
Kursbeskrivning för kursen Tillämpad samhällsanalys VT22 
Undervisningsperiod VT22: 17 januari – 3 juni 

 

Kursen är uppbyggd kring ett projektarbete och syftar till att ge kunskap om och praktisk 

övning i de olika faserna i ett utredningsarbete. Kursen består av två delkurser: 1) 

Forskningsdesign och analysmetoder 15 hp samt 2) Databearbetning och rapportskrivning 15 

hp. 

 

Lärare 

Kursansvarig delkurs 1: Johan Dahlberg (johan.dahlberg@sociology.su.se) 

Kursansvarig delkurs 2: Helen Eriksson (helen.eriksson@sociology.su.se) 

 

Förväntade studieresultat (från kursplanen) 

Kunskaper och förståelse 

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper i och förståelse för utrednings- och 

forskningsmetodik så att de efter kursen ska kunna: 

1) på ett reflexivt sätt förhålla sig kritiskt till alla steg i utrednings- och forskningsprocessen. 

2) ha en fördjupad förståelse för sambandet mellan sociologisk teoribildning och empirisk 

prövning i forskningsprocessen, samt för tillämpningen av sociologiska forskningsansatser 

och metoder. 

 

Färdigheter och kompetenser 

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och insikter i utrednings- och 

forskningsmetodik så att de efter kursen ska kunna: 

3) hantera vetenskapliga begrepp, sammanfatta teori och tidigare forskning för att härleda 

hypoteser och konstruera teoretiska modeller inom ramen för ett vetenskapligt utrednings- 

eller forskningsprojekt. 

4) uttrycka, strukturera och analysera en sociologisk problemställning i skrift, genomföra alla 

delmoment i en empirisk stickprovsundersökning, samt förklara innebörden i och 

konsekvenser av problem med kvantitativa datamaterial. 

5) sammanfatta och diskutera erhållna resultat, såväl skriftligt i den egna rapporten som i 

opposition av en annan grupps rapport. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och insikter i utrednings- och 

forskningsmetodik för att efter avslutad kurs kunna: 

6) söka, jämföra och värdera vetenskapliga texter, samt vara medveten om etiska aspekter av 

empiriskt forskningsarbete. 

7) reflektera över forskarens roll i forskningsprocessen, och ta ansvar i grupp för 

genomförande av en större utrednings- eller forskningsstudie. 
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Gemensam kurslitteratur för delkurs 1 och 2 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.  

Djurfeldt, G., R. Larsson och O. Stjärnhagen. (2018). Statistisk verktygslåda 1: 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Djurfeldt, G. och M. Barmark (2009). Statistisk verktygslåda 2: Multivariat analys. Lund: 

Studentlitteratur  

 

Det går bra med tidigare utgåvor av ovanstående litteratur. Utöver ovanstående tillkommer 

dessutom ca 500 sidor litteratur inom valt projektområde, företrädesvis från aktuella 

vetenskapliga tidskrifter. Tillkommer också referenslitteratur som ges ut löpande i samband 

med varje kurstillfälle. 

 

Referenslitteratur 

Kohler, U., & Kreuter, F. (2005). Data analysis using Stata. College Station, TX: Stata press. 

Mitchell, M. N. (2010). Data management using Stata: A practical handbook (No. 005.369 

M5.). College Station, TX: Stata press. 

Bohman, L. (2015). Om interaktion och mellan- & bakomliggande variabler. Finns som pdf 

på Athena. 

 

Böckerna är till dataanalysdelen av kursen. Tyvärr så har biblioteket bara haft möjlighet att 

köpa in fyra exemplar vardera till sin kursbokssamling. För att böckerna ska räcka till måste 

varje grupp eller flera grupper dela på en bok var. Detta planeras gemensamt när 

dataanalysdelen påbörjas. 

 

Schema 

Kursen kommer att använda sig av Athenas verktyg ”Planeringar” där alla kurstillfällen och 

tillhörande material läggs upp. Schemat återfinns också i TimeEdit på schema.su.se. 

