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Kursens innehåll 

Kursen syftar till att ge studenten teoretisk kunskap om grundläggande kvantitativa metoder 
inom folkhälsovetenskap samt praktiska färdigheter i insamling, analys, tolkning och 
presentation av kvantitativa data.  
 
Fokus kommer att ligga på  
a) olika typer av studiedesign samt metoder for insamlande av data 
b) grundläggande statistiska begrepp och metoder för analys  
c) kritiskt granskande och tolkning av resultatens sannolikhet och betydelse 
d) presentation av dessa resultat på sätt som är enkla att förstå för mottagaren 
 
Stor vikt läggs vid praktiskt arbete med data med hjälp av statistikprogrammet SPSS.  

 

Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 

1. Kunskap och förståelse 
- Uppvisa en god förståelse av de vanligaste typerna av studiedesign inom folkhälsoområdet 
- Uppvisa en god förståelse av grundläggande statistiska begrepp och metoder 
 
2. Färdighet och förmåga 
- Tillämpa enklare statistiska analyser på existerande datamaterial samt kunna motivera valet 
av analysmetod i varje enskilt fall 
- Presentera kvantitativa resultat på sätt som svarar mot frågeställningarna 
 
3. Värderingsförmåga och förhållningsätt  
- Tolka statistiska analyser och resultat 
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Undervisning 

Undervisningen består av sex föreläsningar samt tre lärarledda seminarier och fem praktiska 
dataövningar. Kursen sker helt på distans utan fysiska träffar.  
 
Närvaro vid seminarier och dataövningar är obligatorisk. Frånvaro kompenseras genom 
ersättningsuppgifter. 
 

Undervisningen sker på svenska.  

 

Examination 

Kursen examineras genom en individuell inlämningsuppgift (lärandemål 1), en 
gruppredovisning (lärandemål 2), och en individuell salstentamen - innevarande termin 
digitalt - (lärandemål 3).   
 
Salstentamen betygssätts med en sjugradig betygsskala (A-F). Övriga examinationsformer 
bedöms enligt en tvågradig betygsskala (U = Underkänd, G = Godkänd). Slutbetyget avgörs 
av betyget på salstentamen. 
Examinationen sker på svenska. 
 
Betygsättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala (se kriterier nedan): 
A = Utmärkt 
B = Mycket bra 
C = Bra 
D = Tillfredsställande 
E = Tillräckligt 
 
Underkända betyg 
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs 
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs 
 
Möjlighet till komplettering av U till G för inlämningsuppgiften medges. Uppgiften ska 
lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. 
 
För varje kurstillfälle erbjuds två examinationstillfällen av salstentan dvs en ordinarie och en 
omtenta.  
 
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator 
har rätt få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot 
det. Framställan om detta ska göras till studierektor. 
 
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.  
 
Om studenten har ett intyg från Stockholms universitet med rekommendation om särskilt stöd 
har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett 
alternativt sätt. Om sådant behov föreligger, ansvarar studenten själv för att meddela detta till 
kursansvariga vid kursstart.  
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Betygskriterier 

Salstentamen, antal poäng 

A 25 - 30 
B 20 - 24.5 
C 15 - 19.5 
D 10 - 14.5 
E   5 - 9.5 
F   0 – 4.5 

 

Betyget Fx används ej för salstentan. Om inlämningsuppgifterna brister på en eller flera 
aspekter så ges möjlighet till komplettering av dessa. 
 

 
Individuella uppgiften 
 
 Godkänt Underkänt  
Beskrivning av artikeln Beskrivningen är adekvat 

och alla relevanta delar 
beskrivs 

Beskrivningen är inte 
adekvat och beskrivningen 
av relevanta delar brister 

Diskussion om studiedesign, 
urval, bortfall 

Diskussionen är beskrivande 
och reflekterande  

Diskussionen brister i 
beskrivning och reflektion 

Tolkning av deskriptiva data Tolkningen är överlag 
korrekt 

Tolkningen brister/är 
felaktig 

 
 
Gruppredovisningen 
 
 Godkänt Underkänt  
Ämne och forskningsfråga Ämnet relaterar till 

folkhälsovetenskap och 
forskningsfrågan är möjlig 
att studera 

Ämnet relaterar inte till 
folkhälsovetenskap och 
forskningsfrågan är 
omöjlig/ej lämplig att 
studera 

Datainsamling Enkätfrågorna och 
svarsalternativen är överlag 
relevanta för att kunna 
besvara forskningsfrågan 

Enkätfrågorna och 
svarsalternativen är inte alls 
relevanta för att kunna 
besvara forskningsfrågan 

Analys De statistiska analyserna är 
överlag lämpliga för att 
kunna besvara 
forskningsfrågan 

De statistiska analyserna är 
inte alls lämpliga för att 
kunna besvara 
forskningsfrågan 

Presentation och tolkning Resultaten är presenterade 
på ett tydligt sätt och lätta att 
förstå. Tolkningen 
överensstämmer till stor del 
med resultaten 

Resultaten är presenterade 
på ett mycket otydligt sätt 
och svåra att förstå. 
Tolkningen överensstämmer 
inte alls med resultaten 
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Diskussion Diskussionen lyfter flera av 
aspekterna rörande studiens 
styrkor och svagheter 

Diskussionen lyfter inga 
eller få av aspekterna 
rörande studiens styrkor och 
svagheter  

 
 
 
 
OBS För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på salstentamen, godkänt 
betyg på inlämningsuppgiften och gruppredovisningen samt fullgjord närvaro vid alla 
seminarier och dataövningar.   
 

Plagiat 

Plagiat, fusk och självplagiat är förbjudet i samband med alla delar av kursen. Misstanke om 
dess förekomst kommer att rapporteras till Disciplinnämnden vid Stockholms universitet. Läs 
mer här: https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/styrdokument-
regelboken/utbildning/riktlinjer-f%C3%B6r-disciplin%C3%A4renden-vid-stockholms-
universitet-1.62397 

 

Kursens struktur 

Kursen består alltså av föreläsningar där de teoretiska begreppen gås igenom och förklaras 
samt dataövningar där dessa omsätts till praktik. Utöver detta har vi seminarium som främst 
syftar till att fördjupa kunskapen om vissa delar som är viktiga för inlämningsuppgifterna.   

För mer information, se kurssajten på Athena. 

 

Athena 

Kursen har en s.k. kurssajt på lärplattformen Athena. Vi använder i huvudsak dessa två flikar 
som finns i Athena: 

Översikt 

Här lägger vi upp anslag för att kommunicera med studentgruppen. Du ser också vilka 
ändringar som gjorts senast, och vilka schemalagda händelser som ligger närmst i tid. 

Planeringar 

Hela kursstrukturen syns under Planeringar (inklusive viktiga datum). När du klickat på 
fliken –dubbelkolla att du valt alternativet ”Alla” i rullgardinsmenyn högst upp på sidan 
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Kontaktinformation 

Frågor om kursen?  

Använd i första hand det forum som finns på Athena. 

I andra hand kan du kontakta kursansvariga via meddelandefunktionen i Athena eller via mail 

Tove Sohlberg tove.sohlberg@su.se   Emelie Thern  emelie.thern@su.se  

Utbildningsadministratör/studievägledare         studievagledare.publichealth@su.se 

Studierektor, grundnivå och avancerad nivå     studierektor.ga.publichealth@su.se 
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