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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
1. förklara och diskutera grundläggande vetenskapsteoretiska antaganden
2. diskutera och tillämpa grundläggande forskningsetiska principer 
3. tillämpa, tolka och värdera centrala kvalitativa analyser och resultat med relevans för
psykologisk forskning
4. tillämpa, tolka och värdera centrala kvantitativa analyser och resultat med relevans för
psykologisk forskning
5. självständigt formulera en psykologisk forskningsfråga och visa på dess relation till aktuell
psykologisk forskning inom valt område
6. självständigt välja en lämplig metod och analys för att undersöka vald forskningsfråga och
tillämpa detta i en studie
7. kritiskt diskutera ett forskningsresultat från en egen vetenskaplig studie i relation till
specifika frågeställningar och eventuella hypoteser liksom till aktuell forskning inom området
 
8. presentera ett forskningsresultat på ett korrekt, vetenskapligt språk i enlighet med APA's
riktlinjer
9. föra en konstruktiv och initierad dialog med handledare och eventuell medförfattare där
möjliga alternativ värderas
10. kritiskt granska och muntligen opponera på annat examensarbete samt försvara eget arbete
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Kursens innehåll - grundläggande forskningsetik
- vetenskapsteoretiska ställningstaganden och olika typer av förklaringar
- analys och rapportering av kvalitativa data
- forskningsfrågor och forskningsdesign
- forskningsintervju och intervjuguide
- regressions- och variansanalyser
- tolkning och rapportering av kvantitativa resultat
- examensarbete
- ventilering av examensarbete

Undervisning Föreläsningar, grupparbeten, seminarier och handledning.

Förkunskaper Psykologi I-II 60 hp eller motsvarande.

Examinationsform Individuella skriftliga examinationsuppgifter, skriftliga examinationsuppgifter i grupp,
muntliga presentationer. Examensarbetet examineras i form av ett ventilationsseminarium
med opposition.

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

Begränsningar Vetenskapsteori och forskningsetik, kvalitativ metod och kvantitativ metod:
För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet
till ytterligare två examinationstillfällen i anslutning till kursens genomförande. Student som
ej är godkänd efter dessa examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och
examinationstillfällen vid nästa kurstillfälle. Sammanlagt ska en student erbjudas minst fem
examinationstillfällen (inklusive det ordinarie tillfället).
 
Examensarbete:
För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare ett examinationstillfälle i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och
examinationstillfällen vid nästa kurstillfälle. Sammanlagt ska en student erbjudas minst fem
examinationstillfällen (inklusive det ordinarie tillfället). Examinator kan med omedelbar
verkan avbryta en students examensarbete om studenten visar sådana brister avseende
forskaretik och/eller forskningsetik att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig
risk att studenten kan komma att skada sig själv eller annan person fysiskt eller psykiskt.
Studenten avbryter då utbildningsperioden och får betyget underkänd.
En student har rätt till handledning den termin som kursen påbörjas samt i begränsad
omfattning påföljande termin.

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination för studenter
med dokumenterad funktionsnedsättning. Kursen ges på it-distans och på svenska.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig och muntlig gruppexamination
(lärandemål 1-2)

3 hp Betyg: UG

0020   Skriftligt individuellt arbete (lärandemål 1) 2 hp Betyg: AF

0030   Skriftligt individuellt arbete (lärandemål 3) 5 hp Betyg: AF

0040   Skriftligt individuellt arbete (lärandemål 4) 5 hp Betyg: AF

0050   Skriftligt examensarbete inklusive ventilering
(lärandemål 2, 5-10)

15 hp Betyg: AF


