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Kursplan: Analys av kvantitativa data  
 
1.  Identifikationsuppgifter 

 
- Kurskod: KOMP002 
- Engelsk benämning: Analysis of Quantitative Data 
- Nivå: Forskarnivå och Avancerad nivå 
- Högskolepoäng: 7,5 
- Fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden 2014-09-25 

Gällande från 2014-09-01 
- Institution: Musikpedagogik 8502 

 
Kursen är en av de grundläggande metodkurserna för forskarstuderande vid forskarutbildningen i 
musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet.  
Kursen vänder sig även till forskarstuderande i Musik samt studerande på Avancerad nivå i 
Musikpedagogik. 

 
 
2. Mål för kursen 
 
Kursens syfte är att ge perspektiv på metodologiska grundproblem inom musikpedagogisk och 
utbildningsvetenskaplig forskning; diskutera relationen mellan metodbegrepp och 
vetenskapsteoretiska begrepp; problematisera val av metod för olika forskningsproblem; ge en 
översikt över forskningsmetoder inom det musikpedagogiska och utbildningsvetenskapliga fältet; samt 
ge tillfälle att utveckla vissa praktiska färdigheter i användning av metoder för dataproduktion och 
dataanalys. 
 
Lärandemål 
 
Efter avslutad kurs skall den studerande 
 

* ha kännedom om metodologiska grundproblem inom musikpedagogisk och 
utbildningsvetenskaplig forskning 

 
* kunna diskutera relationen mellan metodbegrepp och vetenskapsteoretiska begrepp 

 
* kunna problematisera val av metod för olika forskningsproblem 

 
* ha kännedom om forskningsmetoder inom det musikpedagogiska och 

utbildningsvetenskapliga fältet 
 

* ha vissa praktiska färdigheter i användning av metoder för dataproduktion och 
dataanalys 
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3. Kursinnehåll 
 
Del 1: Introduktion. Översikt över kursen, orientering om ämnens vetenskapsteoretiska bas, diskussion 
kring grundläggande vetenskapsteoretiska och forskningsmetodologiska begrepp. 
 
Del 2: Problemställning, design, datagenerering och analys. Med utgångspunkt i de 
forskningsmetodologiska traditioner som fokuserat kvantitativa data behandlas reliabilitets- och 
validitetsbegreppen; mätinstrument och observationsprocedurer; tekniker för sammanställning av 
forskningsresultat; problemformuleringens utformning och innebörd; undersökningsdesigner för 
studier med beskrivande och förklarande syften samt urvalsdesigner. En översikt ges över kvantitativa 
metoder för beskrivning av data och för analys av kausala relationer i experimentella och icke-
experimentella studier. 
 
Del 3: Examination. Presentation och ventilering av examinationsuppgifter. 
 
4. Undervisning och examination 

Kursen består av föreläsningar, seminarier och workshops, fördelade på tre kursdelar. För godkänt 
resultat på kursen fordras aktivt deltagande vid undervisningstillfällen och övningar, samt en godkänd 
examinationsuppgift. Den skriftliga examinationsuppgiften består i att antingen: 
 

(i) utifrån den litteratur som behandlats i kursen och diskuterats vid seminarierna välja en 
metodologisk frågeställning eller något begrepp och diskutera detta med referenser i 
kurslitteraturen (2-3000 ord). 

 
eller 

 
(ii) formulera en forskningsfråga som undersöks genom analys av något av 

datamaterialen i de SPSS-filer som erhålls vid kursstarten. Du skall beskriva 
undersökningsgruppen, analysmetod(er) samt de variabler du använder dig av med 
lämpliga mått på central tendens och spridning. Undersökning av samvariation i 
någon form mellan variabler skall ingå. Resultatet redovisas i rapportform (högst 
2000 ord) där huvuddelen läggs på metod- och resultatdelarna och där resultaten 
problematiseras/diskuteras med avseende på generaliserbarhet och eventuellt hot 
mot reliabilitet och validitet. Tabeller och/eller diagram skall användas för att 
illustrera rapporten. 

 
5. Undervisningsspråk  

Svenska 
 
6. Betygsskala  

Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på kursen 
ska den studerande ha uppnått de ovan beskrivna målen. 
 
7. Förkunskapskrav 

Deltagarna förväntas ha förkunskaper motsvarande kandidatnivå i Musikpedagogik i metodfrågor 
gällande kvantitativ analys, samt ha fullgjort Introduktionskursen på forskarutbildningen eller 
motsvarande. 
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8. Litteratur och övriga läromedel 
 

Bryman, A. S. (2004). Social Research Methods (2nd ed). Oxford: Oxford University Press. 

Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig 
orsaksanalys med kvantitativa metoder (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

Seale, C. (Ed.) (2004). Social Research Methods. A Reader. London: Routledge. 
(Brevidläsningslitteratur) 

 

Härtill kommer ytterligare litteratur i form av stenciler, tidigare examinationsuppgifter och 
vetenskapliga originalarbeten. 
 
9. Kursvärdering 

De olika momenten i kursen utvärderas formativt såväl som summativt. Hela kursen utvärderas 
summativt vid dess slut. Frågor kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer är därvid 
centrala. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp nästa gång 
kursen ges. 

 


