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Förkunskaper
1PS600/1PS602 Psykologi I, 30 hp och 1PS601/1PS603 Psykologi II, 30 hp varav 7,5 hp
metod och statistik eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
l
l

l
l
l

redogöra för psykologins vetenskapsteoretiska och historiska utveckling
tillämpa olika kvantitativa forskningsmetoder, inklusive statistiska analyser och
redogöra för deras begränsningar och möjligheter,
beskriva, jämföra och tillämpa metoder ur den kvalitativa metodtraditionen
kritiskt granska forskning inom huvudområdet
genomföra ett självständigt empiriskt arbete enligt vetenskapliga principer

Delkurs 1: Forskningsmetoder 15 hp
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l

l
l

l

beskriva, jämföra och tillämpa metoder ur den kvalitativa metodtraditionen på ett
grundläggande plan
analysera olika metodologiska val i förhållande till vetenskapsteoretiska ansatser
redogöra för olika kvantitativa forskningsmetoder samt identifiera och förklara
forskningsmetodernas begränsningar och möjligheter
redogöra för och tillämpa relevanta statistiska analysmetoder

Delkurs 2: Självständigt arbete, 15 hp
Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

l
l

l

grundläggande plan
analysera olika metodologiska val i förhållande till vetenskapsteoretiska ansatser
redogöra för olika kvantitativa forskningsmetoder samt identifiera och förklara
forskningsmetodernas begränsningar och möjligheter
redogöra för och tillämpa relevanta statistiska analysmetoder

Delkurs 2: Självständigt arbete, 15 hp
Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:
l
l
l

kritiskt granska och värdera forskning inom området psykologi
planera, genomföra, värdera och rapportera ett forskningsarbete
försvara samt granska och lämna konstruktiv kritik på vetenskapliga
undersökningar

Innehåll
Kursen är indelad i två delkurser
Delkurs 1 Forskningsmetoder 15 högskolepoäng
Delkursen omfattar en fördjupning av psykologins vetenskapsteoretiska utgångspunkter.
Vidare innehåller delkursen en introduktion till kvalitativa metoder och deras
tillämpningar inom psykologi. Kursen ger också fördjupade teoretiska kunskaper om
kvantitativa metoder och deras tillämpningar inom psykologi samt mer avancerade
statistiska metoder såsom olika typer av variansanalys och multipel regressionsanalys.
Delkurs 2 Självständigt arbete 15 högskolepoäng
Studenten skall i par (endast i undantagsfall beviljas enskilt arbete), utarbeta en
forskningsplan, utföra empirisk datainsamling samt presentera en vetenskaplig rapport,
utformad i enlighet med de normer som gäller för empiriska forskningsrapporter i ämnet
psykologi, inklusive etisk egengranskning. I kursen ingår också att försvara sitt eget
arbete samt att opponera på ett annat empiriskt arbete.

Undervisningsformer
Undervisning sker i form av inspelade föreläsningar, kamratgranskningar samt
handledning. Undervisning kan komma att ske på engelska.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Delkurs 1 examineras med två skriftliga hemtentamina (4,5 hp respektive 5 hp) med
betygsskala UVG, en skriftlig hemtentamen med tillhörande skriftlig kamratgranskning
4 hp med betygsskala UVG samt utförande av en uppsatsplan 1,5 hp med betygsskala
UG.
Delkurs 2 examineras genom ett självständigt empiriskt arbete som skrivs i par (endast i
undantagsfall beviljas enskilt arbete) samt en skriftlig opposition av en annan uppsats och
skriftligt försvar av den egna uppsatsen. Studenterna skall dokumentera sitt arbete så att
kursmålen kan bedömas för varje student.
Betygen sammanställs till ett slutbetyg på hela kursen. För betyget Godkänd krävs att
målen är uppnådda och att alla examinationsuppgifter är godkända. För betyget Väl
Godkänd på hela kursen krävs VG på minst delkurs 2. Bedömningskriterier för G
respektive VG på det empiriska arbetet anges i studiehandledningen.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: 2PS600, 30 hp
2PS61E, 30 hp

Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteraturförteckning Delkurs 1  Forskningsmetoder 15 hp
Obligatorisk litteratur
Christensen, Gerd. (senaste upplagan). Psykologins vetenskapsteori: en
introduktion. Lund: Studentlitteratur, (ca 300 s).
Langemar, Pia. (senaste upplagan). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi  att låta
en värld öppna sig. Stockholm: Liber, (ca 200 s).
Paul C. Price, Rajiv Jhangiani, IChant A. Chiang, Dana C. Leighton, & Carrie Cuttler.
(2017). Research methods in psychology. 3rd American Edition.
https://opentext.wsu.edu/carriecuttler/, 250 s.
Warne, R. (Senaste upplagan). Statistics for the Social Sciences: A General Linear
Model Approach. Cambridge: Cambridge University Press. 250 s.
Valfri doktorsavhandling
Artiklar enligt lärares anvisningar
Referenslitteratur
Navarro, D., & Foxcroft, D. (2018). Learning statistics with jamovi: A tutorial for
psychology students and other beginners (Version 0.70)
Litteraturförteckning Delkurs 2  Självständigt arbete 15 hp
Obligatorisk litteratur
Litteratur väljs i samråd med handledare, ca 800 sidor.
Referenslitteratur
Navarro, D., & Foxcroft, D. (2018). Learning statistics with jamovi: A tutorial for
psychology students and other beginners (Version 0.70)

