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Beslut

Kursplan för psykologprogrammet, kurs 11: Konsultationsmetodik, 7,5 hp, fastställd av styrelsen för
Psykologiska institutionen 2008-05-20. Kursplanen är giltig från och med höstterminen 2011.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Endast antagna till psykologprogrammet har tillträde till kursen.
Kursen ges på termin 9. För tillträde till kursen krävs
- dels att kurser och delkurser från terminerna före de två senaste skall vara helt godkända
- dels att den studerande fullgjort alla obligatoriska inslag samt uppnått minst 75% av kurspoängen under de
senaste två terminerna.
Om särskilda skäl föreligger kan dispens från förkunskapskraven ges av styrelsen för Psykologiska
institutionen eller den tjänsteman styrelsen utser.
Kursens uppläggning
Provkod

Benämning

1101

Konsultationsmetodik

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen har en klar professionsinriktning och förbereder praktiskt psykologiskt konsultationsarbete. Fokus
ligger på olika konsulttraditioner och grundläggande modeller och begrepp inom konsultandinriktad
respektive klient/probleminriktad konsultation. Orientering ges i konsultarbetets metodik med fokus på såväl
individ, grupp som organisation. Konsultens relation till konsultanden, konsultandens relation till klienten, samt
förutsättningar för deras rollrelationer analyseras. Konsultationsprocessen kommer att studeras från
uppbyggande av kontakt med konsultandorganisationen, upprättande av jämställd yrkesrelation,
kontraktsformulering, genomförande och avslutning. Organisatoriska förutsättningar och influens av olika
förklaringsmodeller kommer att behandlas.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna redogöra för och diskutera:
•professionellt förhållningssätt i konsultarbete
•arbetssätt och metoder i konsultarbetet med fokus på organisationsproblem
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•arbetssätt och metoder i konsultarbetet med fokus på organisationens klienter
•problemsituationer och dilemman i professionellt konsultarbete
Undervisning

Deltagande i viss del av undervisningen är obligatorisk. Undervisningsformer, detaljerade lärandemål och
kurskrav (obligatoriska uppgifter och närvarokrav) specificeras i anvisningarna till kursen.
Kunskapskontroll och examination

Examinationen kan ske i form av individuella skriftliga och muntliga prov, i form av uppsats eller grupparbeten,
där redovisningen kan vara både muntlig och skriftlig. Examinationsformer och betygskriterier preciseras
närmare i anvisningarna för kursen.
Som betyg på kursen används uttrycken godkänd eller underkänd.
För studerande som inte blivit godkänd vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare prov i nära
anslutning till det förra.
Studerande som underkänts två gånger i prov på kursen eller del av kursen har rätt att begära att annan
lärare skall utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom kan göras till institutionsstyrelsen
eller den tjänsteman styrelsen utser.
Övrigt

Kursen kan ej läsas som fristående kurs.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs för varje läsår av Psykologiska institutionens lärarkollegium på delegation från
institutionens styrelse. Aktuell litteratur är:
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