
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

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

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod PSG101

Högskolepoäng 15 hp

Huvudområde Psykologi

Ämnesgrupp Psykologi

Utbildningsområde Naturvetenskapliga området 50.0 %
Samhällsvetenskapliga området 50.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för samband mellan olika typer av frågeställningar, data och analyser
- formulera utifrån personalvetenskaplig syfte och frågeställningar som är relevanta för
utvärderingar och vetenskapliga arbeten
- genomföra kvalitativa och kvantitativa (statistiska) analyser samt tolka och rapportera
resultaten
- insamla, analysera och rapportera undersökningsdata

Kursens innehåll - analystekniker vid kvalitativ och kvantitativ metod
- intervjumetodik
- utvärderingsmetodik
- vetenskapsteori
- validitet och reliabilitet

Undervisning Föreläsningar, seminarier, handledning.

Förkunskaper Beteendevetenskaplig metod och vetenskaplig orientering, 7,5 hp

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=PSG101&revisionId=1043&lang=sv


Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

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

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Examinationsform Portföljexamination.

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

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet
till ytterligare fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till nästa kursomgång.

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0010   Beteendevetenskaplig metod och arbetsliv 15 hp Betyg: AF


