Samhällsvetenskapliga fakulteten

PSPB18, Kurs 8: Verksamhetsförlagd utbildning, 22
högskolepoäng
Course 8: Professional Development: Practicum, 22 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för psykologi 2014-11-11 att
gälla från och med 2015-08-31, höstterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 6.
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på engelska kan förekomma.

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
- visa förståelse för psykologens arbetsuppgifter och profession utifrån praktikplatsens
utmaningar och förutsättningar
- visa kunskap om och kritiskt reflektera över olika metoder för utredning och
åtgärder; förtjänster, brister och applikationsområden

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att konstruktivt ta emot handledning
- visa förmåga att under handledning planera, genomföra och utvärdera uppdrag
- visa förmåga att självständigt rapportera uppdrag såväl muntligt som skriftligt
- visa förmåga att samarbeta med representanter för andra professioner
- visa förmåga att inta en professionell och etisk hållning till klienter, uppdragsgivare,
handledare och kollegor
- visa förmåga att redogöra för och sammanfatta relevanta kunskaper för
praktikområdet
- visa förmåga att i det praktiska arbetet ta hänsyn till hur sociala faktorer så som
genus, klass och etnicitet påverkar både den praktiserande psykologen och klienten
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- visa förmåga att förmedla och diskutera för praktikområdet relevanta kunskaper
både skriftligt och muntligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att reflektera över hur sociala faktorer så som genus, klass och etnicitet
interagerar med psykologprofessionen
- visa förmåga att kritiskt reflektera över den egna professionella
kompetensutvecklingen

Kursens innehåll
Kursen syftar till att ge den blivande psykologen en inblick i psykologarbete.
Kursen är indelad i tre delkurser:
Delkurs 8:1. Praktiskt psykologarbete (Workplace Practice: Practicum), 19
högskolepoäng.
Under perioden för den verksamhetsförlagda utbildningen förväntas den blivande
psykologen, under handledning av legitimerad psykolog, öva på färdigheter relevanta
för psykologyrket. Den blivande psykologen skall få möjlighet att granska och
diskutera förtjänster och brister såväl som indikationer för olika utredningsmetoder
och åtgärdsalternativ. Sekretessfrågor och etiska principer för psykologarbete skall
beröras kontinuerligt. Den blivande psykologen skall, med stöd av handledning,
utveckla insikter om de personliga förutsättningarna för psykologarbetet. Samtidigt
skall det erbjudas möjlighet till reflektion över den egna professionella kompetensens
utveckling, över psykologens roll inom den aktuella organisationen och i de olika
gruppkonstellationer där psykologen arbetar. Utbildningen äger rum i en
psykologverksamhet, där den blivande psykologen genom handledning skaffar sig
erfarenheter av och kunskap om de samhälleliga, organisatoriska och yrkesmässiga
sammanhang inom vilka psykologarbete bedrivs. Den verksamhetsförlagda
utbildningen bör utformas så att den blivande psykologen får möjlighet att delta i
handläggning av uppdrag vilket skapar förtrogenhet med verksamhetsområdets
organisation och dess bestämmelser. Skriftlig och muntlig kommunikation av
psykologiska data och slutsatser skall övas.
Delkurs 8:2. Litteraturöversikt (Literature Review), 2 högskolepoäng.
Under momentet skall den blivande psykologen författa en litteraturöversikt utifrån en
aktuell frågeställning som har relevans för den blivande psykologens placering under
den verksamhetsförlagda utbildningen. Litteraturöversikten skall även presenteras
muntligt för andra kursdeltagare
Delkurs 8:3. Falluppgift (Case Assignment), 1 högskolepoäng.
Under momentet skall den blivande psykologen arbeta i grupp med en frågeställning
relevant för den blivande psykologens placering under den verksamhetsförlagda
utbildningen. Syftet med uppgiften är att integrera och levandegöra de kunskaper
och färdigheter som förvärvats under psykologprogrammet inom ramen för en
professionsrelevant frågeställning.

Kursens genomförande
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Undervisningen bedrivs i form av obligatoriska schemalagda föreläsningar och
lärarhandledning kring litteraturöversikt och falluppgift. Denna undervisning sker
parallellt med den verksamhetsförlagda utbildningen där undervisningen i sin tur
bedrivs i form av handlett psykologarbete. För de blivande psykologer som väljer att
göra den verksamhetsförlagda utbildningen utanför Skåne utformas en individuell
plan kring hur de obligatoriska momenten och arbetsuppgifterna skall hanteras.

Kursens examination
Delkurs 8:1. Praktiskt psykologarbete.
För godkänt resultat på detta moment fordras att den blivande psykologen inom
ramen för heltidsstudier aktivt har tillägnat sig kunskaper om psykologens roll i den
aktuella organisationen, skaffat sig kunskaper om psykologarbetet samt varit
närvarande på praktikplatsen. De lärandemål som avser detta moment examineras av
examinatorn utifrån det underlag som inhämtas från praktikhandledaren. Oetiskt
uppträdande och andra allvarliga brister i det professionella förhållningssättet kan
leda till underkännande under pågående kurs. Vid sådant fall skall studenten, för att
få göra om sin praktik, bedömas av kursansvarig lärare vad gäller relevanta kunskaper,
färdigheter och förhållningssätt. Vid underkännande på momentet ges det ytterligare
en möjlighet att fullgöra detta. Den verksamhetsförlagda utbildningen skall då göras
om i sin helhet.
Delkurs 8:2. Litteraturöversikt.
Detta moment examineras genom skriftlig rapport.
Delkurs 8:3. Falluppgift.
Detta moment examineras genom muntlig redovisning i grupp.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Som betyg används något av uttrycken godkänd eller underkänd. För betyget
godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits för kursen.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till psykologprogrammet samt
uppfyller villkoren för uppflyttning enligt vad som beskrivs i gällande utbildningsplan.
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Prov/moment för kursen PSPB18, Kurs 8: Verksamhetsförlagd utbildning
Gäller från H15
1401 Praktiskt psykologarbete, 19,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1402 Litteraturöversikt, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1403 Falluppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

