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Benämning
Social nätverksanalys

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger en introduktion till och presentation av social nätverksanalys och syftar till att öka studenternas
kännedom om nätverksanalys som forskningsverktyg. Kursen täcker såväl teoretiska och metodologiska
aspekter som tillämpad datorstödd analys.
Förväntade studieresultat

Kunskaper och förståelse
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- beskriva den sociala nätverksanalysens teoretiska och metodologiska grunder,
- beskriva olika typer av nätverksdata och för hur de kan samlas in,
- använda centrala nätverksanalytiska begrepp för att belysa teoretiska och metodologiska
forskningsproblem.
Färdigheter och kompetenser
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- genomföra en enklare nätverksanalys med hjälp av datorprogram,
- presentera nätverksanalytiska resultat statistiskt och visuellt.
Värderingar och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- värdera förtjänster och brister hos nätverksanalytiska forskningsrapporter,
- identifiera nätverksanalytiska forskningsproblem.
Undervisning

Undervisning sker i en blandning av föreläsningar, studentledda seminarier samt datorövningar.
Kunskapskontroll och examination
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a. Kursen examineras genom en eller flera skriftliga uppgifter samt aktivt deltagande.
b. Betygssättning sker med en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt,
B = Mycket bra,
C = Bra,
D = Tillfredsställande,
E = Tillräckligt,
Fx = Otillräckligt,
F = Helt otillräckligt, där följande dimensioner värderas:
- presentation av de teoretiska och metodologiska grunderna för social nätverksanalys
- presentation av olika typer av nätverksdata och hur de kan samlas in
- användandet av centrala begrepp inom social nätverksteori för att belysa teoretiska och metodologiska
forskningsproblem
- användandet av datorprogram för enklare analyser av sociala nätverk
- presentation med statistik och visuellt av resultat från en social nätverksanalys
- värdering av förtjänster och svagheter i en social nätverksanalysstudie
- identifiering av forskningsproblem inom social nätverksanalys
En värdering av studentens prestationer inom var och en av dessa dimensioner görs av examinatorn med
följande omdömen: Bra, Godkänt (vissa brister) och Underkänt (bristfälligt).
För att få betyget A på kursen får inga brister finnas i någon dimension.
För att få betyget B på kursen får vissa brister finnas i högst två dimensioner.
För att få betyget C på kursen får vissa brister finnas i högst tre dimensioner.
För att få betyget D på kursen får vissa brister finnas i högst fem dimensioner.
För att få betyget E på kursen får vissa brister finnas i samtliga dimensioner.
Att bli underkänd i en dimension eller att inte utföra datorövningar resulterar i betyget Fx.
Att bli underkänd i mer än en dimension resulterar i betyget F.
c. 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.
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

Studerande 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.
Begränsningar

Till kursen kan inte antas den som har godkänt resultat på kursen SO7090 Social nätverksanalys 7,5 hp.
Kurslitteratur

Litteraturen består till största delen av artiklar som erbjuds elektroniskt genom SUB.
Utöver artiklar består kurslitteraturen av:
de Nooy, W.A., Mrvar & V. Batagelj. 2005 Exploratory Social Network Analysis with Pajek. Cambridge:
Cambridge University Press
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