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Självvärderingen består av tre delar. Den första, och viktigaste, syftar till att möjliggöra en 

bredare och mer fullständig resultatredovisning än den som kan ske genom de självständiga 

arbetena. I självvärderingen bör lärosätet därför redovisa, analysera och värdera de resultat 

som uppnåtts i förhållande till samtliga mål som utvärderingen ska ske mot. Redovisningen 

ska syfta till att visa för de sakkunniga att studenterna (och därmed utbildningen) når de 

utvalda målen i examensbeskrivningarna. Viss redovisning av förutsättningar och processer 

kan dock göras för att lärosätet ska ha möjlighet att redogöra för hur det säkerställs att 

studenterna verkligen når målen. Det är dock inte processer och förutsättningar som ska 

bedömas av de sakkunniga utan utbildningens resultat, dvs.  måluppfyllelsen. Enligt 

regeringens bedömning i propositionen Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen 

(prop. 2009/10:139 s. 21) är det viktigt att utbildningarnas användbarhet för arbetslivet 

bedöms i Högskoleverkets utvärderingar. Detta bör därför beaktas i självvärderingarna.  

Självvärderingen bör sammanlagt inte överstiga 60 000 tecken (cirka 20 A4-sidor), exklusive 

Högskoleverkets instruktioner och frågor samt lärosätets ifyllda tabeller. För vidare 

information om självvärderingen, se Generell vägledning för självvärdering i 

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011-2014, 2011:4 R samt Högskoleverkets 

beslut om mål och kriterier för respektive utvärdering. 
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Abstract 

De studenter som tar ut en psykologexamen vid Linköpings universitet har mycket hög 

måluppfyllelse av examensmålen för en psykologexamen. De har genomgått kurser som 

genomförs i enlighet med gällande kursplan och vars innehåll, arbetsformer och 

examinationsformer är relevanta i relation till kursmålen, vilka överensstämmer med 

examensmålen. Studenterna får via ett antal varierande examinationsformer, salstentamina, 

hemtentamina, seminarier, uppsatser etc visa att de uppfyller examensmålen.  

Studenterna får visa att de har såväl bred som djup teoretisk kunskap om psykologi. 

Studenterna får visa en hög vetenskaplig kompetens då de examineras i metodkunskaper, 

såväl kvantitativ som kvalitativ metod. De får visa att de är vana informationssökare med hög 

kapacitet i att läsa och värdera vetenskaplig litteratur.  

Studenterna får under sin utbildningstid visa en mycket god klinisk kompetens. De får bedriva 

psykologisk behandling och psykoterapeutiskt arbete under handledning. De driver, 

tillsammans med klinikföreståndare, en psykologmottagning och de arbetar i psykologisk 

verksamhet under sin praktik. I dessa kliniska arbeten visar de att de kan följa de regelverk 

som styr psykologprofessionen. De visar även att de kan möta klienter på ett professionellt, 

empatiskt och etiskt sätt. Såväl skattningar av kliniska handledare och praktikhandledare som 

av klienter vittnar om studenternas höga kompetens inom dessa områden.  

Studenterna möter under sin utbildning kvalificerade lärare som både aktivt forskar och 

undervisar. De får ta del av forskning som rör skiftande områden som klinisk forskning om 

internetterapi, spädbarns minne, emotioners betydelse för beslutsfattande, kognitiva aspekter 

på hörande och gruppdynamik vid kravaller. Det finns stora möjligheter att skriva 

examensuppsatsen inom ett forskningsprojekt och alla examensuppsatser huvudhandleds och 

examineras av disputerade lärare. Att dessa examensuppsatser håller god kvalité visar sig 

bland annat i de priser studenterna har vunnit i Psykologförbundets uppsatstävling. 
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Del 1 – Introduktion
1
 

Psykologprogrammet tillhör den filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet (LiU).
2
 

Filosofiska fakulteten är, som LiU i sin helhet, ett starkt programuniversitet.  

Psykologprogrammet vid Linköpings universitet (PiL) startade 1995 och har liksom övriga 

psykologprogram i Sverige en ny examensordning fr.o.m. 2007. PiL är organiserat utifrån åtta 

övergripande områden.
3
 

Introduktion till psykologi (7,5hp)  

Kognitiv och biologisk psykologi (37,5hp) 

Utvecklingspsykologi och pedagogisk psykologi (52,5hp)  

Samhälle, organisation och gruppsykologi (60hp) 

Personlighetspsykologi och psykologisk behandling (67,5hp) 

Verksamhetsförlagd utbildning och profession (27,5hp) 

Vetenskaplig metod (17,5hp)  

Självständigt arbete (30hp)   

Dessa områden består i sin tur av totalt 26 kurser med sammanlagt 134 kursmål.
4
 

Utbildningen är upplagd för att främja integrering av teori, metod och tillämpning. Samtliga 

PiLs kurser är utvecklade exklusivt för programmet och en tydlig koppling till professionen 

finns under hela utbildningen. Varje område är förknippat med teoretiska studier, 

färdighetsträning, analys och tillämpade åtgärder. Vid PiL tillämpas problembaserat lärande 

(PBL) under hela utbildningstiden.
5
   

I Del 1 av självvärderingen avses att systematiskt visa att studenterna som examineras från 

PiL i mycket hög grad uppfyller de av HSV utvalda examensmålen. Detta görs genom att det 

för varje examensmål redovisas: 

                                                 

1 Fotnoter används i denna text bl.a. för att hänvisa till dokument som styrker aktuellt resonemang. Dessa 

dokument finns tillgängliga för bedömargruppen vid förfrågan och/eller vid platsbesök. 
2 En närmare beskrivning av filosofiska fakulteten finns i Dnr LiU-2011-00898 
3 Utbildningsplan för PiL 
4 Kursplaner för psykologprogrammet 
5 Se en beskrivning av PBL i stycke 15.2 
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- i vilken utsträckning kursmålen behandlar de av HSV utvalda examensmålen  

- hur examinationerna säkerställer att studenterna uppfyller kursmålen och därmed 

examensmålen  

- studenternas värderingar av hur väl kurserna genomförs enligt gällande kursplan och 

hur väl innehåll, arbetsformer och examinationsformer har bidragit till att kursmålen 

uppfyllts 

- klienters, praktikhandledares samt kliniska handledares bedömningar av hur väl 

studenterna uppfyller examensmålen 

 

 

Texten består av 89 923 tecken  
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1. Examensmål 1 

– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad 

erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen 

 

För att uppnå examensmål 1 ska studenterna visa kunskap och förståelse som krävs för 

psykologexamen. Denna kunskap ska framgå i studieresultaten inom följande områden: 

1A. bred och djup kunskap om områdets vetenskaplig grund 

1B. god insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

1C. god kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet 

1.1 Kursmålens relation till examensmål 1 

Filosofiska fakulteten har utvecklat ett granskningsinstrument, benämnt matrisen, genom 

vilket en återkommande översyn görs av hur väl olika kursers kursmål bidrar till uppfyllelsen 

av aktuella examensmål.
6
 Programansvarig ska, som en del i det kontinuerliga 

kvalitetsarbetet, granska programmets kurser i förhållande till aktuella examensmål. I 

samband med att en ny kursplan fastställs ska det i ett bifogat dokument framgå hur kursen 

bidrar till att uppfylla examensmålen för aktuell examen till vilken kursen hör.   

För vardera av de 26 kurserna på PiL finns ett antal kursmål (totalt 134) som är framtagna för 

att tillsammans täcka de examensmål som finns för en psykologexamen.
7
 60 av dessa 134 

kursmål relaterar till examensmål 1. 

Exempel på några av dessa kursmål är: 

- redogöra för psykologin och dess framväxt som vetenskap och ämnesområde8 

- kritiskt reflektera kring hur utvecklingspsykologiska begrepp, teorier och empiriska fynd 

har tillkommit, utvecklats och förändrats9 

                                                 

6 Dnr LiU-2010-01784 
7 Kursplaner för PiLs kurser samt Utbildningsplan för PiL 
8 Kursplan Introduktion till psykologin  
9 Kursplan Utvecklingspsykologiska grunder och teorier 
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- muntligt och skriftligt redogöra för vetenskapsteoretiska och kunskapsteoretiska synsätt 

och skolbildningar10 

- behärska grundläggande statistiska och kvalitativa analysmetoder som de presenteras i 

aktuell empirisk forskning11 

- utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet planera, genomföra och utvärdera uppdrag 

avseende på praktikplatsen förekommande patientkontakter/klienter med olika slag av 

problematik och med beaktande av ålder, kön, etisk tillhörighet och samhällsklass12 

 

Som framgår av texten ovan täcks de olika aspekterna i examensmål 1 väl av de lokala 

kursmålen. Från början introduceras psykologin som vetenskapligt ämne och dess 

vetenskapsteoretiska grund. Studenterna får därefter tillgodogöra sig kunskaper om 

vetenskaplig metod. Dessa kunskaper är sedan en förutsättning för en fördjupad insikt om 

vikten av vetenskap och beprövad erfarenhet som grunden för psykologens yrkesutövning.  

1.2 Redovisning av hur examinationerna säkerställer att examensmålen uppfylls 

Ovan framgår att PiL har kursmål som väl täcker examensmål 1. I detta avsnitt avser vi att 

redovisa hur vi säkerställer att studenterna uppnår dessa kursmål, och därmed även 

examensmål 1, via våra examinationer.  

Redovisningen görs utifrån de tre delmål som finns i examensmål 1. 

1.2.1 Examensmål 1A: bred och djup kunskap om områdets vetenskapliga grund 

God kunskap om psykologins vetenskapliga grund kan studenten anses ha om denne t.ex. kan 

redogöra för och kritiskt reflektera kring ämnets historiska utveckling och dess 

vetenskapsteoretiska grund. Detta är en kunskap som studenterna erövrar stegvis och med 

ökande krav under kurserna på PiL. 

Redan under PiLs första delkurs, Introduktion till psykologin, är psykologin som 

vetenskapligt ämne, dess historiska framväxt och vetenskapsteoretiska grund ett explicit 

kursinnehåll. Kursen examineras med en hemtentamen i vilken studenterna ska välja ett 

område inom vilket legitimerade psykologer arbetar (11 specificerade områden). I sin 

tentamen ska de motivera sitt val av område och beskriva psykologens arbete inom 

                                                 

10 Kursplan Vetenskaplig metod 
11 Kursplan Vetenskaplig metod 2 
12 Kursplan Verksamhetsförlagd utbildning – praktik och profession 
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verksamhetsområdet. Vidare ska de beskriva och diskutera framträdande teoretiska 

perspektiv/inriktningar som ligger till grund för arbetet inom det valda verksamhetsområdet.
13

 

Psykologins vetenskapliga grund återfinns därefter kontinuerligt i grundkurserna för att sedan 

byggas på, breddas och fördjupas i fortsättningskurserna för att slutligen integreras och 

appliceras i praktikmomenten och examensuppsatsen. Progressionen inom ämnets 

vetenskapliga grund kommer till uttryck i examinationerna på grundkursen 

Kognitionspsykologiska grunder (termin 1, T1) och den avancerade kursen 

Kognitionspsykologiska tillämpningar 1 (T2). I examinationen av grundkursen ska två 

begrepp inom ett forskningsfält (t.ex. uppmärksamhet, perception, språk, intelligens) förklaras 

och relateras till teorier. Detta skall mynna ut i en förklaring av forskningsfältet och dess 

vetenskapsteoretiska grund.
14

 I den avancerade kursen tillämpas dessa kognitionspsykologiska 

teorier i relation till en vald funktionsnedsättning (t.ex. läs- och skrivsvårigheter, 

hörselsvårigheter). Även om vetenskapsteorin inte efterfrågas explicit så förutsätter ett sådant 

resonemang en förmåga att se hur dessa teorier skiljer sig med avseende på grundläggande 

synsätt på människan och hennes beteende.
15

 

Slutligen examineras denna kunskap då studenterna skriver sin examensuppsats med krav på 

god vetenskaplig grund och egen empiri. 

1.2.2 Examensmål 1B: god insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

God insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete innebär både kunskap om aktuella 

forskningsrön, samt en god metodkunskap för att kunna tillgodogöra sig och värdera denna 

nya kunskap. 

För att tillägna sig kunskap om nya vetenskapliga rön introduceras studenterna vid PiL till 

aktuella forskningsfrågor och aktuella vetenskapliga artiklar redan från första terminen och 

därefter kontinuerligt under hela programmet.  

För det första möter studenterna kontinuerligt lärare som är aktiva forskare, vilket gör att de 

via dessa lärare får kännedom om forskningsfältet.  

