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Delkursplan för PAO – Grundläggande metod, 4 + 3,5 högskolepoäng. 

 
Delkursens innehåll 
 
Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt i 
samhällsvetenskapligt forsknings- och utredningsarbete. De studerande tränas i problemanalys och 
konkretisering av frågeställningar samt att utifrån dessa välja lämplig undersökningsdesign. 
Statistiska urvalsmetoder samt såväl kvalitativa som kvantitativa datainsamlingsmetoder 
presenteras. De studerande ges kännedom om samt får lära sig räkna på enklare deskriptiv statistik 
för att bland annat förstå innebörden i olika begrepp och mått samt kunna läsa och förstå rapporter 
och utredningar. Tillämpningar av kvantitativa metoder sker. 
 
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt eget uppsatsarbete i grupp. 
 
Förväntade studieresultat 
 
De förväntade studieresultaten är i överensstämmelse med kursplanen för ”Beteendevetenskaplig 
kurs: Personal, arbete, organisation”, varav denna kurs är en delkurs. En genomgången kurs ska 
den studerande kunna: 
 
1. Redogöra för centrala begrepp i de vanligaste typerna av samhällsvetenskapligt forsknings- och 
utredningsarbete. T.ex. urvalsprinciper, etiska aspekter, datainsamlingsmetoder, kausalitet, 
statistisk samvariation, konstanthållning, vetenskapsteoretiska grunder, osv. 
 
2. Identifiera och diskutera lämplig forskningsdesign och datainsamlingsmetod för olika 
frågeställningar, samt kunna analysera principiella skillnader mellan olika typer av 
forskningsdesign.   
 
3. Beräkna och tolka Pearsons r (och tillhörande standardavvikelse) och Phi utifrån given data. 
 
4. Beräkna (med givna standardfel) och tolka konfidensintervall för medelvärden och proportioner 
med en grundläggande förståelse för statistisk signifikans.  
 
5. Identifiera och diskutera förekomster av interaktions, mellanliggande och bakomliggande 
variabler i samband med sambandsanalyser. 
 
6. Ange/identifiera rimliga och felaktiga slutsatser i enklare studier 

 
7. Utföra en begränsad kvantitativ studie – från hypotesformulering och datainsamling till skriven 
rapport – samt muntligt redogöra för och tolka resultaten i denna. 
 



 

Examination 
 
A) För ett godkänt resultat på kursen krävs: 
 

- Godkänd uppsats, inklusive deltagande i de till uppsatsen knutna obligatoriska 
seminarierna.  

 
- Godkänt resultat på den avslutande skriftliga tentamen. 

 
B) Uppsatsen examineras som en egen del i kursen och är värt 3,5 högskolepoäng. Den ska 
skrivas i grupp. Betyget för uppsatsen är G eller U 
 
Tentamen motsvarar delkursens resterande 4 högskolepoäng och resultatet utgör grunden för det 
individuella betyget. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala där:  
A=Utmärkt 
B=Mycket bra 
C=Bra 
D=Tillfredsställande 
E=Tillräckligt 
Fx=Otillräckligt 
F=Helt otillräckligt 
 
För betygssättning beaktas de första 6 dimensionerna av förväntade studieresultaten. Vid 
examinering bedöms varje dimension i tre steg: Bra, godkänt (vissa brister), eller underkänt. 
 
För betyget A får inte några brister avseende någon dimension finnas. För betyget B tillåts vissa 
brister (godkänd nivå) för en dimension. För betyget C tillåts vissa brister (godkänd nivå) för högst 
tre dimensioner. För betyget D tillåts vissa brister för högst fem dimensioner. För betyget E tillåts 
vissa brister för samtliga dimensioner. Underkänt för en dimension leder till betyget Fx. Underkänt 
för flera dimensioner leder till betyget F. 
 
C) Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå ytterligare prov inom 
samma termin för att uppnå lägst betyget E. Studerande som fått lägst betyget E på en examination 
får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. 
 
Betyget F på den skriftliga tentamen innebär att tentamen måste skrivas om. Betyget Fx på den 
skriftliga tentamen innebär att studenten kan välja att endast tentera om den dimension som blev 
underkänd, eller att skriva om hela tentamen (i så fall räknas endast betyget från den nya tentamen). 
För att få göra detta måste omtentamen höra till samma termin som den skrivna Fx-tentan. Vid 
varje nytt termin raderas alla gamla icke godkända tentaresultat och den studerande måste skriva 
om hela tentamen oavsett om hen skrivit Fx på en tidigare tentamen eller inte. 
 
 
 



 

Kurslitteratur 
 
- Bryman, Alan. 2018. Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 3. Malmö: Liber.  

 
- Vejde, Olle. 2002 (eller senare). Hur man räknar statistik. Borlänge: Olle Vejde förlag. 

 
- Bohman Love, (2017), Om interaktion och mellan- & bakomliggande variabler (Läggs ut på 

Athena) 
 

- Edling, U. & Hedström, P. Om inferens och konfidensintervall (2003). I kvantitativa metoder. 
Lund: Studentlitteratur. (Läggs ut på Athena) 

 
Referenslitteratur 
 
Bohman Love, (2018), Arbeta med Excel: Grundläggande introduktion till datahantering, 
funktioner, tabeller, grafer och dataanalys. (Läggs ut på Athena) 
 
 
Notera att det är de förväntade studieresultaten, och inte litteraturen i sig, som kommer 
examineras 
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Kursens olika moment 
 
Föreläsningar 
Ett gott råd är att ha läst angiven kurslitteratur innan föreläsningarna.  
 
