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UNDERVISNINGSPLAN   30.06.17 

  

Uddannelse:   

                           

Kandidat Uddannelsesvidenskab 

Modul: 2b  Videnssociologi og kvantitet – kvantitative metoder 

ECTS:  10 

Semester, år:  Første semester, første år 

Undervisningssted: København (K) og Aarhus (A) 

  

 

 

Modulansvarlig:  

Felix Weiss, fewe@edu.au.dk 

 

Øvrige undervisere:  

Charlotte Lange Hald, chel@edu.au.dk 

Nis Langer Primdahl, nilp@edu.au.dk 

 

Undervisningstidspunkt: 

Se timeplan:  
http://autumnschedule.au.dk/dk/showtimetable.aspx  

 

Mål og indhold: 

Se gældende studieordning: Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab 

 

Prøveform/eksamen 

Se gældende studieordning: Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab 

Eksamensdatoer:http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/dato/uddannelsesvidenskab-eksamen/ 

Vejledning og feedback 

Der er knyttet kollektiv vejledning til modulet i tilknytning til opgaveskrivningen samt kort feedback på 

eksamensopgaver. 

 

Evaluering 

Spørgeskemaundersøgelsen tilgås via BlackBoard. På næstsidste undervisningsgang besvarer de studerende 

individuelt spørgeskemaet, og på sidste undervisningsgang drøftes resultatet med de studerende på holdet.  

Se nærmere: http://edu.medarbejdere.au.dk/undervisere/undervisningsevaluering/  

 

Litteratur: se under ”sessions”. Grundbog: Hansen, E.J. & Andersen, B.H. (2009). Et sociologisk værktøj: 

Introduktion til den kvantitative metode. København: Hans Reitzels Forlag. 

 (K) – Teksten kan findes i det digitale kompendium  

 (D) – teksten skal downloades fra internettet 

 (B) – Teksten findes på semesterhylden på biblioteket 

 (G) – Teksten findes i grundbogen 

  

mailto:fewe@edu.au.dk
mailto:chel@edu.au.dk
mailto:nilp@edu.au.dk
http://autumnschedule.au.dk/dk/showtimetable.aspx
https://mit.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=7564&sprog=da
https://mit.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=7564&sprog=da
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/dato/uddannelsesvidenskab-eksamen/
http://edu.medarbejdere.au.dk/undervisere/undervisningsevaluering/
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Undervisningsplan 

 

Session Undervisningstema og -form Underviser 

1 

Week 36 

Forelæsning: Forskningsdesign i kvantitative studier i 

uddannelsesvidenskab 

 

 

 

Felix Weiss 

2 

Week 37 

Forelæsning: Sampling og repræsentativitet (2 t) 

Forelæsning: Eksperimenter i uddannelsesvidenskab (1 

t) 

Felix Weiss 

3 

Week 38 

Forelæsning: Dataindsamling i 

spørgeskemaundersøgelser 

Felix Weiss 

 

4 

Week 39 

Forelæsning: Dataanalyse I (2 t) 

Øvelse: Excel basics (1 t) 

Felix Weiss 

Charlotte Hald Lange (A) 

Nis Langer Primdahl (K) 

5 

Week 40 

Forelæsning: Dataanalyse II, bivariat analyse og 

statistisk inferens 

Felix Weiss 

6 

Week 41 

Øvelse II (Analyse, diskussion af øvelsesopgave I) Charlotte Hald Lange (A) 

Nis Langer Primdahl (K) 

7 

Week 43 

Forelæsning: Dataanalyse III, bivariat analyse og 

statistisk inferens, læsning og forståelse af avanceret 

statistik i forskningsartikler 

 

Felix Weiss  

8 

Week 44 

Øvelse III: (Analyse, diskussion af øvelsesopgave II, 

præsentation af taler i tabeller og grafisk) 

Charlotte Hald Lange (A)  

Nis Langer Primdahl (K) 

9 

Week 45 

Forelæsning: Udfordringer af kvantitative metoder. 

Brug af eksisterende datakilder og meta-analyse. 