För det andra finns sedan många år ett gott samarbete med universitetsbiblioteket. Detta är 

extra viktigt med tanke på att PiL är PBL-baserat och studenterna förväntas kontinuerligt hitta 

                                                 

13 Examination Introduktion till psykologin. Alla examinationsexempel i texten är tagna från HT10 och VT11. 
14 Examination, Kognitionspsykologiska grunder 
15 Examination, Kognitionspsykologiska tillämpningar 1 



   

 

11 

 

 

 

och läsa relevant litteratur till basgruppsdiskussionerna. Vi har en utsedd kontaktbibliotekarie 

som har fördjupad kompetens inom området psykologi. Hon deltar som en permanent medlem 

av psykologprogrammets programråd och finns tillgänglig för studenterna. Hon deltar också 

kontinuerligt i psykologikurserna och undervisar i artikelsökning och/eller handleder 

studenterna vid litteratursökning till olika typer av kursuppgifter.  

För det tredje examineras studenternas förmåga att läsa, tillgodogöra sig, diskutera och 

förhålla sig kritiskt till aktuella forskningsartiklar i det obligatoriska examinerande 

basgruppsarbetet.
16

 Alla studenter är under hela utbildningen indelade i s.k. basgrupper om 

max åtta studenter och en basgruppshandledare. Grupperna byts varje termin. Basgruppen 

möts minst två timmar varje vecka. Vid varje tillfälle formulerar basgruppen en kursrelevant 

fråga utifrån utdelad vinjett/fall som de tillsammans ska arbeta med. Inför nästa 

basgruppstillfälle har alla studenter sökt, läst och reflekterat kring den valda frågan. Detta 

arbetssätt gör att de studerande snabbt får en mycket hög kompetens i litteratursökning och 

läser ett stort antal vetenskapliga artiklar varje termin. Vid nästa basgruppstillfälle diskuterar 

studenterna sin nyvunna kunskap med varandra och med stöd av en basgruppshandledare, 

som kan ge återkoppling på innehållet och den vetenskapliga nivån i deras diskussioner. På 

vissa kurser specificeras ett minimiantal vetenskapliga artiklar som ska ingå i 

basgruppsredovisningen, se exempel från kursen Kognitionspsykologiska tillämpningar 1 

(T2): 

Till varje vinjett förväntas basgruppen förutom att läsa den rekommenderade 

litteraturen för kursen även att söka och redovisa relevant litteratur i form av 

vetenskapliga artiklar – minimum tre stycken per basgrupp/vinjett. Författare och 

namn på artiklarna förs in i basgruppens mapp på It’s learning.
17

 

Slutligen examineras studenternas insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete i 

samband med att de skriver sin examensuppsats. Här krävs bland annat att studenterna tagit 

del av och kan redogöra för aktuella vetenskapliga artiklar. Tittar man på examensuppsatserna 

från VT10 är ca 55% (346/627) av referenserna vetenskapliga artiklar. Handledarna fördelas 

också utifrån sin metod- och ämneskompetens för att på bästa sätt kunna bidra i denna process 

och stimulera lärandet. Studenterna har vid skrivandet av examensuppsatsen även möjlighet 

att delta i pågående forskningsprojekt vilket ytterligare ökar deras orientering om aktuella 

forskningsfrågor. Under VT10 var 70% (12/17) av examensuppsatserna knutna till pågående 

                                                 

16 Problembaserat lärande vid PiL, http://www.liu.se/utbildning/program/psykolog/student/viktiga-

dokument/problembaserat-larande-pbl?l=sv 
17 Studiehandbok Kognitionspsykologiska tillämpningar 1 
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forskningsprojekt. Examensuppsatser vid PiL har vid ett flertal tillfällen vunnit 

psykologförbundets uppsatspris.
18

 De senaste fem åren har även ca en tredjedel av samtliga 

examensuppsatser efter viss omarbetning blivit publicerade vetenskapliga artiklar
19

 och ett 

20-tal f.d. studenter vid PiL har valt forskarstudier och blivit antagna som doktorander vid 

olika lärosäten. 

För att ha god förmåga att förstå och värdera den information som studenterna möter i 

vetenskapliga artiklar finns det på PiL specifika metodkurser. I dessa metodkurser tillägnar 

sig också studenterna metodkompetens som gör att de kan genomföra eget empiriskt arbete, 

en förmåga som examineras i samband med examensuppsatsen. De specifika kurserna i 

vetenskaplig metod tar upp såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Den första kursen 

Vetenskaplig metod ligger under termin 1. I denna kurs examineras studenternas förmåga till 

grundläggande statistik som medelvärdes- och sambandsanalyser med hjälp av t-test, chi2-test 

och korrelationsmått. De får också visa att de förstår principerna för kvalitativ forskning och 

några av dess analysmetoder som grounded theory (GT), konversationsanalys (CA) och 

tolkande fenomenologisk analys (IPA). I Vetenskaplig metod 2 (T9) examineras studenterna i 

mer avancerade statistiska metoder som variansanalys, regressionsanalys och metaanalyser. 

De får också visa på fördjupad förmåga till kvalitativa analyser. Utöver dessa två metodkurser 

genomsyrar det vetenskapliga metodtänkandet även ämneskurserna, då kunskaper om olika 

metoder är integrerade i examinerande moment.
20

 

1.2.3 Examensmål 1C: god kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad 

erfarenhet 

Sambandet mellan vetenskap, beprövad erfarenhet och yrkesutövningen lämpar sig väl att 

behandla genom de undervisningsformer som används vid PiL. Att från dag ett på 

utbildningen använda sig av PBL ger studenterna möjligheten att träna sig i att se, använda 

och kritiskt granska den vetenskapliga grunden för psykologers yrkesutövning. 

Basgruppsarbetet utgår ofta från fallbeskrivningar för att på så sätt knyta ihop och examinera 

den teoretiska kunskapen och den erfarenhetsmässigt beprövade kunskapen till den framtida 

                                                 

18 Se stycke 15.1. 
19 Silfvernagel, K., Carlbring, P., Kabo, J., Edström, S., Eriksson, J., Månson, L., & Andersson, G. (2011). 

Individually tailored internet-based treatment of young adults and adults with panic symptoms: a randomized 

controlled trial. Submitted. 

Carlbring, P., Maurin, L., Törngren, C., Linna, E., Eriksson, T., Sparthan, E., Strååt, M,. Marquez von Hage, C., 

Bergman-Nordgren, L. & Andersson, G. (2011). Individually-tailored, internet-based treatment for anxiety 

disorders: a randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 49, 18-24. 
20 Se t.ex. examinerande moment Utvecklingspsykologiska avvikelser – normalitet? 
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yrkesutövningen.
21

 De grundläggande kunskaperna fördjupas och examineras exempelvis i 

kursen Förenande och särskiljande behandlingsprinciper (T5), där studenterna analyserar och 

kritiskt granskar olika evidensbaserade åtgärder och behandlingsprinciper.
22

 

Den praktiska förmågan att omsätta vetenskap och beprövad erfarenhet i psykologisk 

yrkesutövning examineras framförallt i studenternas handledda klientarbete som är en central 

del av kursen Psykologiska behandlingsmodeller och principer – handlett kliniskt arbete (T6-

8).
23

 

1.3 Studenternas värderingar  

I avsnitten ovan har redovisats i vilken grad det finns kursmål som täcker examensmål 1 och 

att målen examineras. Viktigt är dock att försäkra sig om att även studenterna uppfattar att 

kurserna genomförs i enlighet med de lokala kursplanerna och därmed i förlängningen bidrar 

till att studenterna uppfyller examensmålen. 

Efter varje avslutad kurs ska alla kurser vid LiU utvärderas med hjälp av ett elektroniskt 

kursvärderingsverktyg (KURT). I enlighet med LiUs riktlinjer får alla studenter där möjlighet 

att ta ställning till huruvida kursen genomförts i enlighet med gällande kursplan samt om 

kursens innehåll, arbetsformer och examinationsformer har bidragit till att kursmålen 

uppfylls. Som framgår av Tabell 1 ger studenterna nästan alla PiLs kurser ett genomsnitt 

närmare fyra på en femgradig skala, där fem är bäst, på alla dessa fyra frågor. Denna 

värdering rör alla ingående kursmål på aktuell kurs och därmed även de som specifikt kan 

kopplas till examensmål 1. Även om det alltid finns utrymme för förbättringsarbete får detta 

anses som ett mycket tillfredställande resultat.  

 

 

 

 

 

                                                 

21 Se vinjett 1-4 Kognitionspsykologiska tillämpningar 1 
22 Examination Förenade och särskiljande behandlingsprinciper 
23 Se studiehandledning för Psykologiska behandlingsmodeller och principer – handlett kliniskt arbete 
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Tabell 1  

Studenternas kursvärderingar redovisade årsvis VT10 och HT10  

År Kursen har 

genomförts i 

enlighet med 

gällande 

kursplan 

Kursens 

innehåll har 

bidragit till 

uppnåendet av 

kursens mål 

Kursens 

arbetsformer har 

bidragit till 

uppnåendet av 

kursens mål 

Kursens 

examinationsfor

mer har varit 

relevanta för 

kursens mål  

Medelvärde år 1 

Medelvärde år 2 

Medelvärde år 3 

Medelvärde år 4 

4,2 

4,4 

4,3 

4,1 

4,1 

4,1 

4,0 

4,0 

3,8 

4,1 

4,0 

4,8 

4,0 

4,1 

4,3 

4,0 

 

I tabellen redovisas ett medelvärde för de kurser som hittills getts på PiL i den nya 

examensordningen, därför finns inte år 5 med då dessa kurser ges under nästa läsår.
24

  

  

                                                 

24 För närmare information för specifik kurs se KURT utvärderingar på kursnivå 
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2. Examensmål 2 

- visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd avseende 

individer, grupper och organisationer 

 

För att uppnå examensmål 2 ska studenterna visa kunskap och förståelse som krävs för 

psykologexamen. Denna kunskap ska framgå i studieresultaten inom följande områden: 

2A. Väsentligt fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd 

avseende individer 

2B. Väsentligt fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd 

avseende grupper 

2C. Väsentligt fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd 

avseende organisationer 

2.1 Kursmålens relation till examensmål 2 

Explicit återfinns 28 kursmål som relaterar till examensmål 2.
25

 Exempel på kursmål är: 

- redogöra för tillvägagångssätt vid utredning och bedömning i kliniska sammanhang26 

- genomföra analyser av förändrings- och utvecklingsbehov, samt upprätta en 

utvärderingsplan för ett förändrings- och utvecklingsarbete i en organisation27 

- redogöra för, analysera och kritiskt granska nya rön vad gäller psykologiskt och 

psykoterapeutiskt behandlingsarbete28 

- muntligt och skriftligt redogöra för, analysera och kritiskt granska centrala teoretiska och 

metodologiska begrepp inom neuropsykologi, neuropsykologiskt utredningsarbete och 

neuropsykologisk behandling29 

Som framgår av texten ovan integreras kunskap om psykologiska metoder i målen för 

kurserna på PiL. 

                                                 

25 Matris för PiL med kursmål 
26 Kursplan Klinisk psykologi 
27 Kursplan Organisation och förändringsarbete 
28 Kursplan Psykologiska behandlingsmodeller och principer – handlett kliniskt arbete 
29 Kursplan Neuropsykologiska tillämpningar 
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2.2 Redovisning av hur examinationerna säkerställer att examensmålen uppfylls 

2.2.1 Examensmål 2A: väsentligt fördjupad kunskap om psykologiska metoder för 

utredning och åtgärd avseende individer  

På PiL finns flera olika former av metodmoment som ger grundläggande kunskaper om 

utredning och åtgärd, exempelvis samtalsmetod och testmetod.
30

  

På termin 1 inleds metodträningen med obligatorisk samtalsmetod som återkommer med 

stegrande svårighetsgrad under de följande fyra terminerna innan studenterna möter sina 

första egna klienter termin 6. Samtalsmetoden består av föreläsningar, litteraturseminarier och 

praktiska övningar. Studenterna ska visa att de har kunskap om hur verbala och ickeverbala 

aspekter inverkar i kommunikationsprocessen, samt samtalets sociala och kulturella 

förutsättningar. De ska göra sig väl förtrogna med olika typer av samtal som är relevanta för 

psykologprofessionen. En central del är de praktiska moment där studenterna ska visa att de 

har kompetens både i att själv föra samtal och i att observera och återkoppla på andras samtal. 

Övningarna de första två åren är tänkta att ge grunderna för att studenterna sedan ska kunna 

tillämpa kunskaperna under utbildningens sista terminer. För att bli godkänd på detta 

obligatoriska grundläggande moment krävs aktivt deltagande vid varje föreläsning, 

litteraturseminarium samt praktisk övning, och missade moment får studenten komplettera 

eller genomföra nästa gång momentet genomförs. Studenternas fördjupade förmåga till att 

använda samtalet som utrednings- och åtgärdsmetod examineras inom ramen för kursen 

Psykologiska behandlingsmodeller och principer – handlett kliniskt arbete där studenterna 

bedriver psykologisk behandling och psykoterapi under termin 6-8. Därutöver examineras 

detta moment när studenterna under termin 9 har verksamhetsförlagd utbildning och får 

applicera sina kunskaper om psykologiska metoder för utredning och åtgärder i psykologiska 

verksamheter utanför universitetet.
31

 

Testmetod introduceras termin 2 och återkommer flera gånger under utbildningen. Momentet 

består av obligatoriska föreläsningar, laborationer och workshopar som syftar till att ge 

kunskaper om och kompetens i testmetodik. Teoretiska och empiriska grunder för 

psykologisk testning samt testningens sociala och kulturella förutsättningar grundläggs. 

