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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2015-03-07 och gäller
från höstterminen 2015 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Psykologi 52.5 hp varav minst 22.5 hp på G1F-nivå eller högre. Häri skall ingå delkursen
Forskningsmetodik, 7.5 hp, ur kursen PSGB04 Psykologi B - fördjupning, 30 hp, eller motsvarande.
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för psykologins vetenskapsteoretiska perspektiv,
- genomföra fokuserade sökningar i svenska och internationella forskningsdatabaser,
- formulera frågeställningar och hypoteser utifrån teori och empiri,
- koppla frågeställningar och hypoteser till passande metoder för insamling och bearbetning av data,
- planera och genomföra vetenskapliga undersökningar.
- använda statistikprogram (t.ex. SPSS) både för deskriptiv och inferentiell statistik,
- göra manuella statistiska beräkningar,
- tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder för insamling och analys av data,
- presentera, redogöra för och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga arbeten i muntlig och
skriftlig form och
- tillämpa ett etiskt förhållningssätt vid vetenskapliga undersökningar.
Innehåll
Kursen omfattar tre delkurser.
Delkurs 1 - Psykologins forskningsfält (4.5 hp)
Inom denna delkurs behandlas psykologins olika idéhistoriska, vetenskapsteoretiska, metodologiska
och teoretiska perspektiv. Studenten orienterar sig översiktligt inom dagsaktuell internationell
psykologisk forskning och tränar sin förmåga att söka efter relevanta forskningsstudier i internationella
databaser, samt att kommunicera forskningsresultat muntligen och skriftligen.

Delkurs 2 - Metod (10.5 hp)
Inom denna delkurs behandlas metodologiska aspekter av psykologisk forskning när det gäller ansats,
design, insamling och bearbetning av såväl kvalitativa som kvantitativa data. Studenten tränar sin
förmåga att operationalisera frågeställningar och hypoteser för att samla in och bearbeta kvalitativa
data i enlighet med relevanta kvalitativa metoder. Studenten tränas även i att samla in och bearbeta
kvantitativa data i enlighet med relevanta icke-parametriska och parametriska statistiska metoder
manuellt samt med hjälp av statistikprogrammet SPSS.
Delkurs 3 - Empiriskt arbete (15 hp)
I denna delkurs arbetar studenten med att omsätta en frågeställning eller hypotes till en undersökning
som resulterar i ett vetenskapligt arbete. Arbetet relateras till relevanta delar av den internationella
psykologins forskningsfält. Delkursen avslutas med att studenten försvarar sitt arbete och opponerar på
annan students arbete i ett öppet seminarium. Delkursen innehåller obligatoriska moment; aktivt
deltagande vid grupphandledningsseminarier samt att delta vid minst två slutseminarier där studenten
varken utför opponering eller försvar av en uppsats.
Handledning erbjuds bara under den tid kursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds
handledning i mån av plats och resurser.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Delkurs 1 exmineras genom inlämningsuppgifter som presenteras och diskuteras vid obligatoriska
seminarier.
Examinationen för momentet om kvalitativ metod i delkurs 2 sker genom skriftlig tentamen och aktivt
deltagande i seminarier och workshops. Examinationen för momentet kvantitativ metod i delkurs 2
sker genom individuella inlämningsuppgifter, deltagande i statistiklaborationer samt skriftlig
tentamen.
Delkurs 3 examineras genom individuell inlämningsuppgift, deltagande i obligatoriska
handledningsseminarier och uppsats som presenteras och diskuteras vid obligatoriskt seminarium. I
examinationen ingår även opposition på annan students uppsats samt aktivt deltagande på ytterligare
två uppsatsseminarier.
Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på delkurs 3 är begränsat till 5 på grund av
begränsade resurser.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget
Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på delkurs 3 (Empiriskt arbete).

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
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall
fullfölja sina studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen,
som trädde i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.