Felix Weiss 

10 

Week 46 

Øvelse IV: Guidelines til eksamen, ”mixed methods” 

Diskussion af øvelsesopgave III 

Charlotte Hald Lange (A)  

Nis Langer Primdahl (K) 
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1. Session, forelæsning: Forskningsdesign i Kvantitative Studier i Uddannelsesvidenskab 

Underviser: Felix Weiss (sprog: engelsk) 

 

Sessionens formål er at give de studerende et overblik over den samlede forskningsproces i et kvantitativt 

perspektiv. De studerende skal kunne formulere et relevant forskningsspørgsmål. Forskellige formål inden for 

kvantitativ forskning vil blive diskuteret, bl.a. forskellen mellem kausale og deskriptive studier og problemer 

med og strategier for kausal inferens i samfundsvidenskabelig forskning.  

 

Litteratur (i alt 129 s) 

 Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2011). Research Methods in Education. Routledge. Kapitel 4 (s 

54-71). (K) 

 King, G, Keohane, RO, Verba, S (1994). Designing Social Inquiry. Kapitel 1-3. Princeton University 

Press. (D) [Tilgænglig som E-bog via AU-library i intern AU netværk, ikke i kompendium] 

Forberedelse til undervisningen: De studerende skal have læst den angivne litteratur.  De studerende skal 

have gjort sig overvejelser over, hvilket forskningsproblem, de vil arbejde med i modulet, hvordan det kan 

forankres teoretisk, og hvordan det kan belyses empirisk.  

 

 

2. Session: Forelæsning: Sampling og repræsentativitet (2 t) 

Forelæsning: Eksperimenter i uddannelsesvidenskab (1 t) 

Underviser: Felix Weiss (sprog: engelsk) 

 

Forelæsningen introducerer grundlæggende principper og strategier/teknikker til udvælgelse af respondenter i 

kvantitative undersøgelser. I undervisningen diskuteres begreberne repræsentativitet, generaliserbarhed og 

bortfald. Brug af eksperimenter i uddannelsesvidenskab vil også blive diskuteret: Hvad kan vi bruge 

eksperimenter til, og hvordan kan uddannelsesvidenskabelige forskningsspørgsmål afgrænses. 

 

Litteratur (i alt 101 s) 

Eksperimenter: 

 Angrist, J.D. & Pischke, J.-S. (2014): Mastering Metrics. The Path from Cause to Effect. Chapter 1: 

Randomized Trials. Pages 1-33. (K) 

 Webster, M. & Sell, J. (2014): Why do experiments? Chapter 1 in Laboratory Experiments in the Social 

Sciences. Webster, M. & Sell, J. (eds.) London, Academic Press. Pages 5-21. (K) 

Sampling/Repræsentativitet: 

 Hansen, E.J. & Andersen, B.H. (2009). Et sociologisk værktøj: Introduktion til den kvantitative metode 

(Kap. 5, s. 76-96). København: Hans Reitzels Forlag. (G, B) 

 Trochim, W.M., Donnely, J.P., Arora, K. (2015). Research Methods – The Essential Knowledge Base 

(Kap. 4, s 79-108). Cengage Learning. (K) 

 

Forberedelse til undervisningen: De studerende skal have læst den angivne litteratur.  

 

 

3. Session: Dataindsamling i Spørgeskemaundersøgelser 

Underviser: Felix Weiss (sprog: engelsk) 

 

I forelæsningen gives en introduktion til udarbejdelse af spørgeskemaer med fokus på spørgsmålsformulering, 

bias, skalatyper, struktur og rækkefølge. Muligheder og begrænsninger i operationalisering af 

uddannelsesvidenskabelige begreber i en spørgeskemaundersøgelse vil blive diskuteret. Brug af test i 

dataindsamling vil også blive diskuteret.  

 

Litteratur (i alt 118 s) 

 Hansen, E.J. & Andersen, B.H. (2009). Et sociologisk værktøj: Introduktion til den kvantitative metode 

(Kap. 6, s. 101-155). København: Hans Reitzels Forlag. (G, B) 
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 Olsen, H. (2006). Guide til gode spørgeskemaer. SFI rapport 06:11. København: Socialforskningsinstituttet 

(s. 7-69). (D) Kan hentes her: 

http://gl.sfi.dk/resultater-4726.aspx?Action=1&NewsId=121&PID=9422 

 

Forberedelse til undervisningen: De studerende skal have læst den angivne litteratur. Hvem har interesse må 

også kritisk studere spørgeskema af uddannelseszoom – studieundersøgelse. Tjek hvis autorene følger regler 

fra Olsen (2006). Spørgeskema kan hentes her: 

http://esdhweb.ucl.dk/1137762.Bilag%205%20-%20Uddannelseszoom%20-

%20Studenterunders%C3%B8gelse.pdf 

 

 

4. Session: Dataanalyse I (2t) 

Exceløvelse (1t) 

Undervisere: Felix Weiss (sprog: engelsk), Charlotte Hald Lange (A), Nis Langer Primdahl (K) (sprog: dansk) 

 

I forelæsningen gives en introduktion til univariate statistiske analyser (analyse af enkeltvariabler). Vi vil 

arbejde med at beskrive fordelingen af en enkelt variabel med hjælp af statistiske parametre (gennemsnit, 

median, standardafgivelse) og diskutere nøglebegreber som normalfordeling og statistik signifikans. 