Seminarium kopplade till föreläsningarna 
På seminarierna går vi igenom de övningar som finns på Athena. Du får ut mest av dessa seminarier 
om du gjort övningarna innan seminariet. Den 28:e oktober, välja man att deltar i antingen 
seminarium A eller B, ingen anmälning behövs.  
 
PM-skrivning och PM-seminarium 
Inför PM-seminariet ska varje uppsatsgrupp ha skrivit och lämnat in 1) ett PM på max 2-3 A4- 
sidor där gruppens forskningsidé presenteras och 2) utkast på enkät. Ni kommer få ett mall att 
använda för er PM.  
 
På PM-seminariet behandlar vi uppsatsgruppernas PM. Inför seminariet ska du ha läst alla PM i 
din seminariegrupp.  
 
OBS: Datainsamling får inte ske före PM-seminariet. 
 
Handledning 
Uppsatsgrupperna kan boka tid för handledning på schemalagd dag. Ni får information om 
tidsbokning i Föreläsning 4 och via Athena. 
 
Uppsatsseminarium 
Inför detta seminarium tilldelas varje uppsatsgrupp en annan grupps uppsats att opponera på 
(granska och kommentera). På seminariet behandlas en uppsats i taget enligt instruktionerna på 
Athena. Vi uppmuntrar att skriftliga kommentarer lämnas till den författande gruppen. Inför 
seminariet ska du läsa alla uppsatser i din seminariegrupp.  
 
Själva uppsatsen 
Instruktioner för uppsatsen läggs ut på Athena. 
 
Tentan 
Tentan kommer ske online via Athena. Dubbelkolla tid för tentan på sociologens webbplats: 
www.sociology.su.se/utbildning/studieinformation/tentamensinformation.  
Kom ihåg att anmäla dig till tentan senast en vecka innan tentatillfället. 
 
 
Lärare 
 
Stephanie Plenty - kursansvarig 
stephanie.plenty@sofi.su.se 
 
Ely Strömberg - uppsatsansvarig    Alice Junman- seminarieledare  
ely.stromberg@sociology.su.se    alice.junman@sociology.su.se 
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Schema HT 2021 (se även https://schema.su.se/) 
Datum Dag Tid Grupp Aktivitet Lokal Lärare 

Vecka 39      

30/9 Tors 9:00-12:00 Alla  Introduktion och Föreläsning 1 G-salen, Arrhenius hus F Steph 

1/10 Fre 13:00-15:00 Alla Föreläsning 2 Hörsal 10, Södra huset E Steph 

      

Vecka 40      

4/10 Mån 13:00-15:00 Alla Föreläsning 3 Hörsal 6, Södra huset C Steph 

6/10 Ons 9:00-11:00 Grupp 1 Seminarium 1 (till F1-F3 D499, Södra huset D Alice 

 Ons 12:00-14:00 Grupp 2 Seminarium 1 (till F1-F3) E319, Södra huset E Alice 

 Ons 15:00-17:00 Grupp 3 Seminarium 1 (till F1-F3 E319, Södra huset E Alice 

7/10 Tors Innan 23:00 Alla Inlämning av PM och enkät Athena   

8/10 Fri 13:00-16:00 Alla Föreläsning 4  Hörsal 6, Södra huset C Steph 

       

Vecka 41-42      

11/10 Mon 09:15-11:15 Grupp 2 PM-Seminarium* E319, Södra huset E Ely 

 Mon 12:30-14:30 Grupp 3 PM-Seminarium* D416, Södra huset D Ely 

 Mon 15:00-17:00 Grupp 1 PM-Seminarium* E319, Södra huset E Ely 

12/10 Tis 13:00 Alla Skicka ut enkät to arbetsplatsen   

13/10 Ons 14:00-15:00 Alla Q&A om uppsatsen Zoom Ely 

14-19/10 Tors-tis Alla Handledning Att meddelas Ely 

      

Vecka 42      

19/10 Tis 12:00-15:00 Alla Föreläsning 5 Hörsal 6, Södra huset C Steph 

20/10 Ons  09:30-11:30 Grupp 3 Seminarium 3 (till F4-F5) E319, Södra huset E Alice 

 Ons 12:30-14:30 Grupp 1 Seminarium 3 (till F4-F5) E319, Södra huset E Alice 

 Ons 15:00-17:00  Grupp 2 Seminarium 3 (till F4-F5) E319, Södra huset E Alice 

21/10 Tors Innan 23:00 Alla Inlämning av uppsats Athena   

      

Vecka 43      

25/10 Mon 08:00-11:00 Grupp 1 Uppsatsseminarium* F299, Södra huset F Alice 

 Mon 12:00-15:00 Grupp 2 Uppsatsseminarium* F299, Södra huset F Alice 

 Mon 15:15-18:15 Grupp 3 Uppsatsseminarium* F299, Södra huset F Alice 

27/10 Ons Innan 23:00 Alla  Inlämning av slutgiltig uppsats Athena   

28/10 Tors 10:00-12:00 Alla Seminarium A Zoom Steph 

 Tors 13:00-15:00 Alla Seminarium B Zoom Steph 

       

Tentamen       

29/10 Fre 13:00-17:00 Alla Tenta Athena Steph 

14/12 Tis 09:00-13:00 Alla Omtenta Athena  Steph 

* Obligatorisk aktivitet 
 


