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Stora datamaterial i religionsvetenskaperna
Från den 1 april (nej, det är inget aprilskämt) till den 3 april 2019 pågår den
kombination av symposium och doktorandkurs kring Stora datamaterial i
religionsvetenskaperna som 21 personer har anmält preliminärt intresse för. Den
anordnas av Religionssociologiska föreningen (RFS) i samverkan med Sociologiska
institutionen vid Uppsala universitet, och de ansvariga personerna är universitetslektor
Erika Willander (Uu) och undertecknad.
Det går att klämma in ytterligare några deltagare på symposium och doktorandkurs. Om
du inte redan är anmäld, gör det gärna, och sprid gärna informationsdokumentet till
potentiella spekulanter.
Gör en definitiv anmälan på denna länk.
Tidsplanen för arrangemanget ser ut som följer:
November 2018: Sista chans att anmäla sig
December 2018: Detaljplan för doktorandkursen skickas till anmälda doktorander
(litteraturlista, kursanvisningar, deadlines, mm)
Med vänlig hälsning
Jørgen Straarup

PS: Jag bifogar den ursprungliga inbjudan till symposiet och kursen. DS
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Varmt välkommen till en kombination av doktorandkurs och
symposium om stora datamaterial i religionsvetenskaperna!
Forskningsfrågor om religion rör sig ofta i ett spänningsfält mellan det
individuella och det kollektiva. Med en gedigen bakgrund i humaniora
och teologi har religionsvetenskap utvecklat och förfinat metoder för
att förstå det individuella genom bland annat intervjuer och
textanalyser. Parallellt hämtas ofta inspiration från
samhällsvetenskaplig metod och teori, inte minst för att placera den
egna undersökningen i ett större sammanhang. Många doktorander
och forskare känner till och använder av och till stora datamaterial i
sin forskning, men ibland kan tröskeln in till en sådan användning –
och en känsla av att vara otillräckligt inläst på de metodologiska
förutsättningarna – sätta käppar i hjulet för en sådan önskan. I syfte att
utveckla användningen av stora datamaterial inom
religionsvetenskapen inbjuds därför du som är doktorand eller
disputerad forskare att delta i en kombination av doktorandkurs och
symposium om bruk av stora kvantitativa datamaterial i
religionsvetenskaperna. Evenemanget arrangeras av
religionssociologiska föreningen i samarbete med Sociologiska
institutionen, Uppsala universitet.
Evenemanget består av två delar. Det inleds och avslutas med en del
som riktar sig till doktorander. Före symposiet erbjuds doktorander en
snabbkurs i kvantitativ metodik och efter symposiet erbjuds
doktorander delta i seminarium och analysverkstad för att utveckla
sina egna frågeställningar och analysfärdigheter. Den här delen kallas
doktorandkurs och kan ge högskolepoäng om ens handledare
godkänner den som sådan. Mellan snabbkursen och analysverkstaden
presenteras några av de största och mest välanvända datamaterialen
om individers religion. Presentationen görs av forskare som själva
varit med och samlat in och analyserat dessa data. Medverkar gör,
bland andra, företrädare för International Social Survey Program
(ISSP), European Value Study (EVS) och Samhälle Opinion och
Medier (SOM). Härutöver presenterar registerhållare såsom
Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och Svenska kyrkan
vilka datauppgifter de har och hur de kan användas och inte användas.
Den här delen kallas symposium och riktar sig till både doktorander
och verksamma forskare.

Praktisk information
Anmälan: Intresseanmälan senast 2018-08-31 (vid överteckning
gäller ”först till kvarn”-principen). Intresseanmälan görs till
kontaktpersonernas e-postadresser. Alla doktorander som anmäler
intresse kommer att få en litteraturlista samt utförligare instruktioner
över kursens inlämningsuppgifter och examinationsmoment. Definitiv
anmälan senast 2018-10-31 via länk som skickas ut till de som anmält
intresse.
Var: Uppsala universitet, Sociologiska institutionen
Deltagaravgifter: Deltagande i symposiet (alla schemalagda måltider
och förfriskningar ingår): 1 000 kr. Deltagande i doktorandkursen (alla
schemalagda måltider och förfriskningar ingår): 500 kr
Resa och hotell: Doktorand som är medlem i Religionssociologiska
föreningen i Sverige kan söka bidrag från föreningen.
Kontaktpersoner:
Jørgen Straarup, professor i religionsvetenskap, Södertörn högskola
och kassör i religionssociologiska föreningen.
Epost: Jorgen.Straarup@sh.se
Erika Willander, Forskare i sociologi, Uppsala universitet och vice
ordförande i religionssociologiska föreningen.
Epost: Erika.Willander@soc.uu.se

