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Kursen ingår i utbudet av valbara kurser 

MÅL 

 
Efter avslutad kurs ska de forskarstuderande 
kunna: 
 

• uppvisa färdigheter att kunna 
formulera, identifiera, estimera och 
utvärdera olika typer av modeller inom 
ramverket för Strukturell 
ekvationsmodellering (SEM) 

• motivera val av dataanalysmodell i 
SEM i relation till forskningsfråga och 
design  

• tolka SEM-modeller både utifrån 
ekvationer och figurer 

• uppvisa färdigheter i att estimera 
vanliga former av SEM-modeller med 
både observerade och latenta variabler 
med hjälp av statistikprogrammet 
Mplus 

• ha god kännedom om statistiska 
antaganden, passformsmått och 
modellbyggande inom SEM  

• kritiskt värdera och tolka vetenskapliga 
artiklar som behandlar metoder som 
kursen omfattar 

• sammanställa, rapportera och dra 
slutsatser från egna SEM-analyser med 
hjälp Mplus  

 

HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL 

 
Kursen avser att ge specifika och fördjupade 
färdigheter i tillämpning av strukturell 
ekvationsmodellering (SEM) med hjälp av 
statistikprogrammet Mplus. Fokus kommer 
ligga på att identifiera, estimera och utvärdera 
de vanligaste typerna av modeller inom 
ramverket för SEM för både tvärsnittsdata och 
longitudinella data. Detta inkluderar bland annat 
konfirmatorisk faktoranalys, path-analyser, 
growth analyser och mixture modeller. 
Formulering och identifiering av modeller, 
estimering och tolkning av parametrar, 
statistiska antaganden och modelljämförelser 
avses vidare att behandlas i kursen. Tillämpning 

sker i form av datorövningar, med särskilt fokus 
på att träna praktiska färdigheter i att använda 
programmet Mplus. 

 

ARBETSFORMER OCH 

ARBETSSÄTT 

 
Undervisning sker i form av föreläsningar och 
datorövningar. Kursdeltagarna uppmuntras att 
ta med egna data för datorövningarna och ha 
tillgång till en version av statistikprogrammet 
Mplus.  

 

EXAMINATION/FORMER FÖR 

BEDÖMNING 

 
Examinationen sker genom skriftlig rapport i 
vilken de forskarstuderande skall tillämpa de 
metoder som presenterats under kursen. 

 

FÖRKUNSKAPSKRAV 

 
För tillträde till kursen krävs att man är antagen 
till forskarutbildning eller masterutbildning. 
Vidare förutsätter kursen att deltagare har goda 
förkunskaper i grundläggande inferensstatistik 
och statistiska metoder, i synnerhet regression.   

 
BETYG 

 
På kursen ges betyget godkänd och ej godkänd. 

 

KURSLITTERATUR OCH ÖVRIGA 

LÄROMEDEL 

 
Kurslitteratur fastställs av för kursen ansvarig 
lärare. 
 
Kursplanen gäller fr o m vt 2019 
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