Forskning og formidling

Underviser: Janni Niclasen, cand. psych. aut., Ph.d., Behandlingsansvarlig psykolog på Frederikshøj skole- og
dagbehandling, affilieret seniorforsker på Steno Diabetes Center samt selvstændig psykolog

Kursets temaer:
● At give dig værktøjer, så du er i stand til selvstændigt og kritisk at vurdere empiriske
undersøgelser, herunder design, undersøgelsesredskaber, rekruttering og de mest
almindelige statistiske og kvalitative analyseformer
● At lære dig at udføre en systematisk litteratursøgning i forbindelse med et forskningsemne.
● At sætte dig i stand til på en reflekteret måde at undersøge, analysere og beskrive en faglig
problemstilling på basis af et systematisk indsamlet materiale

Beskrivelse:
Formålet med kurset er at give dig værktøjer så du selvstændigt og kritisk kan evaluere
forskningslitteratur, samt selv at indsamle data og udføre et mindre forskningsprojekt. På kurset
vil der være fokus på forskellige typer af forskningsstudier indenfor børne- og ungeområdet,
herunder casestudier, deskriptive studier, studier der anvender observationelle data,
randomiserede kontrollerede forsøg, systematiske reviews og metaanalyser. Du hører om fordele
og ulemper ved disse typer af design. Der gennemgås både kvalitative studier og kvantitative
studier med en vægt på de kvantitative studier. Der vil være fokus på fortolkning af
forskningsresultater og hvordan disse kan anvendes i praksis. Der vil blandt andet blive
gennemgået resultaterne af et systematisk litteraturstudie der ser på hvilke interventioner, der
hjælper og hvilke, der ikke hjælper med at øge mental sundhed hos børn, og et andet større
kohortestudie der ser på associationen mellem prænatal eksponering til alkohol og børnenes
mentale sundhed senere i livet.
Efter kurset vil du være i stand til 1. selvstændigt og kritisk at læse og vurdere empiriske
undersøgelser, herunder design, undersøgelsesredskaber og rekruttering; 2. at udføre en
systematisk litteratursøgning i forbindelse med et forskningsemne; 3. at undersøge, analysere og
beskrive en faglig problemstilling på basis af et systematisk indsamlet materiale og i forhold til din
daglige praksis som psykolog. Det bliver prioriteret i undervisningen at du får hjælp til at få startet
op på din egen opgave til forsknings- og formidlingskurset.
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