SCHEMA
(Obs! Alla föredragstitlar är preliminära och kan komma att justeras)

MÅNDAG DEN 1 APRIL
FÖR VEM? ANMÄLDA TILL DOKTORANDKURS OCH ÖVRIGA
INTRESSERADE

9.00-12.00 Snabbkurs i kvantitativ metodik (Erika Willander)
Innehåll: Repetition av grundläggande tankesätt för kvantitativ metod,
terminologi, relation mellan teori och metod. Tar upp hur man går från
idé till genomförd analys.

12-14 LUNCH (SYMPOSIUM BÖRJAR)
FÖR VEM? ALLA DELTAGARE

SYMPOSIEPROGRAM
14.00-14.15 Välkommen. Ilkka Mäkinen, prefekt sociologiska
institutionen, Uppsala
14.15-14.30 Praktisk information och välkommen. Jørgen Straarup
och Erika Willander, arrangörer
14.30-15.30 FÖRELÄSARE 1. Filip Fors. FD, Sociologi, Umeå.
Forskningssamordnare vid Comparative Research Center Sweden
(CORS). Föredragstitel: ”Alla dessa stora enkätinsamlingar: Omfång,
innehåll, skillnader och likheter”
15.30-16.00 KAFFE
16.00-17.30 FÖRELÄSARE 2. David Voas. Professor of Social
Science and Head of Department, Social Science, University College
London, UK). Föredragstitel: “Thinking about religion in numbers”
17.30-18.00 Förfriskning, frågor
19.00 MIDDAG

TISDAG DEN 2 APRIL (SYMPOSIUM FORTSÄTTER)
FÖR VEM? ALLA DELTAGARE

8.30-9.15. FÖRELÄSARE 3. Preliminärt: Lennart Weibull, SOMinstitutet, Göteborgs universitet. Preliminärt ämne: SOMundersökningarna om religion, t ex inställning till världsreligioner,
religionsfrihet och ritualernas 10 i topp.
9.15-9.30 Frågor
9.30-10.00 KAFFE
10.00-10.45 FÖRELÄSARE 4. Jonas Edlund, ISSP, Sociologiska
institutionen, Umeå universitet. Preliminärt ämne: ”Understanding
variation in Religious Beliefs”
10.45-11.00 Frågor
11.00-11.45 FÖRELÄSARE 5. Ingrid Storm, Birmingham Fellow in
the Department for Social Policy, Sociology and Criminology in the
School of Social Policy. Föredragstitel: Meddelas senare
11.45-12.00 Frågor
12.00-13.00 LUNCH
13-13:45 FÖRELÄSARE 6. Max Stockman, Myndigheten för stöd till
trossamfund. Preliminärt ämne: ”Om det mångreligiösa Sverige och
statistik som administrativt verktyg”
13.45-14 Frågor
14-15.30 KAFFE
15.30-16.15 FÖRELÄSARE 6. Preliminärt: Pernilla Jonsson,
Analysenheten, Svenska kyrkan. Preliminärt ämne: ”Medlemsregister
och kyrkbussar: Vilken statistik har Svenska kyrkan?”
16.15-17 Frågor
16.30-17.00 Avslutande reflektion och tack för deltagande: Jørgen
Straarup och Erika Willander, arrangörer

SYMPOSIUM AVSLUTAS

ONSDAG DEN 3 APRIL
FÖR VEM? ANMÄLDA TILL DOKTORANDKURS OCH ÖVRIGA
INTRESSERADE

9-11 SEMINARIUM. Innehåll: Från idé till genomförd analys. Fokus:
Deltagarnas egna analysidéer.
13-17 ANALYSVERKSTAD I DATASAL: Med utgångspunkt i eget
arbete
LÄRARE: Jørgen Straarup, Patrik Svensson, Erika Willander med
flera

ONSDAG DEN 17 APRIL.
FÖR VEM? OBS! ENDAST ANMÄLDA TILL DOKTORANDKURS

13-17 ANALYSVERKSTAD I DATASAL: Med utgångspunkt i eget
arbete.
LÄRARE: Jorgen Straarup, Patrik Svensson, Erika Willander

FREDAG DEN 3 MAJ
FÖR VEM? OBS! ENDAST ANMÄLDA TILL DOKTORANDKURS

12. INLÄMNING RAPPORT.