 

Kunskapskontroll och examination 

För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på de två delkurserna. Slutbetyget för 

hela kursen är en sammanräkning av betygen för de två delkurserna som enligt kursplanen 

bestäms ”genom att betyget för delkursen Forskningsdesign och analysmetoder 15 hp (A=5, 

B=4, C=3, D=2 och E=1) adderas med betyget från delkursen Databearbetning och 

rapportskrivning 15 hp. (A=5, B=4, C=3, D=2 och E=1). Summan av de två betygen divideras 

sedan med 2. Erhållet värde avrundas till närmast liggande heltal vilket sedan översätts till ett 

bokstavsbetyg (A=5, B=4, C=3, D=2 och E=1)”.  

  



Delkurs 1: Forskningsdesign och analysmetoder 15 hp 
Undervisningsperiod VT22: 17 januari – 21 mars 

 

Syfte 

Syftet med delkursen är att öva på och genomföra de första faserna i ett utrednings- och 

forskningsarbete, framför allt teoretiskt grundad problemformulering och härledning av 

hypoteser. Här ges studenten en möjlighet att inhämta förståelse för hur teori och empiri 

integreras i forskningsprocessen. Inom ramen for delkursen ges också praktiska kunskaper i 

frågekonstruktion och användandet av olika statistiska analysmetoder for att analysera sociala 

fenomen. 

 

Kursens innehåll 

 Planering av projektet 

 Inläsning av relevanta teorier och tidigare forskning inom valt forskningsområde 

 Enkätkonstruktion 

 Kvantitativ sociologisk analys och dess tillämpning 

 

Undervisning 

Kursen ges på helfart och löper under ca 10 veckor. Undervisningen består av föreläsningar, 

diskussioner och gruppvis handledning. Variationen i undervisningsformer syftar till att 

involvera kursdeltagarna och skapa en bra grund för reflektion. En stor del av arbetet 

förväntas också ske inom respektive grupp på och utanför schemalagd tid. Kursdeltagarna 

delas in i grupper på högst 5 personer som själva ansvarar för arbetet inom gruppen. Val av 

problemområde sker gemensamt, dvs. samtliga grupper har ett gemensamt 

huvudproblemområde inom vilket varje grupp kan specialisera sig på ett delområde. Detta är 

nödvändigt för att möjliggöra gemensamma föreläsningar samt en gemensam datainsamling. 

Handledning av inlämnade texter kommer att ske kontinuerligt under terminen. Deltagandet 

vid kursens schemalagda undervisningstillfällen är delvis obligatorisk. Vilka 

undervisningstillfällen som är obligatoriska meddelas vid kursens start. Planerad frånvaro från 

obligatoriska undervisningstillfällen ska på förhand diskuteras med kursansvarig för att 

säkerställa grupparbetets fortskridande. Frånvaro kompenseras med en individuell 

inlämningsuppgift. 

 

Examination 

Kursen examineras genom aktivt deltagande i den empiriska undersökningen och 

rapportskrivning, samt genom enskilda inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna ges 

löpande och omfattar såväl individuella inlämningar som gruppinlämningar. Delkursen 

avslutas med en individuell hemtenta.  

 

Delkursen examinerar lärandemål 1 till 3 och del 1 av lärandemål 4 där varje lärandemål 

bedöms enligt kriterierna Bra, Godkänt (Vissa brister) och Underkänt. Betyg ges på en 

sjugradig målrelaterad skala där betyget A kräver Bra på alla fyra lärandemål, B Bra i tre 

lärandemål (resterande Godkänt), C Bra i två lärandemål (resterande Godkänt), D Bra i ett 

lärandemål (resterande Godkänt) och E minst Godkänt i alla fyra lärandemål. Underkänt i ett 

lärandemål ger betyget Fx och Underkänt i två eller fler lärandemål ger betyget F. För 

godkänt betyg (lägst E) krävs att samtliga övriga examinationskrav är uppfyllda. 

 

Ordinarie hemtenta för delkursen lämnas ut 14 mars kl. 8:00 och lämnas in senast 21 mars 

kl. 17:00. Omtenta lämnas ut 9 maj kl. 8:00 och lämnas in senast 13 maj kl. 17:00. Därefter 

hänvisas till de examinationstillfällen som erbjuds under efterföljande terminer. 


