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PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

Enkätmetodik: Frågekonstruktion, datainsamling och utvärdering av
enkät, 7.5 högskolepoäng
Survey methodology: Construction of questions, data collection and evaluation of the
survey 7.5 higher education credits
Forskarnivå/Third Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen, 2012-11-27 , reviderad 2017-02-27och gäller
från vårterminen 2017
Förkunskapskrav
Antagen till utbildning på forskarnivå
Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas doktoranden kunna:
Kunskap och förståelse
• Visa god förtrogenhet med enkätmetodikens fördelar och nackdelar.
• Visa prov på god kännedom om felkällor och risker vid frågekonstruktion.
• Redogöra för lämpliga metoder för att utvärdera svar i enkätundersökningar.

Färdighet och förmåga
• Demonstrera färdighet i att självständigt konstruera frågor till indexvariabler och genomföra en
instrumentevaluering med avseende på reliabilitet och validitet.
• Demonstrera insikter om för- och nackdelar med olika urvalsmetoder.
• Med hjälp av grundläggande statistik självständigt presentera enkätresultaten med avseende på
item- och instrumentvalidering.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Visa förmåga att göra egna bedömningar av ett urval och olika grader av bortfall
• Uppvisa god medvetenhet om antaganden och överväganden när det gäller presentation och
tolkning av svar i enkätunderökningar
• Kritiskt jämföra olika aspekter med enkätunderökningar
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Innehåll
Kursen behandlar såväl teori som praktisk tillämpning inom området enkätmetodik med fokus på
strukturerade frågealternativ. Vidare behandlas viktiga moment i processen från frågekonstruktion och
utvärdering av skalor till initial databearbetning. Exempel på sådana moment är urval, bortfallsanalys,
konstruktion av frågor och indexvariabler som avser mäta attityder och andra psykologiska begrepp,
samt itemanalys, validitet och reliabilitet av dessa mått. Utvärdering och resultat av en
egenkonstruerad webbenkät och insamlade data presenteras med hjälp av grundläggande statistik.
Undervisningsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning.

Undervisningsspråk:
Undervisningsspråket är svenska, men kursen kan vid behov ges på engelska.
Betyg
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
Former för bedömning
En individuellt skriftlig examinationsuppgift samt en muntlig presentation.
Kursvärdering
Kursansvarig bereder deltagarna tillfälle att göra en kursvärdering i slutet av kursen samt tillser att
kursvärderingen sammanställs och redovisas i FUB.
Övrigt
Anmälan till kursen görs till Psykologiska institutionens forskautbildningshandläggare.
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