Studenterna görs väl förtrogna med olika typer av test. För att ge studenterna möjlighet att 

kontinuerligt utforska samt lära sig om olika test finns ett s.k. testotek, ett bibliotek med 

tester, manualer och datoradministrerade test. Testoteket sköts av studenter på uppdrag av 

                                                 

30 Moment samtalsmetod och testmetod 
31 Verksamhetsförlagd utbildning – praktik och profession 
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programmet. Studenterna examineras i att administrera psykologiska test på såväl barn som 

vuxna. Under termin 2 har studenterna grundläggande obligatoriska föreläsningar om 

testmetodik, olika test och dess uppbyggnad, validitet och reliabilitet. Termin 3 ska 

studenterna testa ett ”normalt” utvecklat barn med begåvningstest (WISC), sammanställa 

resultatet och skriva ett utlåtande. Här sker dessutom en integration mellan test- och 

samtalsmetod då examinationen avslutas med att studenterna i rollspel får återkoppla 

resultaten av WISC till tänkta mottagare såsom föräldrar, barn och skolpersonal.
32

  En annan 

examination (T4) innefattar att studenterna ska lära sig administrera Strengths and Difficulties 

Questionnaires (SDQ) och sedan testa minst två personer. Resultaten redovisas både i en 

rapport och i ett seminarium.
33

 Kursen Kris och trauma (T8) examinerar studenternas förmåga 

att administrera bedömningsinstrument relevanta för personer utsatta för traumatisk 

händelse.
34

 På motsvarande sätt som med samtalsmetoden så examineras studenternas 

fördjupade förmåga till att använda psykologiska test i det handledda klientarbetet (T6-8) då 

studenterna, i samråd med handledaren, väljer ut och administrerar bedömningsinstrument till 

de klienter de behandlar. Därutöver administrerar studenterna tester i samband med den 

verksamhetsförlagda utbildningen (T9) beroende på praktikplatsens verksamhetsområde.   

2.2.2 Examensmål 2B: väsentligt fördjupad kunskap om psykologiska metoder för 

utredning och åtgärd avseende grupper 

I den samtalsträning som redogjordes för i stycket ovan ingår förutom förmågan att samtala 

med en person också moment där studenterna examineras i sin förmåga att leda 

flerpartssamtal av olika slag.
35

  

Kursen Gruppsykologiska tillämpningar (T7) examinerar studenternas förmåga att fokusera 

på processer i grupper och gruppdynamik, samt analysera detta med hjälp av fördjupade 

kunskaper om till exempel gruppsammansättnings betydelse. Studenterna får också redogöra 

för hur man kan förebygga och hantera konflikter i grupper. De får problematisera 

gruppledarens roll för samspelet i gruppen. Studenterna får också själva agera som konsulter 

till studentgrupper på andra utbildningar för att visa att de praktiskt kan tillämpa sin teoretiska 

kunskap.
 36

  

                                                 

32 Examination WISC, Socialisation, identitet och relationer 
33 Examination SDQ, Utvecklingspsykologiska avvikelser – normalitet? 
34 Moment Kris och Trauma 
35 Se samtalsövningar T4 
36 Examinationer Gruppsykologiska tillämpningar 
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I kursen Arbete, arbetsmiljö och hälsa (T6) finns en examination där studenterna gör en 

arbetspsykologisk utredning och bedömning av en arbetsgrupp samt ger förslag på åtgärder.
37

 

För en utförligare beskrivning av uppgiften se stycke 7.2.1. 

2.2.3 Examensmål 2C: väsentligt fördjupad kunskap om psykologiska metoder för 

utredning och åtgärd avseende organisationer 

Kursen Organisation och förändringsarbete (T6) examineras med hjälp av en hemtentamen. 

Studenterna presenteras med ett fall - företaget Clean, Care & Comfort - som har en 

diversifierad verksamhet. Studenterna ska beskriva, analysera samt upprätta en 

utvärderingsplan för ett förändrings- och utvecklingsarbete i denna organisation. Studenterna 

förväntas författa ett PM där förändringsarbetet redovisas. PM:et skall innehålla (a) teoretiska 

och strategiska utgångspunkter för arbetet, (b) handlingsprogram inklusive interventioner, 

konsultens roll och hur frågan om medarbetarnas inflytande ska hanteras (c) praktiskt 

genomförande med tids- och utvärderingsplan (d) en kortfattad kritisk granskning av valda 

teorier, modeller och metoder.
38

 

2.3 Studenternas värderingar 

Som framgått i stycket ovan examineras studenterna vid ett flertal tillfällen på deras kunskap 

och förståelse för psykologiska metoder för utredning och åtgärd. I kursutvärderingsverktyget 

KURT utvärderas kurser och dess ingående kursmål, som i sin tur korresponderar mot 

examensmålen. I förlängningen kan resultaten av värderingarna från KURT användas i denna 

självvärdering som en värdering av examensmålens uppfyllande. På motsvarade sätt som 

gjordes för examensmål 1 så kan konstateras att studenterna anser att deras kurser på ett 

tillfredsställande sätt genomförs i enlighet med gällande kursplan samt att kursen innehåll, 

arbetsformer och examinationsformer bidragit till att kursmålen uppfylls. Som framgick av 

Tabell 1, se stycke 1.3, ger studenterna alla kurser ett genomsnitt nära fyra på en femgradig 

skala på alla frågor. 

2.4 Övriga underlag 

Studenterna på PiL träffar under sin utbildning dels kliniska handledare, som de har under sitt 

handledda klientarbete, och dels praktikhandledare, som de har när de genomför sin 

                                                 

37 Examination Arbete, arbetsmiljö och hälsa 
38 Examination Organisationspsykologi 
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verksamhetsförlagda utbildning (praktik). Då dessa handledare möter studenterna sent i 

utbildningen (T6-9) i en klinisk verksamhet där studenterna får praktiskt tillämpa 

kompetenser de behöver som färdiga psykologer, så ger dessa handledare en god bild av PiLs 

studenters förmågor. 

För att få en bild av hur studenter på PiL skattas med avseende på förmågor av dessa 

handledare har en enkätstudie genomförts. Handledarna har tagit ställning till hur väl 11 

påståenden avseende förmågor relevanta för psykologprofessionen stämmer för en typisk 

student från PiL på en skala från 0-7 där 7 är den mest positiva skattningen. De gavs även 

möjlighet att med egna ord uttrycka vad de tycker är utmärkande för PiL-studenter. Detta är 

alltså inte en redovisning av en formell examination av en enskild student, utan en 

sammanvägd skattning av hur kompetenta dessa handledare tycker att den grupp av studenter 

de träffat genom åren är.  

Svarsfrekvensen på enkäten blev mycket hög. 43 av 49 praktikhandledare och 11 av 13 

kliniska handledare svarade. Generellt skattade de PiLs studenter mycket högt på de ingående 

påståendena och fritextsvaren är till mycket stor del positiva.
39

 Resultaten kommer 

fortsättningsvis i texten att presenteras i relation till de examensmål där de är relevanta. 

Relevant för examensmål 2 är studenternas förmåga att redogöra för utredning, åtgärd och 

resultat. På den frågan svarade 80% av praktikhandledarna och 75% av de kliniska 

handledarna att PiLs studenter är mycket duktiga på det (skattningar mellan 5-7).  

                                                 

39 Enkät till praktikhandledare och kliniska handledare 
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3. Examensmål 3 

- visa fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som 

påverkar olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män 

 

För att uppnå examensmål 3 ska studenterna visa på kunskap och förståelse som krävs för 

psykologexamen. Denna kunskap ska framgå i studieresultaten inom följande områden: 

3A. Fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som 

påverkar olika grupper - sociala/etniska/religiösa 

3B. Väsentligt fördjupad kunskap och förståelse för samhälls och 

familjeförhållanden som påverkar barn 

3C. Väsentligt fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och 

familjeförhållanden som påverkar kvinnor och män 

3.1 Kursmålens relation till examensmål 3 

19 av PiLs 134 kursmål innehåller formuleringar som explicit relaterar till examensmål 3.
40

 

Exempel på kursmål som innehåller sådana formuleringar är:  

- analysera under- respektive överordning utifrån ett intersektionalitetsperspektiv41 

- utifrån olika perspektiv förstå och reflektera över olika typer av gruppers struktur och 

utveckling och hur det kommer till uttryck i olika grupprocesser, kopplat till den kontext 

gruppen finns i, dess uppgift och arbetssätt42 

- redogöra för, integrera och kritiskt reflektera kring hur olika faktorer såsom ålder, genus, 

etnicitet, funktionshinder, socio-ekonomiska förhållanden, kultur och historisk tid inverkar 

på människans socio-emotionella utveckling43 

Samhälls- och familjeförhållanden och dess påverkan på grupper och individer behandlas 

därmed på kurser genom hela programmet. 

                                                 

40 Matris för PiL med kursmål 
41 Kursplan Psykologens roll i samhället 
42 Kursplan Gruppsykologi 
43 Kursplan Socialisation, identitet och relationer 
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3.2 Redovisning av hur examinationerna säkerställer att examensmålen uppfylls 

Att skapa förutsättningar för ett icke-normativt förhållningssätt där intersektionalitet beaktas 

är en viktig uppgift för PiL. Studenterna ska under sin utbildning tillägna sig de 

kvalifikationer som behövs för att kunna bemöta klienter utifrån deras behov, oavsett 

klienternas bakgrund och situation. I de examinerande basgruppsträffarna säkerställer 

basgruppshandledarna att studenterna kontinuerligt problematiserar intersektionalitet.  

Nedan följer redogörelser av specifika examinerande moment där påverkan av samhälls- och 

familjeförhållande behandlas. 

3.2.1 Examensmål 3A: fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och 

familjeförhållanden som påverkar olika grupper - sociala/etniska/religiösa 

På kursen Utvecklingspsykologiska grunder och teorier (T1) ingår ett obligatoriskt moment 

där studenterna ska läsa en historisk avhandling som behandlar barn, barndom och/eller 

familj. Den studerande examineras sedan dels via en skriftlig rapport och dels via ett 

seminarium, där studenterna ska reflektera över bokinnehållet och dess koppling till deras 

framtida arbete som psykologer. Framförallt examineras här studenternas förmåga att se hur 

historisk tid och kulturell kontext har betydelse för olika gruppers livsvillkor och vårt sätt att 

se på fenomen. 

Ett likande obligatoriskt moment finns på kursen Socialisation, identitet och relationer (T3). 

Där ska studenterna läsa en antropologisk avhandling som behandlar socialisation, identitet 

och/eller relationer. Utifrån avhandlingen ska de formulera två för kursen relevanta frågor 

som sedan diskuteras på ett seminarium.
44

 Även här examineras förmågan att förstå hur 

samhälls- och familjeförhållanden påverkar olika grupper. Under denna kurs är många av 

basgruppernas frågeställningar kopplade till samhälls- och familjeförhållanden, detta då 

vinjetterna bl.a. handlar om; nyblivna mödrar i högriskgrupper, att bli arbetslös, 

regnbågsfamiljer och en förening där äldre invandrare och äldre svenskar byter livshistorier 

med varandra. 

Termin 7 läses kursen Psykologen i samhället som behandlar psykologprofessionen och den 

enskilda psykologens ställning, betydelse och funktion i det omgivande samhället. Det 

innebär att den studerande ska tillägna sig kunskaper om olika samhällsteoretiska perspektiv 

och hur dessa kan förstås och relateras utifrån psykologin och psykologens roll i samhället.  

                                                 

44 Studiehandledning Socialisation, identitet och relationer 
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Studenterna examineras genom att utifrån en/ett aktuellt bok/radioprogram beskrivande en 

psykologisk inriktning, analysera och ta olika perspektiv i sin analys.
45

 

3.2.2 Examensmål 3B: Väsentligt fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och 

familjeförhållanden som påverkar barn 

Under termin 3 läses, som nämns i stycket ovan, kursen Socialisation, identitet och relationer, 

en kurs i människans socio-emotionella utveckling. Kursen examinerar fördjupad kunskap om 

människans socialisationsprocess, identitetsutveckling och relationsskapande samt vilka 

konsekvenser det får för t.ex. barns vardagsliv och skolgång. I dessa resonemang är olika 

samhälls- och familjeförhållandens påverkan för barnen av yttersta vikt.
46

 Ett annat exempel 

är examinerande moment i kursen Kognitionspsykologiska tillämpningar 1 (T2) där 

studenterna t.ex. reflekterar över hur ålder, genus, socioekonomiska förhållanden, 

undervisning och sociala förhållanden påverkar barn med kognitiva nedsättningars förmåga 

till delaktighet.
47

 

3.2.3 Examensmål 3C: Väsentligt fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och 

familjeförhållanden som påverkar kvinnor och män 

Ett specifikt exempel är kursen Gruppsykologi (T5), vilken innehåller workshops som 

specifikt som examinerar fördjupad medvetenheten om och förståelse för genus och dess 

påverkan på samhällsförhållanden.
48

  

3.3 Studenternas värderingar 

Återigen hänvisas studenternas värderingar av PiLs kurser till KURT-siffror som redovisades 

i Tabell 1, se stycke 1.3. 

