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Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Sociologi

Kursplan
Samhällsvetenskapliga metoder
Kurskod:
SOGN03
Kursens benämning: Samhällsvetenskapliga metoder
Social scientific methods
Högskolepoäng:
7.5
Utbildningsnivå:
Grundnivå
Successiv
Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
fördjupning:
(G1F)
Huvudområde:
SOA (Sociologi)
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-08-30 och gäller
från vårterminen 2017 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
30 hp i ett samhällsvetenskapligt ämne.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- värdera och tillämpa grundläggande metoder för datainsamling inom samhällsvetenskaplig forskning,
- bearbeta och utföra enklare analyser av kvantitativa och kvalitativa data,
- redogöra för grundläggande forskningsetiska principer och
- använda informationssökningsverktyg för att belysa sociologiska problemställningar.
Innehåll
I kursen vidareutvecklas och fördjupas kunskaperna i såväl kvantitativa som kvalitativa sociologiska
metoder. Studenten genomför i kursen ett mindre antal intervjuer och arbetar med kodning,
jämförelser och sortering av kvalitativa data. Datainsamling med andra metoder såsom enkät eller
observation behandlas liksom bivariat och multivariat analys av kvantitativa data. I kursen ingår också
moment med informationssökning, exempelvis artikelsökning i olika databaser kopplat till givna
frågeställningar.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras dels genom en individuell hemtentamen, dels genom en obligatorisk
laboration i datasal.

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
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med Sociologi II.

