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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-09-12 och gäller
från vårterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Minst 15 hp inom kursen PSGA34 Psykologi A - en översikt, 30 hp, eller minst 15 hp inom kursen
PSGA38 Psykologi - grunder, 30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål
Delkurs 1 - Forskningsmetodik (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. redogöra för centrala metodologiska begrepp och vetenskapsteoretiska perspektiv samt sätta dem i
relation till de vanligast använda metoderna i psykologisk forskning,
2. formulera en psykologisk frågeställning och utifrån den utforma en lämplig design för en reliabel
och valid undersökning,
3.genomföra en intervjustudie utifrån en given frågeställning, analysera materialet enligt en specifik
analysmetod, samt presentera resultatet enligt psykologins traditioner,
4. genomföra en kvantitativ studie utifrån en given frågeställning, analysera materialet med hjälp av
deskriptiv statistik och inferensstatistik, samt presentera resultatet enligt psykologins traditioner och
5. redogöra för begränsningar med olika metoder som tillämpas i psykologisk forskning och relatera
dessa begränsningar till reliabilitet och validitet.

Delkurs 2 - Fördjupningsarbete (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. formulera en undersökningsbar psykologisk frågeställning samt söka och sammanfatta relevant
vetenskaplig information,
2. planera och genomföra en empirisk undersökning utifrån en frågeställning med hänsyn till tidsramar
och relevanta etiska aspekter,
3. presentera en empirisk undersökning enligt psykologins traditioner,



4. hantera problem och svårigheter i en empirisk undersökning,
5. granska andras empiriska arbeten och framföra konstruktiv kritik på ett systematiskt, genomtänkt
och pedagogiskt sätt och
6. argumentera och försvara sitt eget empiriska arbete samt identifiera behov av ytterligare kunskap
inom området.

Innehåll
Delkurs 1 - Forskningsmetodik (7,5 hp)
Delkursens målsättning är att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter inom forskningsmetodik
för att sedan kunna applicera dem i delkurs 2. Områden som behandlas är olika urvals-,
datainsamlings- och analysmetoder för att kunna besvara psykologiska frågeställningar. Möjligheter
och begränsningar med olika metoder som tillämpas i psykologisk forskning presenteras, analyseras
och diskuteras med hjälp av centrala begrepp och vetenskapsteoretiska perspektiv.
Undervisningen sker i huvudsak genom föreläsningar, grupparbeten och redovisningar, praktiska
övningar i att använda sig av kvalitativa och statistiska analyser, handräkning och handhavande av ett
statistikprogram samt färdighetsträning i intervjuteknik och tematisk analys. Delkursen bygger på att
studenten mellan undervisningstillfällena bedriver litteraturstudier och genomför praktiska övningar i
kvalitativ och kvantitativ analys på egen hand.

Delkurs 2 - Fördjupningsarbete (7,5 hp)
Delkursen består i att studenten under handledning planerar och genomför en empirisk undersökning
och redovisar undersökningen i en uppsats. Vid seminarier analyserar och diskuterar studenten i grupp
problem och svårigheter som finns med att genomföra och rapportera en vetenskaplig undersökning
för att kunna förbättra kvaliteten i den egna undersökningen och uppsatsen. Delkursen avslutas med ett
uppsatsseminarium där studenten försvarar sin uppsats och opponerar på en annan students uppsats.
Delkursen bygger på att studenten mellan seminarierna arbetar med undersökningen och uppsatsen på
egen hand. Handledning erbjuds bara under den tid fördjupningskursen pågår. Vid omregistrering en
senare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Målen för delkurs 1 examineras genom skriftlig salstentamen och skriftliga individuella
inlämningsuppgifter som presenteras och diskuteras vid obligatoriska seminarier.

Målen för delkurs 2 examineras genom att studenten i grupp diskuterar och analyserar den empiriska
undersökningen vid de obligatoriska handledningsseminarierna samt att den empiriska undersökningen
rapporteras i en uppsats. Uppsatsen försvaras vid ett obligatoriskt seminarium där studenten också
opponerar på en annan students arbete.
Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på delkurs 2 är begränsat till 5 på grund av
begränsade resurser.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.



Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriska moment erbjuds studenter som utan egen
förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat genomföra
det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har missat undervisning på grund av ett
förtroendeuppdrag som studentrepresentant.
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