3.4 Övriga underlag 

PiL har ett nära samarbete med strategigruppen för Lika villkor vid LiU, vilket utgör en del av 

universitetets systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. Detta samarbete har bland annat 

                                                 

45 Examination Psykologens roll i samhället 
46 Examination Socialisation, identitet och relationer 
47 Examinerande moment Kognitionspsykologiska tillämpningar 1 
48 Examinerande moment Gruppsykologi 
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resulterat i en handlingsplan för att fördjupa, bredda och skapa en naturlig progression i de 

examinerande moment som berör genus under PiL.
49

 

   

                                                 

49 Översyn av genusarbetet vid PiL 
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4. Examensmål 4 

- visa kunskap om relevanta författningar 

 

För att uppnå examensmål 4 ska studenterna visa kunskap och förståelse som krävs för 

psykologexamen. Denna kunskap ska framgå i studieresultaten inom följande områden: 

4. God kunskap om relevanta författningar 

4.1 Kursmålens relation till examensmål 4 

Kursmål som explicit hänvisar till regelverk som rör yrkesutövning finns i 2 av PiLs 134 

kursmål.
50

 Dessa är:                                

-reflektera kring och redogöra för etiska och juridiska spörsmål som psykologer ställs inför 

i sitt yrkes utövande51 

-redogöra för professionens juridiska regelverk samt kunna identifiera och analysera etiska 

dilemman inom ramen för professionen52 

De två kursmålen påträffas i de två verksamhetsförlagda kurserna under termin 2 och termin 

9. Givetvis aktualiseras författningar och lagar även i de övriga kurserna på PiL, framförallt i 

de tillämpade momenten som samtals- och testmetod och i de kliniska kurserna, där relevanta 

författningarna, regelverk och yrkesetiska riktlinjer tillämpas. 

4.2 Redovisning av hur examinationerna säkerställer att examensmålen uppfylls 

4.2.1 Examensmål 4: God kunskap om relevanta författningar 

Examensmål 4 examineras företrädesvis i samband med praktikperioderna samt vid 

klientarbetet. Även i ämneskurserna och i tillämpade moment aktualiseras examensmål 4. I 

basgrupperna problematiseras och diskuteras lagar och förordningar. PiLs upplägg, där 

vetenskap, teori och praktiska moment varvas, tydliggör för studenterna att det inte räcker att 

                                                 

50 Matris för PiL med kursmål 
51 Kursplan Professionsorientering 
52 Kursplan Verksamhetsförlagd utbildning – praktik och profession 
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teoretiskt förstå lagar och förordningar, utan att det krävs tillämpning för att integrera 

kunskapen för framtiden.  

Under utbildningen finns återkommande obligatoriska metodmoment där lagar och 

förordningars betydelse synliggörs för studenterna. Det är vanligt att sådana spörsmål t.ex. 

figurerar i studenternas rollspel med varandra utifrån fingerade situationer. Vanliga frågor till 

examinerande seminarieledare i början av utbildningen är ”Hur skulle du som psykolog göra i 

den här situationen?” och ”Vilka lagar gäller i den här situationen?”.  Dessa tillfällen tas 

tillvara för att medvetandegöra studenterna om förordningar de behöver förhålla sig till. Att 

moment som berör författningar återkommer flera gånger under utbildningen ökar 

studenternas möjligheter att fördjupa sig i och kunna förstå implikationerna av de relevanta 

författningarna för sitt framtida arbete som psykologer.  

De båda verksamhetsförlagda kurserna integrerar professionsfrågor med praktik. Studenterna 

såväl inleder som avslutar praktiken termin 9 med examinerande seminarier som berör 

examensmål 4. Studenterna får i uppgift att redogöra för praktikplatsens verksamhet, 

organisation, arbetsmetoder och roll i samhället liksom för psykologens ställning och 

arbetsuppgifter och identifiera professionella och organisatoriska sammanhang av generell 

betydelse för tillämpad psykologisk verksamhet. Ett av de examinerande momenten är en 

beskrivning av praktikplatsen och där gällande lagar, regler och föreskrifter som psykologen 

måste förhålla sig till i sin yrkesutövning på denna praktikplats ska redovisas.
53

   

När det handledda klientarbetet påbörjas termin 6 inleds kursen med obligatoriska 

föreläsningar, som behandlar viktiga kunskaper som rör klientarbete i allmänhet och arbetet 

på Psykologmottagningen
54

 i synnerhet, bl.a. juridik, kvalitetssäkring, journalföring och 

mottagningsrutiner. En naturlig progression i studenternas förmåga att förhålla sig till de 

yrkesetiska föreskrifter samt till förordningar blir synlig, både i det kliniska arbetet och i 

examinationerna under de kliniska kurserna. 

Det är studenterna själva som på termin 7 och 8 ansvarar för att driva Psykologmottagningen, 

dess telefontider och mottagande av egenremisser. Bedömningskonferens hålls en gång per 

vecka, där studenterna presenterar remisserna och får återkoppling av 

mottagningsföreståndaren. Tillsammans fattar de beslut om klienten ska sättas upp på 

                                                 

53 Examinerande moment Verksamhetsförlagd utbildning – praktik och profession 
54 På PiL finns en psykologmottagning där studenterna tar emot klienter och tränas i psykologisk behandling och 

psykoterapi.  
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väntelista. Driften av mottagningen innebär att studenterna måste förstå och kunna tillämpa 

relevanta lagar, regelverk och förordningar som styr verksamheten. 

Studenterna vid PiL har således både visat att de har teoretisk kunskap om lagar och 

förordningar samt att de kan tillämpa dem i praktiken. Dessutom är PBL-studenter vana vid 

att ständigt kontrollera sina källor och söka de mest relevanta och uppdaterade referenserna, 

vilket gör att även den färdigutbildade psykologen från PiL har kompetens att hålla sig 

uppdaterad om t.ex. de senaste förordningarna. 

4.3 Studenternas värderingar 

Återigen hänvisas studenternas värderingar av PiLs kurser till KURT-siffror som redovisades 

i Tabell 1, se stycke 1.3. 
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5. Examensmål 5 

- visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling 

 

För att uppnå examensmål 5 ska studenterna visa färdighet och förmåga som krävs för 

psykologexamen. Denna kunskap ska framgå i studieresultaten inom följande områden: 

5. Väsentligt fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling 

5.1 Kursmålens relation till examensmål 5 

19 av 134 kursmål behandlar dessa aspekter.
55

 Nedan presenteras exempel på kursmål som 

behandlar och täcker examensmål 5. 

- redogöra för tillvägagångssätt vid utredning och bedömning i kliniska sammanhang
56

 

- redogöra för testning och bedömning av personlighet i olika psykologiska praktiker
57

 

- på grundläggande nivå utföra psykologisk och psykoterapeutisk behandling i kliniskt 

arbete under handledning
58

 

‐ tillämpa krisbehandling
59

 

- identifiera informationsbehov och använda relevanta sökverktyg samt kritiskt granska 

sökresultatet rörande  psykologiska behandlingsmodeller och principer60 

- redogöra för, analysera, kritiskt granska och utföra olika behandlingsformat vad gäller 

psykologisk behandling, exempelvis grupper och vägledd självhjälp61 

För att studenterna ska kunna utveckla en väsentligt fördjupad förmåga att bedriva 

psykologisk behandling inriktas utbildningen vid PiL, som framgår av exemplen ovan, på 

olika aspekter av diagnostik/bedömning, behandling och forskningsmässiga och 

erfarenhetsmässiga stöd.  

                                                 

55 Matris för PiL med kursmål 
56 Kursplan Klinisk psykologi  
57 Kursplan Personlighetspsykologi 
58 Kursplan Psykologiska behandlingsmodeller och principer – handlett kliniskt arbete 
59 Kursplan Kris och Trauma 
60 Kursplan Psykologiska behandlingsmodeller och principer – handlett kliniskt arbete 
61 Kursplan Psykologiska behandlingsmodeller och principer – handlett kliniskt arbete 
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5.2 Redovisning av hur examinationerna säkerställer att examensmålen uppfylls 

PiL har som redovisats ett antal kursmål som korresponderar med examensmål 5. I detta 

avsnitt beskrivs hur vi säkerställer att studenterna uppnår dessa kursmål, och därmed också 

examensmål 5, via våra examinationer.  

5.2.1 Examensmål 5: Väsentligt fördjupad förmåga att bedriva psykologisk 

behandling 

För att studenterna ska kunna bedriva psykologisk behandling krävs att de har en gedigen 

teoretisk och vetenskaplig grund. Grunderna till förmågan att behandla ges under PiLs första 

tre terminer då studenterna framförallt examineras i teoretiska kunskaper om psykologins 

delområden samt examineras i grundläggande samtals- och testmetod (se stycke 2.2). Den 

mer specifika teoretiska basen till psykologisk behandling examineras i kurser under termin 4 

och 5. Det finns en tydlig progression mellan dessa kurser, som speglas bland annat i 

examinationsuppgifterna. På kursen Klinisk psykologi examineras t.ex. studenternas förmåga 

att föra diagnostiska resonemang och ställa diagnos utifrån DSM-systemet samt att kunna de 

grundläggande principerna i olika behandlingsinriktningar.
62

 På kursen Medicinska och 

biologiska perspektiv ska studenterna i grupp och enskilt sätta sig in i olika diagnoser av 

relevans för kursen samt beskriva möjliga behandlingsmetoder.
63

 Kursen Förenande och 

särskiljande behandlingsprinciper utgörs en av examinationerna av fall, där studenterna i 

mindre grupper bl.a. skall föra ett diagnostiskt resonemang, föreslå och beskriva två 

behandlingsupplägg som är väl förankrade i vetenskap och beprövad erfarenhet och väl 

anpassade till den aktuelle klienten samt resonera kring verksamma faktorer och faktorer som 

kan göra den föreslagna behandlingen mer eller mindre väl lämpad för klienten.
64 

Under termin 6-8 ges kursen Psykologiska behandlingsmodeller och principer – handlett 

klientarbete. Den består dels av en praktisk del, som utgörs av klientarbete under handledning, 

dels av en teoretisk del, som är uppbyggd kring föreläsningar, seminarier och workshops. Den 

praktiska delen är det handledda klientarbetet examineras för sig och beskrivs närmare under 

stycke 6.2. Kursen inleds med en serie gemensamma föreläsningar kring juridik, etik, 

journalföring och mottagningsarbete. Därefter följer två seminarieserier med psykodynamisk 

respektive kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Kursens teoretiska del examineras genom 

                                                 

62
 Examination Klinisk psykologi 

63
 Examination Medicinska och biologiska perspektiv på psykisk och somatisk hälsa  

64
 Examination Förenande och särskiljande behandlingsprinciper 
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en portfolioexamination och av examinerande workshops. Examinationen bygger på att 

studenterna samlar skriftliga arbeten som visar hur de styr sitt lärande i riktning mot 

kursmålen som rör psykologisk behandling och personliga inlärningsmål relevanta för dem 

själva i rollen som blivande psykolog. Portfoliouppgifterna för respektive termin ställer 

ökande krav på fördjupad kunskap och förmåga att på vetenskaplig grund kritiskt och 

självständigt granska, bedöma och använda relevant information om psykologisk behandling. 

Detta tillsammans med examinerande workshops där studenterna praktiskt tränar färdigheter i 

psykologiskt behandlingsarbete, t.ex. via rollspel, ger studenten en stabil grund att stå på för 

fortsatt fördjupade av kunskaper, förmågor och färdigheter som är viktiga i klientarbete.
65

 

Inom PiL finns ledande forskare inom både Relationell psykoterapi och Internetterapi vilket 

gör att studenterna har möjlighet att ta del av en gedigen erfarenhetsgrund samt nydanande 

forskningsutveckling. 

Under kursen Kris och trauma (T8) återfinns också moment som syftar till att examinera 

studenternas förmåga att bedriva psykologisk behandling. Studenterna får utifrån en 

fallbeskrivning göra en bedömning samt lägga upp behandlingsplan med särskild vikt på den 

specifika individen som beskrivs.
66 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen (T9) ges studenterna ännu en möjlighet att 

applicera sina teoretiska kunskaper i en klinisk verksamhet. Studenterna arbetar självständigt 

med klienter, men har handledare som stöd. Efter genomgången praktik utvärderar student 

och handledare praktiktillfällena och diskuterar förmågor och färdigheter samt möjligheter till 

förbättringar. Praktikhandledaren genomför också en skriftlig utvärdering som innefattar 

frågor inom områdena; etiskt förhållningssätt, målbeskrivning och uppdragsanalys, 

bedömning/utredning, intervention och prevention, utveckling av tjänster och produkter, 

utvärdering och kritisk reflektion samt kommunikation. Detta underlag ger PiL möjlighet att 

bedöma studenternas förmåga och examinera på momentet.
67

  

5.3 Studenternas värderingar  

Återigen hänvisas studenternas bedömningar av PiLs kurser till KURT-siffrorna som 

redovisades i Tabell 1, se stycke 1.3. 

