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materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
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Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Miljövetenskap

Ämnesgrupp Miljövetenskap

Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 40.0 %
Tekniska området 20.0 %
Naturvetenskapliga området 40.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
1. identifiera och beskriva olika miljövetenskapliga metoder och verktyg
2. redogöra för centrala vetenskaps- och metodbegrepp
3. redogöra för skillnader och likheter mellan kvalitativ och kvantitativ metod, deras styrkor
och svagheter samt tillämpning av dessa metoder
4. redogöra för skillnader mellan metoder och verktyg
 
Färdigheter och förmågor
5. använda vetenskapliga metoder samt statistiska verktyg
 
Värderingar och förhållningssätt
6. tolka vetenskapliga resultat, identifiera och hantera brister i vetenskapliga undersökningar.

Kursens innehåll Systemteori och systemanalys: metoder, procedurer, systemgränser, val av data,
osäkerhetsanalys, känslighetsanalys, etc.
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Kvalitativ och kvantitativ metod och design
Oberoende, beroende och ovidkommande variabler
Validitet, reliabilitet och operationalisering
Experimentell kontroll, randomisering och urval
Deskriptiv och grundläggande inferentiell statistik

Undervisning Föreläsningar, seminarier och laborationer

Förkunskaper Miljövetenskap: introduktion och projekt 15 hp och Miljöpsykologins grunder 7,5 hp, eller
motsvarande

Examinationsform Inlämningsuppgifter och seminarier
 
0010 Inlämningsuppgifter 5,5 hp, examinerar lärandemål 1-6, betyg A-F	
0020 Seminarier 2 hp, examinerar lärandemål 3, 4 och 6, betyg U,G

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Inlämningsuppgifter 5,5 hp Betyg: AF

0020   Seminarier 2 hp Betyg: UG


