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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna planera en kvantitativ studie,
• kunna förklara olika former av kvantitativa studiedesigner samt 

datainsamlingsmetoder,
• visa förmåga att på ett självständigt och kritiskt sätt kunna genomföra analyser av 

kvantitativa data.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 60 hp inom huvudområdet psykologi/pedagogik eller 
motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• en individuell skriftlig salstentamen.

 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterierna anges.

Kursens innehåll
Kursen tar upp något mer avancerade metoder för analys av kvantitativa data. Det ges bl.a. 
fördjupade kunskap och färdighet i att använda matematiska modeller för att undersöka i 
vilken grad olika variabler ”förklarar” en annan variabel. Som ett konkret exempel kan 
nämnas i vilken grad tillit till den egna förmågan, kunskap inom aktuellt ämne och 
arbetslivserfarenhet kan förklara i vilken mån en individ upplever behov av 
kompetensutveckling. Regressionsanalys är samlingsnamnet på denna typ av matematiska 
och statistiska modeller.
 
Kursens placering i programmet samt relevans för utbildningen 
Samtliga studenter på personalvetarprogrammet har under termin 4 och tidigt på termin 6 
läst kurser i forskningsmetod, som omfattar såväl kvalitativa som kvantitativa 
forskningsstrategier. Den här nämnda kursen är en valbar fördjupningskurs i kvantitativ 
metod. Kursen ges på den sjätte terminen på personalvetarprogrammet och utgör en lämplig 
fördjupningskurs för studenter som önskar skriva examensarbete med kvantitativ 
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forskningsinriktning.
 
Undervisningsformer och AIL-koppling
Under kursen ges traditionella föreläsningar, under vilka studenterna uppmanas att ställa 
frågor och komma med invändningar. I praktiken blir undervisningen därför ett mellanting 
mellan ett mera traditionellt och ett nyare betydligt mera studentinvolverande 
undervisningssätt. Studenterna uppmanas under kursen att bidra med egna konkreta 
problemställningar som kan diskuteras, problematiseras och i någon mening lösa inom ramen 
för kursen. Studenters inspel med konkreta exempel hämtade från egen erfarenhet i 
arbetslivet är en av hörnstenarna i kursen, och ett tydligt och viktigt exempel på hur 
vetenskapligt och akademisk kunskap kan integreras med egenupplevd praktiknära 
problemställningar.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Pedagogik, Psykologi
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