
 
 

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder 
Ht. 2016 

Bästa kursdeltagare 
 

Välkommen till kursen forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder. 

Kursens fokus läggs på statistiska metoder i relation till forskningsdesigner, interventionsstudier 

och analys av kvantitativa data. Varje kurstillfälle innehåller tillämpning av dataanalys genom 

övningar i statistikprogrammet SPSS. Kursen ges på halvfart, 7,5 högskolepoäng.  

 

För dig som går kursen som fristående kurs är första tillfället 14 november kl 09.00–15.00.  

 

Om du däremot har valt kursen som en del av en specialistutbildning eller ett masterprogram 

träffas vi redan 7 november kl 10.00–16.00 tillsammans med dem som läser kvalitativa metoder 

för introduktion (kl 10-12) och en workshop angående ert examensarbete (kl 13-16).  

 

Terminens första tillfälle där vi gemensamt ägnar oss åt kvantitativa metoder är med andra ord 

14/11. Därefter är de fyra preliminära kurstillfällena 25/11, 9/12, 20/12, och 13/1.  

 

Lokal anges på TV-monitor i högskolans entré, Allégatan 1 och på Kronox: http://kronox.hb.se  

Schemat uppdateras regelbundet och eventuella förändringar finner du där, så tag för vana att 

hålla dig uppdaterad. Högskolan i Borås använder lärplattformen Ping Pong. Via Ping Pong 

kommer Du under kursens gång att kunna hämta all information som gäller den kurs som du går. 

Loginsida för Ping Pong: https://pingpong.hb.se. Vill du läsa mer om Ping Pong hittar du 

information här: http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide/  

Under första kurstillfället kommer du att få information om hur ni använder Ping Pong.  

 

Tänk på att du måste skapa ditt studentkonto/ID och registrera dig på kursen!  

 

Schema och studiehandledning publiceras i Ping Pong cirka en vecka före kursstart.  

 

Kursplan och litteraturlista finns på Högskolans hemsida.  

 

Inför kursstart är det bra om du har läst kapitel 1-5 i kursboken Statistik för beteendevetare. 

Stockholm: Liber. av Borg, E., & Westerlund, J. (2012).  

 

Varmt välkommen! 

 

Göran Jutengren    Anders Jonsson 

Tel. 033-435 4767   Tel. 0702-765619 

E-post: goran.jutengren@hb.se  E-post: anders.jonsson@hb.se 
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