                                                 

65
 Portfolioexamination Psykologiska behandlingsmodeller och principer – handlett klientarbete 

66
 Examination Kris och Trauma 

67
 Se underlag för praktikhandledare 
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5.4 Övriga underlag 

Som framgick av stycke 2.4 så har PiL genomfört en enkätundersökning där de kliniska 

handledare som studenterna möter under sitt handledda klientarbete och de praktikhandledare 

de möter under den verksamhetsförlagda utbildningen fått skatta hur väl studenterna vid PiL 

har kompetenser relaterade till examensmålen.  

Nedan illustreras handledarnas skattning av tre påståenden med relevans för examensmål 5. 

I Figur 1 nedan visas hur såväl praktik- som kliniska handledare skattade studenternas 

förmåga att bedriva psykologisk behandling. 

 

Figur 1. Procentuell fördelning av handledarnas skattning av studenternas förmåga att bedriva psykologisk 

behandling, där 1 står för instämmer inte alls och 7 står för instämmer helt. 

Som framgår av Figur 1 så skattar dessa handledare PiLs studenter mycket högt.
68

 I enkäterna 

gavs även möjlighet till fritextsvar, som kunde se ut enligt följande: 

De blir väldigt bra när de är klara – erfarenhet från PTP:are och kollegor från 

Linköping. 

                                                 

68 En av praktikhandledarna har kommenterat att den bara mött en student ännu och att just den blev underkänd 

på praktikperioden som förklaring till sin låga skattning. 
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Studenterna har en utmärkt teoretisk bakgrund, vilken de kan applicera på 

klientarbetet.  

Studenterna har en bra förmåga att finna lämplig litteratur till sina klienter. 

Studenterna verkar väl insatta i hur de uppträder på ett professionellt sätt när de 

arbetar med klienter. 

Jämfört med studenter från andra program så kan de mer och går att sätta i arbete 

relativt snabbt. 

Enkäten till handledarna innehöll också frågor om studenternas förmåga till ett professionellt 

förhållningssätt och ett empatiskt förhållningssätt. Två aspekter som är relevanta för förmågan 

att bedriva psykologisk behandling. Kliniska och praktikhandledares skattning av 

studenternas professionella förhållningssätt var mycket hög. 90% av de kliniska handledarna 

och 70% av praktikhandledarna skattade denna förmåga som 6 eller 7. 80% av både de 

kliniska och praktikhandledarna skattade också studenternas empatiska förhållningssätt till 

klienter som mycket hög (6-7).  

Detta illustrerar handledarnas positiva beskrivning av PiLs studenter. Det tyder på att 

studenterna uppnått examensmål 5. Förmågan att bedriva psykologisk behandling grundläggs 

och fördjupas således under studietiden. Dock är det en förmåga som kräver mycket träning 

för att bemästra.   
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6. Examensmål 6 

- visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi  

 

För att uppnå examensmål 6 ska studenterna visa färdighet och förmåga som krävs för 

psykologexamen. Denna kunskap ska framgå i studieresultaten inom följande områden: 

6. God förmåga att under handledning bedriva psykoterapi 

6.1 Kursmålens relation till examensmål 6 

Examensmål 6 kan knytas 19 till kursmål på programmet:
69

 

Exempel på kursmål är: 

- på grundläggande nivå utföra psykologisk och psykoterapeutisk behandling i kliniskt 

arbete under handledning70 

- inta en professionell och etisk hållning till patienter/klienter, uppdragsgivare, handledare 

och kollegor71 

- tillgodogöra sig och på ett ändamålsenligt sätt dra nytta av handledning72 

- reflektera kring en egen psykoterapeutisk process73 

De mål som exemplifieras här rör specifikt psykoterapi. Under examensmål 5 exemplifieras 

fler kursmål som rör förutsättningar för förmåga att bedriva psykoterapi. 

6.2 Redovisning av hur examinationerna säkerställer att examensmålen uppfylls 

6.2.1 Examensmål 6: God förmåga att under handledning bedriva psykoterapi  

Vid PiL förbereds studenterna för att bedriva psykoterapi på olika sätt. En grund är 

samtalsmetoden som inleds på termin 1 och som återkommer varje termin till och med termin 

4. Studenterna förvärvar under dessa moment grundläggande kunskaper om och kompetens i 

                                                 

69 Matris för PiL med kursmål 
70 Kursplan för Psykologiska behandlingsmodeller och principer – handlett kliniskt arbete 
71 Kursplan för Verksamhetsförlagd utbildning – profession och praktik 
72 Kursplan Verksamhetsförlagd utbildning – profession och praktik 
73 Kursplan Egenterapi 
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samtalsmetodik samt blir väl förtrogna med olika typer av samtal som är relevanta för 

psykologprofessionen.
74

 

Ytterligare förberedelse för att bedriva psykoterapi är utbildningsterapin som påbörjas tidigast 

termin 2. Studenten har en egen psykoterapeut som besöks regelbundet. Syftet är att få ökad 

kunskap om sina egna styrkor och svagheter samt reflektera över sin kommande roll som 

psykolog. Genom att i utbildningsterapin reflektera över sig själv, sina tankar, känslor och 

relationer utvecklas den egna självkännedomen men också kunskapen om hur man relaterar 

till andra människor. Studenten får också genom den egna psykoterapeutiska processen en 

erfarenhet och modell av hur en psykoterapi kan se ut vilket dels är en bra förberedelse för det 

egna klientarbetet inom ramen för utbildningen men också i relation till kommande 

professionella krav som psykolog. Här kan också nämnas betydelsen av en ökad 

självkännedom som ett sätt att förebygga överansträngning i det emotionellt påfrestande 

arbete som psykologyrket är.
75

 

Klientarbetet ligger under termin 6-8. Inför termin 6 väljer studenterna om de önskar 

psykodynamisk eller kognitiv beteendeterapeutisk inriktning på sitt klientarbete och de 

fördelas sedan i grupper utifrån dessa önskemål. Förutom att arbeta med vuxna klienter, finns 

möjlighet att arbeta med barn, ungdomar och familjer.  

Klientarbetet ingår i kursen Psykologiska behandlingsmetoder och principer – handlett 

klientarbete. Den teoretiska delen som examineras för sig beskrivs under stycke 5.2. Här 

beskrivs det praktiska momentet i denna kurs. 

Handledningen sker i Psykologmottagningens lokaler vid LiU. Det är fyra studenter i varje 

handledningsgrupp. Handledningen omfattar 120 timmar per grupp fördelade över tre 

terminer. Allt arbete med journaler och rapportskrivning sker på Psykologmottagningen.  

Studenterna behandlar minst två, ibland fler, klienter under de tre terminerna. Som en 

kvalitetskomponent ombeds klienterna fylla i enkäter före och efter behandlingen. 

Studenterna kan också utifrån klientens behov använda sig av andra bedömningsinstrument, i 

samråd med handledaren. Handledaren bedömer studentens förmåga att bedriva psykoterapi 

utifrån de videoinspelade klientsamtalen, studenternas egna berättelser, studenternas 

klientrapporter samt studenternas agerande i handledningssituationen. Varje termin avslutas 

med ett samtal med student och handledare där frågor av nedanstående art avhandlas: 

                                                 

74 Samtalsmetod http://www.liu.se/utbildning/program/psykolog/student/kurssidor? 
75 Se information om utbildningsterapi 
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-Bedömning av studentens kompetens och förmåga att arbeta med klienter 

-Förmåga hos studenten att presentera och diskutera sitt arbete öppet och 

förbehållslöst samt förmåga till självreflektion. 

-Studentens förmåga att tillgodogöra sig handledningen, samt kapacitet att ge 

återkoppling till andra och att bidra positivt till gruppens arbete 

-Förslag på områden där den studerande kan fortsätta att utveckla sina kunskaper 

eller sin kompetens: 

-Frågor som ger anledning till ifrågasättande av terapeutens arbete (om detta är 

aktuellt) 

Studenterna kan underkännas redan under termin 6 med hänsyn tagen till Hälso‐ och 

sjukvårdslagens föreskrifter gällande patientsäkerhet. Om en student blir underkänd ges denne 

ytterligare en möjlighet att fullgöra momentet, men under särskilda förutsättningar. Blir 

studenten underkänd även i det andra försöket har denne ingen ytterligare möjlighet att 

fullgöra momentet. 76 

Även den verksamhetsförlagda utbildningen kan, beroende på verksamheten, innehålla 

psykoterapeutisk behandling. Studenterna examineras då enligt de riktlinjer som beskrevs 

under stycke 5.2.1. 

Efter avslutad utbildning vid PiL har studenterna en grundläggande kompetens i psykoterapi.  

6.3 Studenternas värderingar 

Återigen hänvisas studenternas bedömningar av PiLs kurser till KURT-siffrorna som 

redovisades i Tabell 1, se stycke 1.3. 

6.4 Övriga underlag 

Som framgick av stycke 2.4 så har PiL genomfört en enkätundersökning där de kliniska 

handledare som studenterna möter under sitt handledda klientarbete och de praktikhandledare 

                                                 

76 Se Utbildningsplan Psykologprogrammet. Studenten kan då ta en kandidatexamen i psykologi. Möjligheten 

infördes 2007 och har ännu ej nyttjats. 
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de möter under den verksamhetsförlagda utbildningen fått skatta hur väl studenterna vid PiL 

har kompetenser relaterade till examensmålen.  

I Figur 2 nedan visas hur såväl praktik- som kliniska handledare skattade studenternas 

förmåga att bedriva psykoterapi under handledning. 

 

 

Figur 2: Procentuell fördelning av handledarnas skattning av studenternas förmåga att bedriva psykoterapi under 

handledning, där 1 står för instämmer inte alls och 7 står för instämmer helt. 

Handledarna, både de kliniska och praktikhandledarna, skattar studenternas måluppfyllelse 

högt. En praktikhandledare ger uttryck för den positiva skattningen på ett illustrativt sätt:  

…denne har haft extrem kompetens inom terapifältet samt god förmåga att etablera 

relationer med kunder, klienter och vår arbetsgrupp”. 

Ett annat sätt att illustrera måluppfyllelse för examensmål 6 är den skattning av sin 

behandlande studentterapeut som alla klienter på psykologmottagningen fyller i. Totalt 79 

vuxna klienter besvarade enkäten.
77

 Generellt var svaren mycket positiva, där en stor 

majoritet var mycket nöjda med sin terapi. Klienterna var överlag nöjda med kvaliteten på 

terapin, hur den hjälpt klienten att hantera sina problem, skulle gärna återkomma till 

                                                 

77 De vuxna klienter som avslutade sin behandling på Psykologmottagningen HT09 eller VT10 
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Psykologmottagningen om nya problem skulle uppstå samt skulle rekommendera sina vänner 

att vända sig till Psykologmottagningen vid problem. 

Tabell 2 

Procentuell fördelning av svaren på frågor i vuxenenkäten, där 1 står för Inte alls/dålig/nej 

och 4 står för helt och hållet/utmärkt/mycket 

Fråga N 1 2 3 4 

Hur väl stämde det sätt Ni arbetade på i terapin med 

Ditt eget sätt att tänka och vara? 

79 2% 10% 37% 51% 

Hur vill Du bedöma kvalitén på Din terapi? 79 1% 10% 37% 52% 

Har terapin hjälpt Dig till bättre förhållningssätt till 

Dina problem? 

