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Beslut

Kursplan för psykologprogrammet, kurs 12: Forskningsmetodik och examensarbete, 34,5 hp, fastställd av
styrelsen för Psykologiska institutionen 2008-05-20. Kursplanen är giltig från och med höstterminen 2011.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Endast antagna till psykologprogrammet har tillträde till kursen.
Kursen löper över termin 9 och 10. För tillträde till termin 9 eller högre krävs
- dels att kurser och delkurser från terminerna före de två senaste skall vara helt godkända
- dels att den studerande fullgjort alla obligatoriska inslag samt uppnått minst 75% av kurspoängen under de
senaste två terminerna.
Om särskilda skäl föreligger kan dispens från förkunskapskraven ges av styrelsen för Psykologiska
institutionen eller den tjänsteman styrelsen utser.
Kursens uppläggning
Provkod

Benämning

Högskolepoäng

1201

Uppsatsförberedande forskningsmetodik

4.5

1202

Examensarbete

30

1203

Problemformulering och undersökningsplan

1204

Undersökning och rapportskrivning

7.5
22.5

Kursens innehåll

12.1 Uppsatsförberedande forskningsmetodik, 4,5 hp
Aktualiserar psykologins vetenskapsteori samt kunskaper och färdigheter om forsknings- och
undersökningsmetoder som är nödvändiga för genomförandet av examensarbetet.
(I metodförberedelserna ingår dessutom en separat metodkurs under termin 3, delkurs 1.2, samt 30
”inbäddade” poäng på olika kurser över termin 1-8.)
12.2 Examensarbete, 30 hp
Kursens mål är att ge övning i att självständigt formulera och analysera ett problem samt att genomföra
och skriftligt avrapportera en vetenskaplig undersökning av detta.
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Den studerande skall ges träning i att självständigt genomföra en egen undersökningsuppgift, antingen
enskilt eller i par. Undersökningsuppgiften skall ha relevans för psykologisk verksamhet.
12.2 a Problemformulering och undersökningsplan, 7,5 hp
Examensarbetet påbörjas på termin 9 med problemformulering och undersökningsplanering. Denna del
ingår som obligatorisk del av examensarbetet och betygsgraderas ej.
12.2 b Undersökning och rapportskrivning, 22,5 hp
Examensarbetet genomförs och avrapporteras på termin 10. Opposition på annan students uppsats ingår som
obligatorium.
Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs skall den studerande kunna planera, genomföra och rapportera en vetenskaplig
psykologisk undersökning:
•på basis av teori och tidigare forskning identifiera vetenskapliga problem, välja forskningsdesign, samt
bearbeta, analysera och tolka insamlade data
•presentera egna resultat muntligt och i skrift och värdera resultatens vetenskapliga värde
•presentera, kritiskt analysera och värdera andras vetenskapliga resultat
Undervisning

Undervisningen ges främst i form av handledning och seminarier. Detaljerade lärandemål och kurskrav
(obligatoriska uppgifter och närvarokrav) specificeras i anvisningarna till respektive delkurs.
Kunskapskontroll och examination

Som betyg på såväl delkurser som hel kurs används den sjugradiga betygsskalan A till F.
Betyg på hela kursen avgörs av betyget på examensarbetet, 12.2. För att få högsta betyg, A, krävs att
man erhållit minst betyget C på delkurs 12.1.
Utöver godkänd examination på delkurserna 12.1 (Uppsatsförberedande forskningsmetodik) och 12.2
(Examensarbete) krävs
•avklarade inlämningsuppgifter och obligatorier
•deltagande vid seminariediskussioner om andras examinationsarbeten
Bedömningen av examensarbetet (12.2) baseras på följande aspekter:
•Teoretisk förståelse och analys, demonstrerad genom att teoretiska resonemang är koherenta, fokuserade
och relevanta och klargör den aktuella undersökningens relation och bidrag till kunskapsuppbyggnaden.
Bedöms av examinator.
•Metodkunskaper och skicklighet i att välja och tillämpa undersökningsmetoder som kan besvara
forskningsfrågan, inklusive val av design, urval, typ av data och analys. Framgångsrik tillämpning av mer
avancerade undersökningsmetoder har förutsättningar att rendera ett högre betyg, vare sig ansatsen är
huvudsakligen kvalitativ, kvantitativ eller teoretisk. Förmåga till kritisk reflektion kring den valda metodikens
styrkor och begränsningar. Bedöms av examinator.
•Rapportskrivning bedöms av examinator på grundval av om uppsatsen är logiskt uppbyggd och
välstrukturerad, med genomgående och tydligt fokus på undersökningens syfte och frågeställning(ar).
Språket bör vara så lättläst som ämnet tillåter. Regler om formalia skall tillämpas konsekvent och
korrekt, särskilt viktigt avseende referenser och citeringar.
•Självständighet bedöms av examinator i samråd med handledare. Studentens egna idéer, initiativ,
ansvarstagande, förberedelse inför handledning, kreativitet, kritiska reflektion och formuleringsförmåga.
•Opposition på annan students examensarbete bedöms av examinator på en tregradig skala: bra,
godtagbar, ej godtagbar.
Exakta betygskriterier presenteras i aktuell kursanvisning.
Övrigt

Kursen kan ej läsas som fristående kurs.
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Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs för varje läsår av Psykologiska institutionens lärarkollegium på delegation från
institutionens styrelse. För examensarbetet (12.2) finns dock ingen allmänt fastställd kurslitteratur. Aktuell
litteratur för delkurs 12.1 är:
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