Samhällsvetenskapliga fakulteten

PSPV02, Samtalsmetodik för psykologer, 5 högskolepoäng
Professional Conversation Methodology for Psychologists, 5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för psykologi 2017-03-07 att
gälla från och med 2017-08-28, höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som obligatorisk kurs inom kurspaketet ”Kompletterande utbildning för
personer med utländsk psykologexamen, 90 hp”.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Psykologi

AXX, Avancerad nivå, kursens fördjupning
kan inte klassificeras

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
- visa fördjupad kunskap om samtalsmetodik och hur olika sorters samtal kan planeras
och genomföras beroende på samtalets målsättning och klientens förutsättningar

Färdighet och förmåga
- visa god förmåga att planera och genomföra samtal utifrån ett professionellt
förhållningssätt samt muntligen och skriftligen avrapportera detta arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att identifiera, reflektera över och tillämpa ett professionellt och etiskt
förhållningssätt i relation till de teman och uppgifter som aktualiseras på kursen

2/ 4

Kursens innehåll
Kursen syftar till att ge studenten nödvändiga kunskaper och färdigheter för att
kunna bedriva professionella samtal i relation till olika delar av psykologers
yrkesutövning.

Kursens genomförande
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier,
handledning och praktiska övningar. Obligatorisk närvaro gäller vid seminarier,
handledning och övningar samt kursintroducerande moment. Ersättning eller
alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment under innevarande termin erbjuds alltid
student som utan egen förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller
liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller
också studenter som har missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som
studentrepresentant. Vid sådan frånvaro åligger det studenten själv att kontakta
kursansvarig. Vid frånvaro av andra skäl beslutar kursansvarig om hur momentet ska
kompletteras efter prövning i varje enskilt fall.

Kursens examination
Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och praktiska prov.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
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 på kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till kurspaketet
”Kompletterande utbildning för personer med utländsk psykologexamen, 90 hp”. För
antagning till kurspaketet gäller följande:
Behörighetskrav:
- En utländsk psykologexamen som i utfärdandelandet ger behörighet att utöva
arbete som psykolog, eller, om yrket i utfärdandelandet inte är reglerat, som omfattar
minst fyra års studier och ger en examen i psykologi på avancerad nivå (exempelvis
masterexamen i psykologi med klinisk inriktning). Examen ska inkludera psykologins
kärnområden, exempelvis kognitions-, inlärnings- och utvecklingspsykologi. Den ska
även innehålla forskningsmetodik samt psykopatologi/psykiatri eller motsvarande (t ex
psykisk hälsa och eller mental hälsa). Examen ska även inkludera praktiska inslag,
alternativt att den sökande har dokumenterad arbetslivserfarenhet som psykolog.
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- Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
- Engelska 6 eller motsvarande
Urval: Urvalet sker genom en samlad bedömning av den sökandes samlade meriter,
såsom tidigare utbildning och relevant yrkeserfarenhet.
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Prov/moment för kursen PSPV02, Samtalsmetodik för psykologer
Gäller från H17
1701 Samtalsmetodik för psykologer, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