79 1% 4% 24% 71% 

I vilken utsträckning motsvarade terapin Dina behov? 79 1% 9% 56% 34% 

Hur nöjd är du med Din terapi? 78 1% 4% 33% 62% 

 

En annan del av enkäten bestod av öppna frågor där klienten kunde skriva ner övriga 

synpunkter. På den fjärde frågan fick klienten beskriva hur de upplevt sin terapeut. Här angav 

nästan samtliga att de ansåg att terapeuten varit sympatisk, lyhörd, trevlig, förstående, duktig, 

kompetent, stödjande, professionell eller påläst. Endast en klient angav något som inte var en 

helt positiv egenskap och det var att terapeuten varit för snäll. Det tyder på att studenterna i 

sitt bemötande har haft förmågan att ”se” klienten där denne är och haft hög måluppfyllelse 

för examensmål 6. 
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7. Examensmål 7 

- visa fördjupad förmåga att självständigt planera, leda och genomföra förebyggande 

arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper, 

organisationer och miljöer 

 

För att uppnå examensmål 7 ska studenterna visa färdighet och förmåga som krävs för 

psykologexamen. Denna kunskap ska framgå i studieresultaten inom följande områden: 

7A. att självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbete 

7B. att självständigt planera, leda och genomföra utvecklings- och förändringsarbete 

- med inriktning på individer 

- med inriktning på grupper och organisationer 

- med inriktning på miljöer 

7.1 Kursmålens relation till examensmål 7 

Examensmål 7 kan knytas till 16 kursmål på olika kurser fördelat över programmet.
78

 

Exempel på kursmål: 

- redogöra för och kritiskt reflektera kring hur ovan nämnda kunskaper om människans 

kognitiva utveckling kan tillämpas av en yrkesverksam psykolog79 

- planera, genomföra samt rapportera en observationsstudie av en autentisk grupp80 

- genomföra analyser av förändrings- och utvecklingsbehov, samt upprätta en 

utvärderingsplan för ett förändrings- och utvecklingsarbete i en organisation81 

- redogöra för, analysera, kritiskt granska och utföra olika slags behandlingsformat vad 

gäller psykologisk behandling, exempelvis grupper och vägledd självhjälp82 

                                                 

78 Matris för PiL med kursmål 
79 Kursplan Lärande, tänkande, språk 
80 Kursplan Gruppsykologi 
81 Kursplan Organisation och förändringsarbete 
82 Kursplan Psykologiska behandlingsmodeller och principer – handlett kliniskt arbete 
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- utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet planera, genomföra och utvärdera uppdrag 

avseende på praktikplatsen förekommande patienter/klienter med olika slag av problematik 

med beaktande av ålder, kön, etnisk tillhörighet, samhällsklass.83 

7.2 Redovisning av hur examinationerna säkerställer att examensmålen uppfylls 

I följande avsnitt ges exempel på examinationer som säkerställer att examensmål 7 uppfylls. 

7.2.1. Examensmål 7A. Att självständigt planera, leda och genomföra förebyggande 

arbete  

Att studenterna examineras på att självständigt planera och genomföra förebyggande arbete 

kan bland annat ses i kursen Arbete, arbetsmiljö och hälsa (T6). Studenterna presenteras 

återigen med fallet, företaget Clean, Care & Comfort (se stycke 2.2.3). Denna gång vill 

företaget stötta en positiv hälsoutveckling hos den egna personalen och anlitar en 

organisationspsykolog. Studenternas uppgift är att kartlägga och identifiera ”frisk- och 

hälsoriskfaktorer” i arbetsmiljön på företaget, och föra en diskussion kring dessa faktorer 

utifrån teoretiska begrepp, perspektiv och modeller samt relatera till aktuell forskning om 

hälsa och arbetsmiljö. Dessutom kommer studenten att dels formulera förslag på 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser på individ-, grupp och/eller 

organisationsnivå och dels metoder så att främjande och preventiva insatser naturligt 

integreras i det dagliga arbetet. De ska också problematisera vilka fördelar respektive 

nackdelar detta förslag har för en positiv hälsoutveckling på arbetsplatser inom företaget. 

Förslaget ska baseras på resultatet från kartläggningen samt teorier och tidigare forskning om 

hälsa och arbetsmiljö.
84

  

Planerande samt genomförande av förebyggande arbete kan även till exempel ses i 

examinerande moment i Gruppsykologiska tillämpningar (T7), där studenterna är konsulter i 

studentgrupper på andra utbildningar. I momentet hjälper de dessa grupper att utveckla sitt 

gruppsamarbete samt medvetandegör processer, fördelar och problematik i grupper.
85

 Här får 

studenterna också möjlighet att visa att de kan uppvisa ett professionellt och etiskt 

förhållningssätt i konsultsituationen. 

                                                 

83 Kursplan Verksamhetsförlagd utbildning – praktik och profession 
84 Examination Arbete, arbetsmiljö och hälsa 
85 Examination Gruppsykologiska tillämpningar 
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7.2.2. Examensmål 7B. Att självständigt planera, leda och genomföra utvecklings- 

och förändringsarbete  

Att planera, leda och genomföra utvecklingsarbete på individnivå kan innebära att upprätta 

olika åtgärdsplaner för individer t.ex. i form av habiliterings- och rehabiliteringsplaner. Redan 

på de inledande kurser på PiL avslutas examinationerna ofta med att studenterna ska 

reflektera kring hur den teoretiska kunskap de redogjort för kan tillämpas av yrkesverksamma 

psykologer d.v.s. hur kunskaperna kan tillämpas i praktiken för att planera, leda och 

genomföra utvecklings- och förändringsarbete.
86

  Senare under utbildningen på PiL ställs 

ökade krav på denna förmåga då studenterna på kursen Neuropsykologiska tillämpningar (T8) 

examineras genom att de får en fallbeskrivning med tillhörande testresultat och utifrån dessa 

ska skriva en utredning med tillhörande åtgärds/behandlingsförslag.
87

  

På gruppnivå handlar förmågan om att planera, leda och genomföra utvecklings- och 

förändringsarbete bl.a. om att kunna analysera strukturer och processer i arbetsgrupper. På 

kursen Gruppsykologiska tillämpningar (T7) används den egna basgruppen som medel för att 

examinera denna förmåga. Studenterna ska vid ett basgruppstillfälle synliggöra skeenden i 

gruppen och sedan problematisera och analysera dessa utifrån kursens teman (gruppindelning, 

ledarskap, konflikter och konflikthantering, arbeta som psykolog med grupper samt 

mångfaldsaspekter). Sedan väljs relevanta teorier och forskningsfynd, vilka förklarar de 

skeenden eller händelser som åberopas. Uppgiften redovisas skriftligt och tyngdpunkten ska 

ligga på den fjärde delen, d.v.s. själva tillämpningen där studenterna visar att de tagit till sig 

och kan använda kunskapen från kursen.
88

 Denna kunskap är viktig för fortsatt utveckling av 

basgruppsarbetet under utbildningen men framförallt för psykologens förmåga att arbeta i 

olika team/konstellationer. 

Kursen Lärande, tänkande och språk (T2) examinerar studenterna på förmågan att leda 

utvecklingsarbete i en pedagogisk miljö. Studenterna ska utifrån psykologisk teori föreslå hur 

förskoleverksamheten ska utvecklas för att främja barnen utveckling och lärande. Studenterna 

förväntas föreslå hur förskoleverksamheten skall organiseras för att främja barnens 

utveckling. Varje grupp ska samarbeta och bestämma en teoretisk inriktning. Rapporten ska 

innehålla beskrivning av uppdrag samt val av teoretisk ståndpunkt. Därefter följer tillämpning 

i form av olika föreslag på åtgärder, såväl pedagogiska arbetsformer som läromedel och 

                                                 

86Se t.ex. Kognitionspsykologiska tillämpningar 1 och 2, Socialisation, identitet, relationer och 

Neuropsykologiska grunder 
87 Examination Neuropsykologiska tillämpningar 
88 Examination Gruppsykologiska tillämpningar 
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utformning av fysisk miljö. De förslag som ges ska motiveras teoretiskt och empiriskt samt 

följa förskolans läroplan (Lpfö 98) och hur studenten tolkar och följer denna.
89

  

7.3 Studenternas värderingar 

Återigen hänvisas studenternas värderingar av PiLs kurser till KURT-siffror som redovisades 

i Tabell 1, se stycke 1.3. 

7.4 Övriga underlag  

Även när det gäller examensmål 7 kan vi dra nytta av de tidigare nämnda enkäterna till de 

kliniska handledarna och praktikhandledarna (se stycke 2.4). Handledarna skattar studenterna 

högt på deras förmåga att planera, leda och genomföra förebyggande arbete, de kliniska ger 

studenterna i medel 5,3 och praktikhandledarna 5,0. På frågan Visar förmåga att planera, leda 

och genomföra utvecklings- och förändringsarbete skattar de kliniska handledarna 

studenterna i genomsnitt 5,3 och praktikhandledarna 4,9. Den höga skattningen av 

studenternas förmågor tyder på att studenterna redan under studietiden uppfyller de mål som 

examen kräver.   

                                                 

89 Examination Lärande, tänkande och språk 
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8. Examensmål 8 

- visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla 

behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom verksamhetsområdet 

 

För att uppnå examensmål 8 ska studenterna visa färdighet och förmåga som krävs för 

psykologexamen. Denna kunskap ska framgå i studieresultaten inom följande områden: 

8A. väsentligt fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera 

behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom verksamhetsområdet 

8B. väsentligt fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund utveckla 

behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom verksamhetsområdet 

8.1 Kursmålens relation till examensmål 8 

Examensmålet kan knytas till 16 kursmål på olika kurser fördelat över programmet.
90

 

Exempel på kursmål: 

- redogöra för, analysera och kritiskt granska och utföra olika behandlingsformat vid gäller 

psykologisk behandling, exempelvis grupper och vägledd självhjälp91 

- redogöra för och kritiskt granska bedömning – bedömningsinstrument vid upplevda 

trauman92 

- redogöra för och kritiskt granska olika behandlingsmetoder vid symtom efter potentiellt 

traumatiska livshändelser93 

- utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet planera, genomföra och utvärdera uppdrag 

avseende på praktikplatsen förekommande patienter/klienter med olika slag av problematik 

och med beaktande av ålder, kön, etnisk tillhörighet, samhällsklass94 

Sammanfattningsvis kan examensmål 8 sägas vara väl täckt av de kurser som ges vid PiL. 

                                                 

90 Matris för PiL med kursmål 
91 Kursplan Psykologiska behandlingsmodeller och principer – handlett kliniskt arbete 
92 Kursplan Kris och trauma 
93 Kursplan Kris och trauma 
94 Kursplan Verksamhetsförlagd utbildning – praktik och profession 
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8.2 Redovisning av hur examinationerna säkerställer att examensmålen uppfylls 

I följande avsnitt beskrivs examinationer som säkerställer att studenterna uppnår examensmål 

8. 

8.2.1. Examensmål 8A: Väsentligt fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund 

kritiskt utvärdera behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom verksamhetsområdet 

Grunden för examensmål 8A är goda metodkunskaper och god förmåga till s.k. kritiskt 

förhållningssätt, vilket introduceras och examineras under grundkurserna på programmet. I de 

avancerade kurserna fördjupas dessa förmågor och tillämpas på olika verksamhetsområden.  

Ett exempel där studenterna visar på fördjupad kunskap samt förmåga till ett kritiskt 

vetenskapligt förhållningssätt är kursen Förenande och särskiljande behandlingsprinciper 

(T5). Kursen examineras dels med en individuell tentamen, dels med examinerande 

seminarier. I den individuella tentamen ska studenterna redogöra för huvuddragen i 

psykoterapidebatten, reflektera kritiskt kring de olika argument som framförs samt formulera 

en egen ståndpunkt i frågan. De examinerande seminarierna bygger på en uppgift där 

studenterna arbetar i grupp med ett kliniskt fall. Uppgiften går ut på att göra en bedömning 

och att presentera två behandlingsupplägg utifrån olika behandlingsteoretiska inriktningar. I 

uppgiften ingår att beskriva hur behandlingen går till för den aktuella klienten och att 

diskutera varför den skulle hjälpa. Studenterna ska också lyfta fram några verksamma faktorer 

i behandlingen, såväl teorispecifika som teoriövergripande. De ska även resonera kring vad 

som skulle kunna göra att den föreslagna behandlingen skulle vara mindre effektiv eller passa 

mindre bra för den aktuella klienten.
95

   

På kurserna Organisation och förändringsarbete (T6) och Arbete, arbetsmiljö och hälsa (T6) 

användes som nämnts tidigare fallet med företaget Clean, Care & Comfort. Examinationerna 

innebär för båda kurserna att studenterna ska kunna kartlägga och föreslå åtgärder (se 

styckena 2.2.3 och 7.2.2). I examinationerna ingår även att kritiskt granska och utvärdera de 

åtgärder som föreslås. 

                                                 

95 Examination samt seminarieinstruktion Förenande och särskiljande behandlingsprinciper 
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8.2.2. Examensmål 8B väsentligt fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund 

utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom verksamhetsområdet.  

Förutsättningen för att utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram på vetenskaplig grund 

är goda kunskaper i psykologi, vetenskaplig metod samt kritiskt förhållningssätt. Detta är 

kunskaper som studenterna förvärvar och examineras på under PiLs grundläggande kurser.  

Det är senare i programmet, i de praktiska momenten, som den tillämpade och fördjupade 

förmågan examineras. En aspekt av detta är att i det dagliga mötet med klienter utveckla sitt 

behandlingsarbete och de åtgärdsprogram man arbetar utifrån. Det är en förmåga studenterna 

bl.a. får visa i den tre terminer långa kursen Psykologiska behandlingsmodeller och principer 

– handlett klinisk arbete (T6-8) I denna kurs examineras studenternas förmåga att i praktiskt 

kliniskt arbetet med egna klienter kontinuerligt möta klientens behov av behandling och sätta 

upp adekvata åtgärdsprogram. Detta görs i nära samarbete med de kliniska handledarna som 

både stöttar studenterna i detta arbete och examinerar deras förmåga att utföra arbetet. Även 

under den verksamhetsförlagda utbildningen under termin 9 läggs stor vikt vid att studenterna 

visar att de kan utveckla sitt behandlingsarbete i relation med klienter. 

