tid för reflektion  

Middag för doktoranderna bokad 17.30 på restaurang Stäket (Stora Södergatan 6) 
  



Dag 3 kl 8-13 
Tema: 
Examinationsuppgift 

 Lärare och 
undervisningsform 

kl 8-9:30 
 

Deltagarna möts i smågrupper för att diskutera hur de 
kan lösa examinationsuppgiften. 

 

09:30 – 11:00 Grupp handledning med fokus på examinationsuppgift LW, MB, TO 
Handledning 

11–12 Uppsamling och planering inför nästa internat LW, TO, MB 
Föreläsning 

12  Lunch och avfärd Kulturen 
(Tegnérsplatsen 6) 

 
  



Internat 2 
 
Du bör ha med dig en bärbar dator med programvaran SPSS. Kontrollera innan internat att du kan 
öppna programmet. Kontakta din lokala programleverantör eller servicedesk på det universitet du är 
inskriven vid om du inte får det att fungera. 
 

Dag 1 kl: 12-17 
Tema: Hur gör man? 

 Lärare och 
undervisningsform 

12-13 Lunch Socialhögskolan 

13.00-16:00 Hur hittar man runt i SPSS? 

• Data view 

• Variable view 

• Mata in variabler 

• String/numeric 

• Labels 

• Skalnivå 

• Compute variable 

• Transform variable 

• Output viewer 

• Syntax 

• Rensa data (tvätta file) 

• Select data 

MB 
 
Workshop 

16.00-17.00 Uppsamling och gruppindelning 
(ca tre studenter i varje grupp. Grupp A-C). 

MB 

 
  



Dag 2 kl: 9-16:30 
Tema: Tillämpning i SPSS 

   

 LW TO MB  

9.00-11.00 A B C Workshop 

11.00-12 B C A Workshop 

12.00 -13 Lunch På Skissernas 
(Finngatan 2) 

13.-14:00 B C A Workshop 

14.00 -16:00 C A B Workshop 
16.00-16:30  Uppsamling och Avfärd  Föreläsning 
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