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STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Sociologiska institutionen 

 

Sociologisk Analys I, 7,5 hp, Sociologi I  

Kursbeskrivning HT 2017 

Denna delkurs syftar till att du som student ska få grundläggande kännedom om principer och 

tillvägagångssätt för sociologiskt forsknings- och utredningsarbete. Kursen behandlar olika 

typer av undersökningsdesign, insamlingsmetoder för att skapa ett datamaterial, 

databearbetning, samt kvalitetskriterier. Som student är målsättningen att du ska tillägna dig 

redskap för att förstå hur kvalitativa och kvantitativa undersökningar genomförs och lägga 

grunden för genomförandet av egna undersökningar. Under föreläsningar presenteras 

övergripande resonemang och begrepp medan seminarier bygger på olika typer av 

övningsuppgifter som konkretiserar föreläsningarnas innehåll, bland annat genom att ge 

möjlighet att utforma intervju- och enkätfrågor, skapa och bearbeta ett eget datamaterial, och 

övningar i hur en undersökning kan läggas upp. Mer aktuell information och föreläsningarnas 

power point presentationer kommer att finnas på kursens Mondoplats (www.mondo.su.se).  

 

Delkursens lärandemål  
Efter att ha genomgått kursen i sociologisk analys förväntas du kunna: 

 

1. visa grundläggande kunskaper om principer och tillvägagångssätt för sociologiskt 

forsknings- och utredningsarbete; 

2. ge exempel på forskningsdesign och datainsamlingsmetoder som är lämpliga för att 

besvara forskningsfrågor;  

3. genomföra och tolka enklare statistiska analyser.1 

 

Litteratur  

Bryman, Alan. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.  

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

Arbetskompendium för seminarier. 

Utgåvan av Bryman från 2002 fungerar också, men läsanvisningarna gäller kapitelindelningen 

i den nya utgåvan. Arbetskompendiet kommer att läggas upp på Mondo.  

                                                 
1 Detta inbegriper att kunna ta fram typvärde och median, beräkna medelvärde och 

standardavvikelse, läsa av frekvenstabeller, stapeldiagram och korstabeller samt tolka 

måtten phi och Pearsons r.  
 

http://www.mondo.su.se/
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Undervisning 
 

Undervisningen består av tio föreläsningar av fem seminarier. Följande länk ger all 

nödvändig information om tider och platser för både föreläsningar och seminarier:  
 

https://se.timeedit.net/web/su/db1/stud1/ri167205X03Z56Q5Z46g6Y20y7066Y30Q06gQY5

Q54767.html 
  

Fungerar inte denna länk, gå in via den som finns på hemsidan, strax under PM:et för kursen. 

 

Föreläsningar 

 

Nedanstående översikt informerar om vad varje enskild föreläsning handlar om, vem som 

föreläser och vilken litteratur som ska läsas inför varje föreläsning. 

 

Datum  Tid Lokal  Innehåll Läsanvisning Föreläsare 

Torsdag 28 

september 

12-13 A2 Introduktion: Översikt och 

allmän information 

 

 Sundberg 

Fredag 29 

september 

10-12 A2 Forskningsprocessen och 

undersökningsdesign 

(Föreläsning 1) 

Bryman kap 1-2, 

5,22 
Sundberg 

Måndag 2 

oktober 

15-17 C6 Den kvalitativa 

forskningsprocessen inkl. 

kval. datainsamling I (F2) 

Bryman kap 15 

(ej s. 352-3, 356-

361),16 

Sundberg 

Tisdag 3 

oktober 

13-15 A2 Kvalitativ datainsamling II 

och bearbetning (F3) 

 

Bryman kap 17-

20, skumma 21 
Sundberg+

Ye 

Måndag 10 

oktober 

10-12 G-salen Forskningsprocessen med 

kvantitativ betoning (F4) 

 

Bryman kap 2,6 

(kursivt s.163-167 

utom om 

Begreppsvaliditet), 

22 

Sundberg 

Onsdag 12 

oktober 

13-15 C6 Urval och relaterade 

problem, kvantitativ 

datainsamling (F5) 

Bryman kap 7-11, 

Vejde kap 1, 3  
Nermo 

Onsdag 18 

oktober 

13-15 C6 Variablers egenskaper och 

åskådliggörande av data 

(F6) 

Vejde kap 2, 4-6 Shahbazian 

Måndag 23 

oktober 

13-15 A2 Kvantitativ databearbetning: 

Central-, spridnings- och 

sambandsmått (F7)  

