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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Moment 1 Vetenskapliga metoder 2, 15 hp
- ge exempel på forskningsproblem som lämpar sig för kvalitativa undersökningar
- diskutera vetenskapsteoretiska frågor i ett idéhistoriskt perspektiv.
- jämföra olika designer (inompersons, mellanpersons, och mixad design)
- utföra kvalitativa datainsamlingar och analyser
- beräkna och tolka olika typer av regressionsanalyser och variansanalyser med hjälp av SPSS
- värdera och dra slutsatser av statistisk power och effektstorlek
- tolka olika typer av effekter (huvudeffekter och interaktionseffekter)
 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Moment 2 Vetenskapligt arbete, 15 hp:
- kritiskt granska och bedöma ett vetenskapligt arbete
- planera, utföra och rapportera ett mindre vetenskapligt arbete

Kursens innehåll Regressionsanalys

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=PSG800&revisionId=203&lang=sv
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Variansanalys
Forskningsetik
Intervjuteknik
Forskningsdesigner
Kvalitativ dataanalys
Vetenskapligt arbete
Vetenskapsteori

Undervisning Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier och handledning.

Förkunskaper Psykologi 60 hp eller motsvarande.

Examinationsform Examinationen sker i form av ett ventilationsseminarium med opposition.

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

Begränsningar För studenter som ej utnyttjat 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   Vetenskapliga metoder 2 15 hp Betyg: AF

0020   Vetenskapligt arbete 15 hp Betyg: AF