Fremstilling af data i tabeller og figurer og kommunikation af kvantitativ forskning bliver et centralt emne.  

Øvelsen giver en introduktion til praktiske dataanalyse ved anvendelse af MS Excel og introducerer 

øvelsesopgave 1. 

 

Litteratur (i alt 65 s) 

 Moore, DS, Notz, WI (2017) Statistics – Concepts and Controversies. Freeman and Company, New 

York, 9
th
 ed. Kapitel 10, 11 og 12 (ekskl. “exercises”). (K) 

 Mosteller, F, Perkins, M, Morrisey, (2009). Writing about Numbers. Kapitel 16, s 353-367 in Bailar, JC, 

Hoaglin, DC. Medical Uses of Statistics. Wiley, Hoboken NJ. (K) 

Supplerende litterattur (inkl. excel anvisning): 

 Keller, G (2015) Statistics for Management and Economics 10e. Cengage Learning. Chapters 2-4. [ikke i 

kompendium] 

 

Forberedelse til undervisningen: De studerende skal have læst den angivne litteratur.  

Der kan med fordel læses kapitel 7 og 8 i Hansen, E. J., & Andersen, B. H. (2009). Et sociologisk værktøj. 

Hans Reitzels Forlag. (G) De anbefales især de studerende som ikke har nogen statistik viden.  

  

http://gl.sfi.dk/resultater-4726.aspx?Action=1&NewsId=121&PID=9422
http://esdhweb.ucl.dk/1137762.Bilag%205%20-%20Uddannelseszoom%20-%20Studenterunders%C3%B8gelse.pdf
http://esdhweb.ucl.dk/1137762.Bilag%205%20-%20Uddannelseszoom%20-%20Studenterunders%C3%B8gelse.pdf
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5. Session: Dataanalyse II, Bivariat Analyse og Statistisk Inferens 

Underviser: Felix Weiss (sprog: engelsk) 

 

Litteratur (i alt 96 s) 

 Elbro, C. og Poulsen, M. (2015). Statistik og evidens i uddannelse (s. 41-72). København: Hans Reitzels 

Forlag. (K) 

 Treiman, D. J. (2009). Quantitative data analysis doing social research to test ideas (s. 1-19, 21-45). San 

Francisco: Jossey-Bass. (K) 

 Ware, JH, Mosteller, F, Delgado, F, Donnelly, C, Ingelfinger, J (2009). P-values. Kapitel 8, s 175-194 in 

Bailar, JC, Hoaglin, DC. Medical Uses of Statistics. Wiley, Hoboken NJ. (K) 

 

Supplerende litteratur: statistisk test 

 Gravetter, F. J., Wallnau, L. B. (2010): Essentials of Statistics for the Behavioral Science, International 

Edition. S 202-269 (67 s) 

Forberedelse til undervisningen: De studerende skal have læst den angivne litteratur. 

 

 

6. Session: Øvelse II (Analyse, Diskussion af Øvelsesopgave I) 

Undervisere: Charlotte Hald Lange (A), Nis Langer Primdahl (K) (sprog: dansk) 

 

Øvelsen diskturer løsning af øvelsesopgave I og diskuterer konkrete problemstillinger og eksempler af 

deskriptiv dataanalyse. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til både praktiske og teoretiske 

aspekter af undervisningen (især session 4 og 5). Forberedelse: løsning af øvelsesopgave I, repetition af 

session 4 og 5 og forberedelse af spørgsmål til underviser. 

 

 

7. Session: Dataanalyse III, Bivariat Analyse og Statistisk Inferens, Læsning og Forståelse 

af Avanceret Statistik i Forskningsartikler 

Underviser: Felix Weiss (sprog: engelsk) 

 

Forelæsningen introducerer til analyse af bivariate relationer mellem to variabler. Vi sætter særlig fokus på 

”tabelopstillingens håndværk” – især fortolkning af krydstabeller og signifikanstest. Begrebet korrelation og 

beregning af korrelationskoefficienten bliver også introduceret. I øvelsesundervisningen øver vi at arbejder 

med krydstabeller og gennemførelse af en signifikanstest (Chi²) og beregning af korrelationskoefficient med 

Excel. 