Vejde kap 7-8, 12 

Bryman kap 7, 14 
Shahbazian 

Tisdag 24 

oktober 

10-11 D8 Repetition och tenta- 

information (F8) 

 

All Sundberg 

 

 

 

 

 

 

https://se.timeedit.net/web/su/db1/stud1/ri167205X03Z56Q5Z46g6Y20y7066Y30Q06gQY5Q54767.html
https://se.timeedit.net/web/su/db1/stud1/ri167205X03Z56Q5Z46g6Y20y7066Y30Q06gQY5Q54767.html
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Seminarier 

 

Seminarierna bygger till stor del på att du har gjort en del av uppgifterna innan seminarierna, 

individuellt (seminiarum 1) eller i grupp (seminarium 2-5). Ni förväntas att träffas och arbeta 

med uppgifterna innan varje seminarium (2-5) och kommer få redogöra för och diskutera 

uppgifterna under seminariet. Redovisningen är enbart ett stöd för er inlärning och bedöms 

inte på något sätt. Eftersom seminarium 2 innehåller den första gruppuppgiften som ska göras 

i förväg är det viktigt att gå på seminarium 1 för att då bilda grupp tillsammans med andra 

seminariedeltagare.  

 

Varje seminarium är nära kopplat till föregående föreläsningar. Seminarium 1 tar upp vad 

föreläsningarna 1-3 handlade om, seminarium 2 vad föreläsningarna 4 och 5 handlade om, 

seminarium 3 vad föreläsningarna 5 och 6 handlade om, seminarium 4 vad föreläsning 7 

handlade om, och det sista seminariet innehåller sammanfattande övningar inför tentan. 

 

Seminarierna är inte obligatoriska men utgör en mycket god övning inför tentan. Chanserna att 

klara tentan förbättras avsevärt om du gör alla uppgifter och deltar i alla seminarier. Om du 

mot förmodan inte är med på seminarierna, gör alla uppgifterna ändå, i den utsträckning det är 

möjligt.  

 

Examination  
 

Delkursen tenteras genom en salskrivning den 30 oktober. Anmälan till tentan görs via ”Mitt 

universitet” senast en vecka i förväg. På institutionens hemsida kan du hitta mer information 

om detta via fliken Student, länk Tentamensinformation. Se 

http://www.sociology.su.se/utbildning/studieinformation/tentamensinformation 

Även omtentor sker i form av salskrivningar. För information om dessa, se samma sida som 

ovan.   

 

Betygskriterier  

 
Betygskriterium 

 

 

Bedömning 

Grundläggande 

kunskaper 

(principer, 

förfarande) 

Exempel på 

design för 

forskning:  

Förslag 

Exempel på 

design för 

forskning:  

Omfång 

Genomförande 

och tolkning av 

statistiska 

analyser 

Bra  

 

Uppvisad korrekt 

förståelse 

 

Välmotiverad, 

självständig 
Utförlig Korrekt  

 

Godkänt 

 

 

Vissa brister Relevant, 

rimlig 

Tillräcklig Vissa brister 

Undermålig  

 
Felaktig Olämplig, 

felaktig 

  

Bristande, 

otillräcklig 

Felaktig 

 

Allt som gäller för bedömningen ”bra” förutsätter det som står under ”godkänt”. För betyg A 

krävs att din tenta är ”bra” gällande samtliga kriterier. För B krävs ”bra” på alla kriterier utom 

ett. För C krävs ”bra” på två kriterier. För D krävs ”bra” på ett kriterium. För E krävs 

”godkänt” på alla kriterier. Fx ges om max två kriterier är ”undermåliga”. Färre än två 

kriterier med ”godkänt” ger betyg F. Observera att ”bra” på något kriterium inte kan 

kompensera för ”undermålig” på något annat. 

http://www.sociology.su.se/utbildning/studieinformation/tentamensinformation


Version 25 augusti 

 4 

Lärare 

 
Kursansvarig 

Mikaela Sundberg mikaela.sundberg@sociology.su.se 

Rum B970. Mottagningstid mån 15-16. Nås lättast och snabbast via e-post.  
 

Seminarielärare 

Helen Eriksson helen.eriksson@sociology.su.se  

Roujman Shahbazian roujman.shahbazian@sofi.su.se 

 

Övriga lärare 

Magnus Nermo magnus.nermo@sociology.su.se  

Rebecca Ye Rongling rebecca.ye@sociology.su.se 

 

mailto:mikaela.sundberg@sociology.su.se
mailto:helene.nilsson@sociology.su.se
mailto:roujman.shahbazian@sofi.su.se
mailto:magnus.nermo@sociology.su.se
mailto:rebecca.ye@sociology.su.se
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