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Formål: 
Kurset henvender sig til psykologer, der er i gang med specialistuddannelsen. 
Formålet er at give deltagerne en viden i forskningsmetodologi, så de selvstændigt og 
kritisk kan vurdere empiriske undersøgelser, herunder forskningsdesigns, 
undersøgelsesredskaber, og de mest almindelige kvantitative og kvalitative 
analyseformer. Der vil være en indføring i litteratursøgning samt grundlaget for på en 
reflekteret måde selv at undersøge, analysere og beskrive en faglig problemstilling på 
basis af et systematisk indsamlet materiale. Kursisternes egne opgaver vil løbende 
blive inddraget i de tre kursusdage. 
 
Indhold: 
De 18 undervisningstimer er fordelt over tre kursusdage. 
 
Dag 1: Generel introduktion til videnskabsteori, litteratursøgning, 
problemformuleringer., og hvordan man skriver en videnskabelig tekst. Derudover vil 
deltagerne lære kritisk at evaluere forskningslitteraturen.  
 
Dag 2: Introduktion til forskellige kvantitative forskningsparadigmer, designs, 
metodiske tilgange, kvantitative analysemetoder samt spørgeskemaundersøgelser.  
 
Dag 3: Her gives der en generel introduktion til forskellige kvalitative metoder, 
paradigmer, deres videnskabelige position og analysemetoder. Der vil være en kritisk 
diskussion af de kvalitative metoder i forhold til de mere kvantitative, samt en 
indføring i mixed methods. 
 
Undervisningsform: 
Der vil i undervisningen blive vekslet mellem forelæsninger, gruppearbejde, 
diskussion og arbejde med eget forskningsprojekt. Undervisningen vil tage 
udgangspunkt i de problemstillinger deltagerne ønsker at arbejde med i forbindelse 
med opgaven til forsknings- og formidlingsmodulet. Disse vil blive kritisk diskuteret i 
undervisningen. 
 
Inden kurset: 
Kurset vil tage udgangspunkt i deltagernes problem- og interessefelter. Deltagerne 
bedes derfor senest den 15. juli sende max. en halv side med projektideer inklusiv 
problemstilling, påtænkt metode og empiri til janni.niclasen@psy.ku.dk. 
 
Eget arbejde: 
Arbejdet skal demonstrere, at specialisten har opnået indsigt i specialets teoriområder 
og metoder på et postgraduat, videnskabeligt niveau (specialistniveau). 
 
Arbejdet kan dreje sig om: 

mailto:janni.niclasen@psy.ku.dk


• Opgaven behøver ikke at blive publiceret, hvis den godkendes af vejleder. 
Opgavevejledning, opgavevurdering og godkendelse skal ske ved en lektor, 
som er lektorgodkendt eller professor. Der er ingen frist for, hvornår du skal 
have lavet dit skriftlige arbejde. Godkendelse af kursets teoridel hhv. opgaven 
er uafhængigt af hinanden. 

• En artikel optaget i et anerkendt fagtidsskrift. 
• Et kapitel i en lærebog på akademisk niveau. 
• Et indlæg givet ved videnskabelige/faglige konferencer eller kongresser. 
• En forelæsning i et fagligt relevant selskab på samme niveau som de 

førnævnte.  
 
Arbejdet skal typisk være på 10-15 normalsider, og litteraturlisten indeholde 
minimum 5-10 referencer af nyere dato, dvs. maksimalt 5-10 år gamle. For hver 
yderligere forfatter på et arbejde kræves yderligere 10 normalsider pr. forfatter. Et 
skriftligt arbejde kan have op til 5 forfattere, hvor det klart skal fremgå, hvilke dele af 
arbejdet de enkelte forfattere bærer hovedansvaret for. 
 
Bortset fra opgaver, der godkendes af en vejleder, gælder, at fagnævnet tilsendes 
minimum forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Ved forelæsning/foredrag ved 
kongresser eller i faglige selskaber fremsendes tillige fotokopi af kongresprogram/ 
dokumentation fra det pågældende faglige selskab samt en synopsis, som skal 
godkendes af fagnævnet. 
 
Vejledning: 
Opgavevejledning og opgavevurdering under forsknings og formidlingsmodulet 
varetages af lektorer, som er lektorgodkendte, og professorer - også udenfor 
universitets regi.  
 
Vi har indgået forhåndsaftale med autoriseret psykolog, specialist og supervisor i 
klinisk børnepsykologi og psykoterapi, dr. Poul Nissen, Aarhus Universitet, Institut 
for Uddannelse og Pædagogik (DPU) i København. Vejledningen sker typisk via mail 
og består alene i nogle få kontakter i forbindelse med planlægning af arbejdet og 
efterfølgende en vejledning på udkast til det færdige produkt, som så herefter kan 
sendes til godkendelse. Der skal afregnes særskilt med vejleder og er således ikke 
inkluderet i kursusafgiften. Vil du vide mere allerede nu, kan du kontakte ut. eller 
Poul Nissen på tlf.4035 0011. 
 
Underviserne: 
Janni Niclasen, cand. psych., Ph.d. og adjunkt ved Institut for Psykologi, Københavns 
Universitet. Udgangspunktet for Jannis forskning er spørgeskemadata fra  
fødselskohorte- og befolkningsundersøgelser samt registerdata. Specifikt arbejder hun 
indenfor børne- og unge området, sundheds- og udviklingspsykologi. Endvidere 
arbejder hun med metode og psykometri. 
 
Lars Lundmann cand.psych. og Ph.d.-stipendiat. Lars forsker i 
personlighedsvurderinger ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Lars 
har tidligere både arbejdet som praktiserende Psykolog og som erhvervspsykolog 
 
Kurset er godkendt af Dansk Psykologforening. 
 



Sted: Psykologforeningens lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Lokale 
2A+B 
Tid: den 17.-19. august 2015; alle dage kl. 9:00-16:00. Vi begynder til tiden, og der er 
morgenbrød og kaffe/the fra kl. 8:45 hver dag. 
Pris: 5000 kr. inkl. moms. Tilmelding er bindende efter den 1. juli og kursusgebyr vil 
blive opkrævet v. for sent afbud/udeblivelse, såfremt pladsen ikke kan afsættes til 
anden side. Prisen er med moms og inkl. forplejning. Efter tilmeldingen er bindende 
vil vi tilsende dig nærmere information vedr. betaling. 
Tilmelding er bindende fra: den 1. juli 2015 kl. 18:00 og skal ske via webben 
https://docs.google.com/forms/d/150O1Bbqw9axlzmclMOGFr6DTp3VtVo_ca-
3Bf_mQgVM/viewform?sid=609cbf6e6e79be6d&token=fW7iRT0BAAA.3SjivKQi1A7YKylBmlL
T5A.V3aOyeOp9iJZRIELZbi9Eg 
Der modtages kun individuelle tilmeldinger. Kredsmedlemmer har fortrinsret frem til 
den 10. maj 2015, men medlemmer af andre kredse og selskaber er også velkomne. 
Har du spørgsmål kan du kontakte Tina Espander, tina@espanderpsykologi.dk 
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