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Huvudområde
Computational Social Science

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Fördjupningsnivå
A1X

Kursen ges för
Master´s Programme in Computational Social Science

Förkunskapskrav
En kandidatexamen med humanistisk, samhälls-, kultur-, beteende-, natur-, dator-, eller
ingenjörsvetenskaplig inriktning, eller motsvarande.
Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska 6/B.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:
Beskriva och kritiskt granska olika typer av forskningsansatser inom
samhällsvetenskapen;
Demonstrera betydelsen av mikrobaserade sociala processer för förklaringar av
makroutfall, och kunna kritiskt granska existerande förklaringar av makroutfall på
denna basis;
Kritiskt bedöma de starka och svaga sidorna hos ”computational social science”
(CSS) jämfört med andra samhällsvetenskapliga forskningsansatser och förstå
betydelsen av CSS för både mikro- och makroinriktade analyser;
Identifiera och formulera forskningsfrågor som kan besvaras med den typ av data
och analysmetoder som är del av CSS;
Kritiskt analysera och integrera kunskap som erhållits genom litteraturstudier och
diskussioner, och kunna presentera dessa kunskaper muntligt och skriftligt;
Beskriva de grundläggande etiska principer kring analys och presentation inom
samhällsvetenskaplig forskning;
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Redogöra för och tillämpa regler avseende hur referenser till andras forskning ska
göras, samt för principerna för källkritik.

Kursinnehåll
Kursen innehåller en avancerad introduktion till samhällsvetenskapens logik kring
forskningsansatser och forskningsdesign . Kursen täcker frågor om vad som är
utmärkande för vetenskapliga förklaringar, hur kausala samband kan fastställas, samt olika
forskningsmetoder som används av samhällsvetare. Efter att ha introducerat och kritiskt
granskat de mest tongivande forskningsansatserna inom den nutida samhällsvetenskapen
fokuserar kursen på Computational Social Science (CSS), dess utmärkande egenskaper
och på hur CSS kan förbättra vår förståelse av de komplexa sociala processer som
genererar och kan förklara olika sociala makroutfall.

Undervisnings- och arbetsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Utöver detta
ska den studerande utöva självstudier.
Undervisningsspråk: engelska.

Examination
Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier samt en
avslutande individuell skriftlig uppgift. Detaljerad information om examinationen finns i
kursens studiehandling.
Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har
rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala
ECTS, EC

Övrig information
Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den
kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen
överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper
synliggörs och utvecklas.

LINKÖPINGS UNIVERSITET
FILOSOFISKA FAKULTETEN

Institution
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
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