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Benämning
Introduktion till kvantitativ datahantering och statistik

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger en introduktion till hanteringen av kvantitativa data och till statistik genom att behandla
variabelkontruktion, databashantering, dokumentation av variabelkontruktion och analysprocess,
analysplanering och utförande av deskriptiva samt uni-/bivariata analyser.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:
I termer av förståelse av olika typer av data:
- identifiera olika utformning och användning av mikro- och makrodata, tvärsnittsdata och longitudinella data,
survey- och registerdata,
- förstå att länka frågeformulär till dataset och identifiera filter,
- värdera begränsningarna hos datakällor i förhållande till tidsaspekter av tillgänglig information.
I termer av dokumentation och etik:
- dokumentera variabelkonstruktion, datafilshantering och analysprocesser så att replikering underlättas,
- förstå betydelsen av forskningsetik vid kvantitativ datahantering.
I termer av datahantering:
- använda STATA för att bearbeta och analysera data,
- konstruera variabler baserade på en och/eller flera existerande variabler,
- bearbeta utformningen av och storleken på dataset genom att omforma eller sammanfoga och bifoga andra
datakällor,
- rensa data från fel och motsägelser,
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- använda viktning vid deskriptiva analyser.
I termer av analysplanering:
- bedöma huruvida en variabel är lämplig eller ej för en specifik forskningsfråga och förstå olika typer av
variabler,
- skriva en analysplan som innehåller operationaliseringar, grundläggande variabelkonstruktion och deskriptiv
statistik samt en diskussion av relevanta metodologiska problem.
I termer av grundläggande statistik:
- beskriva variabler vad gäller fördelning, procent, genomsnitt, median och varians,
- utföra bivariata analyser,
- göra korrekta inferenser från ett urval till en population och förstå konfidensintervall.
Undervisning

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, datorbaserade övningar och/eller seminarier. Kursens
undervisning sker på engelska. Om någon del av undervisningen är obligatorisk framgår det av schemat för
kursen.
Kunskapskontroll och examination

Kursuppgifterna utgörs av datorbaserade övningar, skriftliga och muntliga presentationer. Studenter ska utföra
åtta individuella kursuppgifter vilka ligger till grund för 40% av betyget. Resterande 60% baseras på
slutuppgiften, inkluderande analysplan och kodbok.
Studentens prestation värderas enligt följande kriteriebaserade bedömning:
A = Utmärkt. Studenten har utfört alla övningsuppgifter och har uppvisat utmärkt god praktisk och analytisk
förmåga att självständigt hantera och värdera kvantitativa data.
B = Mycket bra. Studenten har utfört alla övningsuppgifter and har uppvisat mycket god praktisk och
analytisk förmåga att självständigt hantera och värdera kvantitativa data.
C = Bra. Studenten har utfört alla övningsuppgifter och har uppvisat praktisk och analytisk förmåga att
hantera och värdera kvantitativa data.
D = Tillfredsställande. Studenten har genomfört alla övningsuppgifter och har uppvisat praktisk och analytisk
förmåga att med stöd hantera och värdera kvantitativa data.
E = Tillräckligt. Studenten har genomfört alla övningsuppgifter och har uppvisat praktisk och analytisk
förmåga att med påtagligt stöd hantera kvantitativa data.
Fx = Otillräckligt. Studenten har inte lyckat genomföra samtliga övningsuppgifter.
F = Helt otillräckligt. Studenten har inte genomfört någon av övningsuppgifterna.
Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå ytterligare prov så länge kursen ges för
att uppnå lägst betyget E. Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre
betyg. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en examinator har rätt att begära att en
annan examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan härom ska göras till studierektor.
Examination sker under pågående kurs samt i samband med kursens slut. Inlämningsuppgifter ska lämnas in
senast en vecka efter avslutad kurs för att examineras i samband med pågående kurs. Om en student inte
uppfyller tidsfristen eller lämnar minst en uppgift med betydande felaktigheter sker examination vid nästa
kurstillfälle eller i samband med omtentamen.
Plagiat, fusk och otillåtet samarbete
Som en del i ditt ansvar som student ingår att känna till de regler som finns för examination. Utförlig
information finns både på institutionens och Stockholms universitets hemsida www.su.se/regelboken Lärare
är skyldiga att anmäla misstanke om fusk och plagiat till rektor och disciplinnämnden. Plagiat och fusk blir
alltid ett disciplinärende och kan leda till avstängning. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan
ordagrant skriva av en text (gäller även enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Detta gäller
även texter du själv skrivit tidigare (självplagiat). Till fusk räknas till exempel att ha med otillåtna hjälpmedel,
som mobil, på prov. Att ha studiegrupper tillsammans är utvecklande och tidsbesparande, men när det
kommer till examinationsuppgifter måste du vara noggrann med att arbeta själv (om inte annat tydligt anges)
för att inte riskera att det ska räknas som otillåtet samarbete.
Övergångsbestämmelser

Student kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs upp till tre terminer efter det att den
upphört att gälla. Framställan härom ska göras till studierektor. Med prov jämställs också andra obligatoriska
kursdelar.
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Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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