Endvidere diskuterer vi valgte multivariate og avancerede statistiske metoder og læsning af forskningsartikler.  

 

Litteratur (i alt 24 s) 

 Healey, J.F. (2012). The Essentials of Statistics. A Tool for Social Research (s. 332-355). International 

Edition. Cengage Learning. (K) 

Forberedelse til undervisningen: De studerende skal have læst den angivne litteratur. Studerende skal også 

finde en kvantitativ artikel i en af efterfølgende tidsskrifter som bruger avanceret statistiske metoder: 

”American Educational Research Journal”, ”Sociology of Education”, ”Educational Research Review” or 

”Educational Researcher”. Find ud hvilken statistiske metode er brugt. De studerende skal ikke læse artiklen. 

Kun identificere hvilken metode er brugt og reflektere hvis de kan forstå resultater.  

 

 

8. Session: Øvelse III (Analyse, Diskussion af Øvelsesopgave I) 

Undervisere: Charlotte Hald Lange (A), Nis Langer Primdahl (K) (sprog: dansk) 

 

Øvelsen diskturer løsning af øvelsesopgave II og diskuterer konkrete problemstillinger og eksempler af 

statistisk inferens og advanceret dataanalyse. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til både 
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praktiske og teoretiske aspekter af undervisningen (især session 7). Forberedelse: løsning af øvelsesopgave II, 

repetition af session 6 og forberedelse af spørgsmål til underviser.  
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9. Session: Udfordringer af Kvantitative Metoder. Brug af Eksisterende Datakilder og 

Meta-Analyse. 

Underviser: Felix Weiss (sprog: engelsk) 

 

Forelæsningen introducerer til vigtige udfordringer for kvantitative forskning. Desuden diskuterer vi 

fordelingen af primær og sekundæranalyse. Sessionens formål er at give indsigt i gennemførelsen af 

undersøgelser baseret på eksisterende datakilder. Der vil blive præsenteret en række kilder til sekundære data, 

som den studerende med fordel kan orientere sig i for at få overblik over, hvad der er af tilgængelige 

sekundære data, karakteren heraf mv. Sessionens formål er også at give indsigt i meta-analyser og i 

implementering og formidling af forskningsresultater.  

 

Litteratur (i alt 40 s) 

 Joop J. Hox and Hennie R. Boeije, Data Collection, Primary vs. Secondary, In Encyclopedia of Social 

Measurement, edited by Kimberly Kempf-Leonard,, Elsevier, New York, 2005, Pages 593-599, ISBN 

9780123693983, (D) http://dx.doi.org/10.1016/B0-12-369398-5/00041-4. 

 Harford, T. (2014), Big data: A big mistake? Significance, 11: 14–19. (D) 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1740-9713.2014.00778.x/full  

 Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2011). Research Methods in Education. Kapitel 17. (K) 

 Franco, A., Malhotra, N. & Simonovits, G. (2014): Publication Bias in the Social Sciences: Unlocking 

the File Drawer. Science Vol 345, Issue 6203: 1502-1504. (D) 

 Fox, C, Grimm, R and Caldeira (2017). An Introduction to Evaluation. Kapitel 10: 224-238. (K) 

 

Forberedelse til undervisningen: De studerende skal have læst den angivne litteratur. 

 

 

10. Session: Øvelse: Guidelines til Eksamen, ”Mixed Methods”, 

Diskussion af Øvelsesopgave III 

Undervisere: Charlotte Hald Lange (A), Nis Langer Primdahl (K) (sprog: dansk) 

 

Øvelsen diskturer løsning af øvelsesopgave III og præsenterer en godt praktisk eksempel for en mixed methods 

undersøgelse. Desuden diskuteres en typiske opbygning af en gode eksamensarbejde og praktiske udfordringer 

af eksamensopgaven. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til både praktiske og teoretiske 

aspekter af eksamensopgaven. Forberedelse: løsning af øvelsesopgave III, forberedelse af spørgsmål til 

underviser. 

http://dx.doi.org/10.1016/B0-12-369398-5/00041-4
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1740-9713.2014.00778.x/full

