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Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Kurskod: SOAE20
Kursens benämning: Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Advanced Course in Qualitative and Quantitative analysis
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv fördjupning: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Huvudområde:
SOA (Sociologi)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-02-15 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
SOGA01 Sociologi I 30 hp, SOGB01 Sociologi II 30 hp, SOGC01 Sociologi III 30 hp, SOAD10 och
SOAD20 Sociologi IV, 15 hp.

Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andra språk kurs 3 eller B samt Engelska kurs 6
eller A.

Motsvarande bedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- visa en fördjupad förståelse för kvalitativa och kvantitativa metoder, deras möjligheter och
begränsningar,
- genomföra kvalificerade uppgifter med ett kvalitativt och kvantitativt insamlat material,
- presentera olika sätt att illustrera resultat och slutsatser utifrån valda analysmetoder,
- visa fördjupad förmåga att värdera och bedöma kvalitet och tillförlitlighet i empiriska
undersökningar,
- visa fördjupad förmåga att värdera och diskutera olika metodologiska ansatser i förhållande till
kvalitativ och kvantitativ analys och
- visa hög grad av medvetenhet om etiska aspekter vid vetenskapligt analysarbete.

Innehåll
Kursen börjar med en fördjupad diskussion om samhällsvetenskapliga metoders möjligheter och
begränsningar i samhället. Därefter behandlas såväl kvantitativa som kvalitativa metoder med fokus på
triangulering samt olika analys-, framställnings- och värderingstekniker. Studenten kommer under
kursen att analysera både ett kvalitativt och kvantitativt insamlat datamaterial och tillämpa olika



värderingstekniker.

Kursens undervisningsformer består huvudsakligen av föreläsningar, tillämpningsövningar och
seminarier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom individuella inlämningsuppgifter och seminarier.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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