En annan aspekt är utvecklandet av behandlingsmetoder och åtgärdsprogram i sig. 

Studenterna vid PiL har varit en del i utvecklingen av nydanande terapiformer, då de i sina 

examensarbeten utvecklat och på vetenskaplig grund utvärderat nya behandlingsformer via 

internet. Från början var det främst behandlingar som byggde på kognitiv beteendeterapi, men 

numera utvecklas och utvärderas även internetterapier som bygger på psykodynamisk terapi. 

8.3 Studenternas värderingar 

Återigen hänvisas studenternas värderingar av PiLs kurser till KURT-siffror som redovisades 

i Tabell 1, se stycke 1.3. 

8.4 Övriga underlag 

Ännu en gång kan vi dra nytta av de tidigare nämnda enkäterna till de kliniska handledarna 

och praktikhandledarna (se stycke 2.4). Handledarna skattar studenternas förmåga att 

utvärdera behandlingsarbete och åtgärdsprogram högt. 
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Figur 3: Procentuell fördelning av handledarnas skattning av studenternas förmåga att utvärdera 

behandlingsarbete och åtgärdsprogram, där 1 står för instämmer inte alls och 7 står för instämmer helt. 

En handledare valde att beskriva sin upplevelse av våra studenter med egna ord:  

”Väl förberedda för professionsspecifikt arbete, självständigt drivande i utvecklingsarbete”.  
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9. Examensmål 9 

- visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant 

information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika 

grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten 

För att uppnå examensmål 9 ska studenterna visa färdighet och förmåga som krävs för 

psykologexamen. Denna kunskap ska framgå i studieresultaten inom följande områden: 

9A. God förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant 

information 

9B. God förmåga att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika 

grupper 

9C. God förmåga att bidra till utveckling av yrket 

9.1 Redovisning av i vilken grad kursmål täcker in examensmål 9 

Examensmål 9 kan knytas till 44 kursmål fördelat över programmet.
96

 Exempel på kursmål: 

- kritiskt granska och värdera vetenskapliga artiklar97 

- redogöra för, analysera och kritiskt reflektera kring hur ovan nämnda kunskaper om 

utvecklingspsykopatologi kan tillämpas av en yrkesverksam psykolog98 

- redogöra för, analysera och kritiskt granska metoder för att främja hälsa, samt förebygga 

och åtgärda hälsobrister i arbetsmiljön99 

- identifiera informationsbehov, använda relevanta sökverktyg och kritiskt granska 

sökresultat rörande neuropsykologi100 

9.2 Redovisning av hur examinationerna säkerställer att examensmålen uppfylls 

Ovan har visats att det finns kursmål som täcker av examensmål 9 under utbildningen. I 

följande avsnitt beskrivs några examinationer som täcker examensmål 9. 

                                                 

96 Matris för psykologprogrammet med kursmål 
97 Kursplan Vetenskaplig metod  
98 Kursplan Utvecklingspsykologiska avvikelser – normalitet?  
99 Kursplan Arbete, arbetsmiljö och hälsa  
100 Kursplan Neuropsykologi 
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9.2.1 Examensmål 9A: God förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma 

och använda relevant information 

Det obligatoriska och examinerande basgruppsarbetet är centralt för studenternas utmärkta 

förmåga att kritiskt och självständigt granska och bedöma relevant litteratur. Basgruppsarbetet 

kräver att studenterna själva söker, värderar och använder relevanta källor för att förstå, 

analysera och applicera. Detta innebär att de får mycket god kompetens till 

informationssökning, kritiskt förhållningssätt och förmåga att tillämpa sina kunskaper. Såväl 

basgruppshandledare som studenterna sporras att diskutera de fakta som de läst under veckan. 

Basgruppsträffen avslutas med reflektion över den litteratur som de olika gruppdeltagarna har 

läst, samt en applicering av dessa fakta på fallet/scenariot som inledde gruppens arbete under 

den aktuella veckan.
101

 

Vid PiL används hemtentamen i olika former som examination, vilket kräver vetenskaplig 

grund samt refererande till för ämnet relevanta källor. Kursen Socialisation, identitet, 

relationer (T3) är ett exempel. Studenten ska välja ett fenomen/ämne/en fråga relevant för 

kursen inom ett givet område och söka upp en review-artikel som behandlar valt ämne. Sedan 

ska de hitta tre aktuella och relevanta empiriska artiklar, som ska ställas mot varandra. 

Artiklarnas inbördes relationer diskuteras (likheter – skillnader i relation till metod och/eller 

teoretiska utgångspunkter, vilka är inspirerade av varandra – går i polemik med varandra 

osv.). Slutligen ska de reflektera och diskutera vilken betydelse den nyvunna kunskapen har 

för en praktiserande psykolog.
102

  

Ett annat exempel under termin 7 är kursen Gruppsykologiska tillämpningar, där studenterna i 

samarbete med universitetsbiblioteket ska göra en uppgift i informationssökning som kommer 

att ligga till grunden för individuell uppsats om ledarskap. Studenterna ska dokumentera sina 

sökvägar, granska den litteratur de erhåller, motivera varför de källor de har valt är relevanta. 

Dessa källor utgör sedan den litteratur de använder för en uppsats om ledarskap. Källornas 

relevans samt applicerbarhet till den uppsats studenterna skriver är av vikt.
103

 

9.2.2 Examensmål 9B: God förmåga att diskutera nya fakta, företeelser och 

frågeställningar med olika grupper 

Ett exempel på ett examinerande moment där studenten tränas att förmedla sitt sätt att tänka är 

i kursen Gruppsykologiska tillämpningar (T7) där studenten förväntas arbeta som psykolog 

                                                 

101 Se exempel på vinjetter som används på PiL 
102 Examination Socialisation, identitet och relationer 
103 Examination Gruppsykologiska tillämpningar 
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med grupper. Psykologstudenterna har till uppgift att arbeta som handledare och konsult för 

att utbilda studenter från andra program (såsom Logopedprogrammet, IT-programmet) i hur 

man jobbar i grupp. Det är av särskild vikt att kunna förmedla den kunskap om grupper och 

grupprocesser som psykologstudenterna innehar på ett sådant sätt att man framgångsrikt når 

fram till grupper med olika bakgrund och karaktär.
104

  

Den verksamhetsförlagda utbildningen (T9) är ett moment där studenternas förmåga att 

samarbeta med andra yrkesgrupper examineras.
105

 Vissa har möjlighet att göra del av sin 

verksamhetsförlagda utbildning på den kliniska undervisningsavdelningen (KUA82) vid 

Linköpings universitetssjukhus. Studenterna delas där in i vårdlag bestående av 

arbetsterapeut-, sjukgymnast-, läkar-, sjuksköterske-, psykolog- och socionomstudenter för att 

tillsammans samarbeta på avdelningen. KUA82 bemannas även av ordinarie personal som 

agerar som handledare för studenterna. Studenterna påbörjar dagen tillsammans, för 

diskussion om patienter samt planering av dagen som de gemensamt ansvarar för. 

Arbetspasset avslutas med en handledningssession och reflektion över dagen.
106

 

9.2.3 Examensmål 9C: God förmåga att bidra till utveckling av yrket 

På kursen Psykologiska behandlingsmodeller och principer – handlett klientarbete (T8) finns 

en examinerande workshop där studenterna bjuds in till en Open Space konferens med temat 

”Psykoterapeutiska kompetenser”.  I inbjudan står det:  

Ni närmar er nu slutet på kursen Psykologiska behandlingsmodeller och principer, 

handlett kliniskt arbete och det börjar bli dags att summera vad ni lärt er, men också 

att blicka framåt och fundera på vad ni vill och behöver göra för att fortsätta att lära 

och utvecklas i ert framtida arbete som psykologer och behandlare.  

Studenterna förbereder sig för detta tillfälle genom att sätta sig in i ”Competence 

Frameworks” och formulerar sedan frågor/förslag på ämnen att diskutera under Open Space. 

Ämnen som aktualiserar kan bl.a. handla om utveckling av yrket. Under VT11 diskuterade 

och redovisade t.ex. en grupp idéer kring hur man skulle kunna utveckla behandlingsarbetet 

genom att hitta ”alternativa platser för psykoterapi”. En annan grupp diskuterade samarbetet 

                                                 

104 Examination Gruppsykologiska tillämpningar 
105 Se bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning 
106 KUA http://www.hu.liu.se/kua?l=sv 
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psykolog – klient och nya sätt att tänka och göra för att öka graden av verkligt samarbete och 

klientinvolvering.
107

 

9.3 Studenternas värderingar 

Återigen hänvisas studenternas värderingar av PiLs kurser till KURT-siffror som redovisades 

i Tabell 1, se stycke 1.3. 

9.4 Övriga underlag  

I likhet med tidigare examensmål berör enkäterna till de externa handledarna (se stycke 2.4) 

även påståenden som rör examensmål 9. God förmåga att diskutera nya fakta, företeelser och 

frågeställningar med olika grupper relaterar till enkätens frågor om förmåga till lagarbete och 

förmåga till samverkan med andra yrkesgrupper. 

 

 

 

Figur 4: Procentuell fördelning av handledarnas skattning av studenternas förmåga till lagarbete, där 1 står för 

instämmer inte alls och 7 står för instämmer helt. 
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Som framgår av Figur 4 ovan skattas PiLs studenter mycket högt avseende sin förmåga till 

lagarbete. Vår erfarenhet av att möta dem i basgruppsarbetet under utbildningen bekräftar 

denna uppfattning. PiLs studenter har mycket träning i att samarbete med andra och blir också 

mycket duktiga på att samarbeta. 

Praktikhandledarna som träffar studenterna i verksamheter med mycket samarbete med andra 

yrkesgrupper skattar dessa studenters förmåga att samarbete med andra yrkesgrupper högt. 

70% av praktikhandledarna skattar studenternas förmåga mellan 6 och 7.  
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10. Examensmål 10 

- visa fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar 

utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt 

beaktande av de mänskliga rättigheterna 

 

För att uppnå examensmål 10 ska studenterna visa värderingsförmåga och förhållningssätt 

som krävs för psykologexamen. Denna kunskap ska framgå i studieresultaten inom följande 

områden: 

10A. Väsentligt fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra 

åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter med särskilt beaktande 

av de mänskliga rättigheterna 

10B Väsentligt fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra 

åtgärdsbedömningar utifrån relevanta samhälleliga aspekter med särskilt beaktande 

av de mänskliga rättigheterna 

10C Väsentligt fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra 

åtgärdsbedömningar utifrån relevanta etiska aspekter med särskilt beaktande av de 

mänskliga rättigheterna 

10.1 Redovisning av i vilken grad kursmål täcker in examensmål 10 

Examensmål 10 kan knytas till 17 kursmål fördelat över programmet.
108

 Exempel på kursmål: 

-redogöra för, analysera och kritiskt granska nya rön vad gäller psykologiskt och 

psykoterapeutiskt behandlingsarbete109 

-värdera hur olika behandlingsformat, målgrupper och olika vårdnivåer förhåller sig till 

behandlingsutfall110 

-analysera under- respektive överordning utifrån ett intersektionalitetsperspektiv111 

                                                 

108 Matris för PiL med kursmål 
109 Kursplan Psykologiska behandlingsmodeller – handlett kliniskt arbete 
110 Kursplan Förenande och särskiljande behandlingsprinciper 
111 Kursplan Psykologens roll i samhället 
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-beskriva och analysera sociala problem och sociala behov i relation till ett 

klient/patientperspektiv112 

10.2 Redovisning av hur examinationerna säkerställer att examensmålen 

uppfylls 

Nedan ges exempel på examinerande moment som kan knytas till examensmål 10. 

10.2.1 Examensmål 10A: Väsentligt fördjupad förmåga att med helhetssyn på 

människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter med 

särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna 

Under kursen Förenande och särskiljande behandlingsprinciper (T5) examineras studenterna 

genom att utifrån en fallbeskrivning, göra en bedömning och därefter ett behandlingsförslag. 

Viktiga aspekter i bedömningen av denna uppgift är studenternas förmåga att kritiskt 

reflektera över tänkbara förslag samt att utifrån en evidensbaserad grund föreslå en åtgärd 

med särskilt beaktande av den specifika individen i fallet såsom han eller hon är beskriven.  

Under det kliniska arbetet (T6-T8) samt under den verksamhetsförlagda utbildningen (T9) 

arbetar studenterna aktivt med att utifrån en helhetssyn på klienten göra adekvata 

åtgärdsbedömningar utifrån beprövad erfarenhet och evidensbaserad klinisk forskning. 

Stunderna arbetar självständigt med klinterna men har tillgång till handledare för feedback, 

frågor och återkoppling. Studenterna examineras genom t.ex. bedömning av deras kompetens 

i behandlingsarbete, förmåga att ge återkoppling och förmåga att ta handledning. 

