• Symfoni eller babelstårn – om psykologiens
metodologiske mangfoldighed

• Om problemer med manglende standardise
ring indenfor kognitiv testning

• Københavnerfænomenologien – bisat eller gen
født? (papers fra seminaret udgivet som bog)

• Forskningsetikken – hvor blev den af?
• Reliabiliteten i ipsative tests
• Udvælgelsesproblemer i kvalitative forsk
ningsprojekter

• Svarstile indenfor Rohrschachtesten
• 100 år på psykometriens arena. Hvornår er
1+1= 2? Om Georg Raschs itemanalyse

• Effektevaluering af psykoterapi
• Korstog mod metodologisk analfabetisme
• Psykologiske undersøgelser – Psykologen til
undersøgelse (temarække med 6 arr.)

• Når også sproget er et forståelsesproblem (ved
us. af minoriteter)

• Metaanalyse – en nødvendig metode i psyko
logien

• Dybde og virkelighed – i fænomenologiske
eksperimenter

• I lyst og nød - det sunde parforhold: Gottmans
forskning og terapi

• SimStat – et alternativ til Spss. Et program du
har råd til

• Konstruktion og kvalitetssikring af tests inden
for erhvervslivet

www.forskningsmetode.dk

Eksempler på tidligere
arrangementer

PSYKOLOGISK
SELSKAB FOR
FORSKNINGSMETODOLOGI

Platon og Aristoteles. Detalje fra “Skolen i Athen” af Raphael. Platon peger
op mod ideernes verden, mens Aristoteles gestikulerer mod Jorden – den kon
krete verden.

efterår

2006

www.forskningsmetode.dk

Om PSF...
Psykologisk Selskab for Forskningsmeto
dologi er et fagligt selskab under Dansk
Psykologforening, hvis formål er at:

•
•
•
•
•

fremme den faglige debat om forsk
ningsmetodiske spørgsmål blandt med
lemmerne
Udvikle, afprøve og forbedre meto
der til undersøgelse af psykologiske
fænomener

Arrangementer 2006

efterår
Sekvensanalyse indenfor Rohrschachtestning
Hvilken indflydelse har rækkefølgen af de involverede
deltests og items på resultaterne i Rohrschacktesten.
Demonstration af, hvordan sådanne analyser kan
foretages, efterfulgt af diskussion af metoder og
resultater. v/Jan Ivanouw, cand.psych. Ph.d.

Mandag d. 18 sept.

inddrage metodeproblemer fra psy
kologisk praksis og forskning

Dysleksi – testning af voksne ordblinde.
Er det et arbejde for psykologer?

belyse forskningsmetodiske spørgs
mål af såvel kvalitativ som kvantita
tiv art

Diagnostisk og differentialdiagnostiske spørgsmål,
arbejde med komplekst sammensatte testbatterier,
konkurrerende definitioner af ordblindhed. Egne data
præsenteres. v/ Gorm Hetmar, cand. psych., aut.

formidle den faglige udvikling inden
for metodeforskningen gennem fore
drag, seminarer og publikationer

Mandag d. 23. okt.

Adaptiv testning

Selskabet blev stiftet d. 3. marts 1999, og har
ca. 50 medlemmer.

Om testning, hvor testtagere via computerstyret se
lektion, forsøges testet på deres præcise udviklings-,
videns- og færdighedsniveau på basis af hvordan
tidligere passerede items er klaret – et system som
bl.a. planlægges indført i folkeskolen.

Selskabets logo er en stiliseret udgave af forbogstaverne i
navnet, idet kun to grafiske elementer
er valgt nemlig rektangel og halv
cirkel. Samtidig er første og sidste
symbol ikoner for hver sit værktøj.

Aftale med oplægsholder samt tid og dato
endnu ikke fastlagt. Tjek hjemmesiden
for nyt.

Alle arrangementer finder sted kl. 19.30 i
Dansk Psykologforenings lokaler, Stockholms
gade 27, 2100 København Ø.
Entré: 50kr. / medlemmer gratis.
Der er flere spændende foredrag i vente til ef
teråret. Hold øje med vores hjemmeside.
Eventuelle ændringer i programmet, etc. vil også
blive annonceret på hjemmeside – tjek den før
du tager af sted.

Medlemskab
Alle studenter- og kandidatmedlemmer af
Dansk Psykolog Forening, der støtter formålet,
kan optages i selskabet. Derudover optages per
soner med anden uddannelse, når de arbejder
med psykologiske forskningsproblemer.
Kontingent
100kr. årligt for kandidatmedlemmer og 50 kr
for studerende.
Indbetales i
Lån & Spar Bank,
reg.nr: 0400,
kontonr: 88 42 65 41
Indmeldelse kan også ske ved arrangementerne.

Kurser
Selskabet kan arrangere mindre kurser af forsk
ningsmetodologisk art (se nærmere beskrivelse
på www. forskningsmetode.dk)

