Institutionen för psykologi

A. Kursplan för Forskningsmetod med fokus på single-case designer
(Single case designs in psychological research)
7.5 hp, Kurs på forskarutbildningsnivå, Institutionen för psykologi, Lunds
universitet. Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Institutionen för
psykologi 2013-01-29.
Kursen är giltig från HT-13
B. Allmänna uppgifter
Kursen ingår på forskarutbildningen i psykologi och ges som läskurs.

Huvudområde: psykologi
C. Mål
Efter genomgången kurs förväntas deltagarna ha fördjupade kunskaper om
- bakgrund och utveckling av single-case metodik
- grundläggande begrepp som används vid single-case metodik
- grundprinciper för experimentell metodik med betoning på singlecase metodik
- för- och nackdelar med olika typer av mät- och samplingsmetodik
som används vid single-case designer
- olika sätt att mäta "interobserver agreement"

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna
- Tolka grundläggande data från single-case design-metodik
- Analysera och problematisera forskningsfynd och
forskningsupplägg som baseras på single-case design
- Planera en datainsamling som följer en single-case design och
redogöra för hur data skall presenteras grafiskt

D. Kursinnehåll
Kursen introducerar experimentell metodik med fokus på "single-case" designer
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som användbar forskningsmetod i kliniska och experimentella sammanhang,
framför allt inom psykoterapiforskning men även inom andra områden. Kursen tar
upp metoder för observation och registrering av beteende, samt olika designer för
att observera effekter av interventioner. Olika designer och metoder illustreras
genom läsning av tidskriftsartiklar.

E. Undervisning och examination
Examinationen sker genom en hemskrivning som innebär att redogöra för olika
begrepp, principer, mätmetoder och designer inom single-case-metodik, samt
beskriva möjliga tillämpningar av dessa inom ett eget valt forskningsområde

F. Betyg
Som betyg används något av uttrycken Godkänd eller Underkänd.

G. Förkunskapskrav
Kursdeltagarna ska vara antagna till forskarutbildningen i psykologi.

H. Kurslitteratur
Kazdin, A.E. (2010). Single-Case Research Designs: Methods for Clinical and
Applied Settings. Oxford, New York: Oxford University Press. 464 s.
Ytterligare cirka 300 sidor litteratur (t.ex. tidskriftsartiklar) som väljs i samråd
med examinator

I. Övrigt
-