Kursen Kris och trauma (T8) examineras med en hemtentamen som inleds med en 

fallbeskrivning av en person i kris. Studentens uppgift blir att analysera fallet utifrån de 

vetenskapliga utgångspunkterna som förkommer på kursen och ge förslag på tänkbara 

diagnoser. Studenten ska utifrån ett helhetsperspektiv på personen i kris och hennes/hans 

kontext skriva och reflektera. Därefter skall en diagnos föreslås samt förslag till behandling 

ges. Dessutom förväntas studenten ge en motivering med utgångspunkt i individens och hans 

eller hennes livssituation, beprövad erfarenhet och evidens.
113

 

                                                 

112 Kursplan Psykologens roll i samhället  
113 Examination Kris och Trauma 
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10.2.2 Examensmål 10B: Väsentligt fördjupad förmåga att med helhetssyn på 

människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta samhälleliga aspekter med 

särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna 

På ett flertal kurser examineras studenterna avseende sin förmåga att ta hänsyn till strukturella 

förhållanden och ojämlikheter samt hur dessa förhållanden kan påverka klienter och dessas 

förmåga att tillgodogöra sig olika typer av åtgärder. Studenterna ska även visa att de kan ta 

hänsyn till förhållanden som har koppling till mänskliga rättigheter. 

Under kursen Kognitionspsykologiska tillämpningar 2 (T3) deltar studenterna i en 

föreläsning/workshop där uppgiften består i att beakta t.ex. Barnkonventionen, 

Salamancadeklarationen och Skollagen. Detta sker utifrån en fallbeskrivning där de 

studerande ska redogöra för tänkbara åtgärder för ett barn med kognitiva svårigheter. Barnet 

har beskrivits både utifrån ett socialt och ett psykologiskt perspektiv.
114

 

I kursen Psykologens roll i samhället (T7) (se stycke 3.2.1) ingår, förutom 

examinationsuppgiften som består i att formulera och besvara en eller flera frågeställningar 

som knyter an till psykologens roll i samhället, ett examinerande seminarium där studenterna 

ska problematisera frågor som:  

Hur kan verktyget intersektionalitet användas i det professionella mötet med 

människor? Hur ser olika möten ut? Vad är viktigt att tänka på? Vad händer i ett 

möte? Vad påverkar det professionella mötet? Hur kan över- och underordning ta sig 

uttryck i mötet mellan den professionella och patienten/klienten?
115

 

Studenterna ska också medvetandegöra och visa att de har förståelse för hur deras egna 

sociala bakgrund och erfarenheter formar dem och påverkar mötet med andra människor. 

I kursen Gruppsykologi (T5) ska studenterna under hela kursen föra en obligatorisk 

gruppdagbok och utifrån den analysera såväl gruppens reaktioner som sina egna erfarenheters 

påverkan på processerna i gruppen. Studenterna tvingas reflektera över hur deras egna och 

andras bakgrund påverkar dynamiken i gruppen. Frågor som väcks berör exempelvis etnicitet, 

social bakgrund och genus.
116

 

                                                 

114 Se fallbeskrivning och PP-bilder av Fallet Liam på kurs Kognitionspsykologisk tillämpning 2 
115 Studiehandledning Psykologens roll i samhället  
116 Examination Gruppsykologi  
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10.2.3 Examensmål 10C: väsentligt fördjupad förmåga att med helhetssyn på 

människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta etiska aspekter med särskilt 

beaktande av de mänskliga rättigheterna 

I sitt framtida yrke som psykolog ska studenterna ha förmåga att uppvisa och tillämpa ett 

etiskt förhållningssätt. PiL förbereder och examinerar studenterna för detta i flera led.  

Redan i den första kursen på PiL examineras en grundläggande förmåga att identifiera etiska 

aspekter. Studenterna ska i denna kurs skriva ett individuellt paper där de väljer ett område 

inom vilket psykologer arbetar. Vid sidan av att studenterna kort ska beskriva sitt valda 

område ingår också att de ska diskutera ett etiskt dilemma för psykologer inom det aktuella 

verksamhetsområdet.
117

  

På termin 3 examineras studenterna på administration av begåvningstest (WISC) på ett barn. 

Dessutom tränas delgivning av testresultat med hjälp av rollspel.
118

 Etiska spörsmål så som 

vikten av sekretess, hur klienten/barnet bemöts, barn- och föräldramedgivande, hantering av 

testprotokoll, att bedömningen inte får föras vidare till vare sig föräldrar eller barn då det är en 

övningsbedömning som ej är reliabel etc. är viktiga frågor som examineras i seminarier. 

Ytterligare exempel där förmåga att identifiera etiska aspekter examineras är ett 

etikseminarium på kursen Psykologiska behandlingsprinciper – handlett kliniskt arbete (T6-

8). Utifrån etiska dilemman som kan uppkomma ska studenterna diskutera och reflektera 

kring t.ex. handlingsmöjligheter och påverkande faktorer för fortsatta åtgärder. Exempel på 

dilemman: 

Din klient är en 20-årig kille med ett svårt ångestproblem. Hans mamma kontaktar dig 

och säger att klienten bett henne ringa för att hon ska beskriva hans problem lite 

bättre eftersom han själv tycker detta är svårt. 

Din klient beskriver terapin i sin blogg på nätet. Bloggen är i dagboksform, i detalj, 

med upplevelser, tankar och fantasier. Bloggen är välbesökt och har många 

kommentarer. Ditt namn nämns inte på bloggen. 

Lämna mobilnumret till en klient? Vilka etiska problem kan dyka upp?
119

 

                                                 

117 Examination Introduktion till Psykologi 
118 Se instruktioner till WISC-testning Socialisation, identitet och relationer 
119 Se Instruktioner till etikworkshop på kursen Psykologiska behandlingsprinciper – handlett kliniskt arbete  
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I det handledda klientarbetet och i den verksamhetsförlagda utbildningen får studenterna 

slutligen visa praktiskt att de kan förhålla sig till psykologprofessionens etiska riktlinjer. 

I alla praktiska moment där studenterna vid PiL möter klienter och/eller uppdragsgivare är 

alltså etiska aspekter centrala. I dessa moment examineras studenterna inte enbart på sin 

förmåga att utföra åtgärder med en helhetssyn på människan, utan även på sin förmåga att 

hantera situationen på ett etiskt och professionellt sätt.
120

 

10.3 Studenternas värderingar 

Återigen hänvisas studenternas värderingar av PiLs kurser till KURT-siffror som redovisades 

i Tabell 1, se stycke 1.3. 

10.4 Övriga underlag  

Som framgått vid ett flertal tillfällen tidigare i texten, har de handledare som studenterna 

möter på klinisk handledning och praktik skattat hur väl de uppfattar att studenter från PiL har 

kompetenser relaterade till examensmålen.  

Relevant för examensmål 10 är studenternas förmåga att redogöra för utredning, åtgärd och 

resultat. På den frågan svarade 80% av praktikhandledarna och 75% av de kliniska 

handledarna att PiLs studenter är mycket duktiga på det (skattningar mellan 5-7). 

Enkäten till handledarna innehåller även frågor om studenternas förmåga till ett professionellt 

förhållningssätt och ett empatiskt förhållningssätt. Två aspekter som är relevanta för förmågan 

att utifrån en helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar med hänsyn tagen till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Kliniska och praktikhandledares 

skattning av studenternas professionella förhållningssätt är mycket högt. 90% av de kliniska 

handledarna och 70% av praktikhandledarna skattar denna förmåga som 6 eller 7. 80% av 

både de kliniska och praktikhandledarna skattar också studenterna empatiska förhållningssätt 

till klienter som mycket högt (6-7).  

Till sist finns också en fråga om etiskt förhållningssätt. Nedan illustreras handledarnas 

skattning. 

                                                 

120 Examinerande moment Klinisk handledning och konsultation 
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Figur 5: Procentuell fördelning av handledarnas skattning av studenternas förmåga att följa 

psykologprofessionens etiska riktlinjer, där 1 står för instämmer inte alls och 7 står för instämmer helt. 

Den höga skattningen av studenternas förmågor tyder på att studenterna redan under 

studietiden uppfyller de mål som examen kräver. 
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11. Examensmål 11 

- visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete 

 

För att uppnå examensmål 11 ska studenterna visa värderingsförmåga och förhållningssätt 

som krävs för psykologexamen. Denna kunskap ska framgå i studieresultaten inom följande 

områden: 

11. God förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och 

utvecklingsarbete 

11.1 Redovisning av i vilken grad kursmål täcker in examensmål 11 

Examensmål 11 kan knytas till två kursmål fördelat över programmet:
121

  

- muntligt och skriftligt redogöra för de forskningsetiska regler som gäller för psykologisk 

forskning122 

- tillämpa de forskningsetiska regler som gäller för psykologisk forskning123 

 

En viktig notering är att etiska diskussioner givetvis inte är isolerade till ovan nämnda kurser 

och kursmål, utan är viktig del av pågående diskussioner i basgrupper och vid föreläsningar 

under programmets samtliga terminer.  

                                                 

121 Matris för PiL med kursmål 
122 Kursplan Vetenskaplig metod 
123 Kursplan Vetenskaplig metod 2 
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11.2 Redovisning av hur examinationerna säkerställer att examensmålen 

uppfylls  

11.2.1 Examensmål 11: God förmåga att identifiera etiska aspekter på eget 

forsknings- och utvecklingsarbete 

Efter genomgången psykologutbildning har studenterna tillägnat sig kompetens att genomföra 

vetenskapliga empiriska studier. I det sammanhanget måste de kunna förhålla sig till de etiska 

riktlinjer som finns för forskningsverksamhet. Den första terminen ges kursen Vetenskaplig 

metod, som är en tröskelkurs för att få fortsätta på termin 3. I kursen ingår bl.a. examinerande 

laborationer, där forskningsetiska riktlinjer diskuteras och tillämpas i laborationerna.
124

 

Ytterligare exempel där etiskt förhållningssätt examineras är examensuppsatsen. I 

studenternas studiehandledning återfinns etik under egen rubrik.  

Etiska överväganden 

I de flesta studier där människor är informanter krävs att etiken diskuteras. Det gäller 

att hålla sig till uppställda etikregler (se http://www.codex.vr.se). Ofta har forskaren 

tankar om vad som bör presenteras här tillsammans med de mått och steg som 

vidtagits för att förhindra att dessa regler överträds.
125

 

I alla examensarbeten redovisade från VT10 finns resonemang om hur författarna tagit hänsyn 

till forskningsetiska aspekter.
126

  

11.3 Studenternas värderingar 

För sista gången hänvisas studenternas värderingar av PiLs kurser till KURT-siffror som 

redovisades i Tabell 1, se stycke 1.3. 

                                                 

124 Se Instruktion för laboration Vetenskaplig metod  
125Se Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi – praktiska anvisningar och 

rekommendationer 
126 Sammanställning av examensuppsatser VT10 
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12. Avslutande summering av Del 1 

Generellt kan sägas att studenterna vid PiL tillgodogör sig utbildningen på ett mycket gott 

sätt. Det förekommer en viss grad av avhopp under termin 1 innan studieval och studieort har 

fallit på plats. Därefter är det god genomströmning på programmet. För att säkerställa att alla 

studenter som genomgår programmet har de grundkunskaper som krävs för fortsatta studier 

på programmet finns tröskelkurser som måste vara godkända innan de kan gå vidare.  

Studenter som tar sin psykologexamen från PiL är väl rustade att ta sig an ett yrkesliv som 

psykolog. De visar, som framgår av texten i Del 1, hög måluppfyllelse i ett antal olika 

områden som är viktiga för psykologprofessionen. 

Studenterna från PiL har såväl bred som djup teoretisk kunskap om psykologin som 

ämnesområde. De har examinerats på sin psykologikompetens i ett flertal kurser både på 

grund- och avancerad nivå som täcker psykologiämnet och dess delområden. På de kliniska 

och verksamhetsförlagda kurserna har de även fått uppvisa förmåga att koppla och/eller 

tillämpa sina kunskaper i en psykologpraktik. 

Studenterna från PiL har också en hög vetenskaplig kompetens då de är examinerade i 

metodkunskaper, såväl kvantitativ som kvalitativ metod. De är även vana informationssökare 

med hög kapacitet att läsa och värdera vetenskaplig litteratur vilket borgar för en god 

kunskapsutveckling även i ett kommande arbetsliv. Studenterna från PiL har visat sin förmåga 

till att genomföra eget vetenskapligt empiriskt arbete i form av en examensuppsats. Att dessa 

examensuppsatser håller god kvalité visar sig bland annat i de priser PiLs studenter har vunnit 

i Psykologförbundets uppsatstävling (se stycke 15.1). 

Studenterna från PiL har under sin utbildningstid visat en mycket god klinisk kompetens. De 

kan bedriva psykologisk behandling och psykoterapeutiskt arbete under handledning. De har, 

tillsammans med klinikföreståndare, drivit en psykologisk mottagning med allt vad det 

innebär i former av remissmottagande, behandlingskonferenser, klientkontakter etc. De har 

också arbetat i psykologisk verksamhet under sin verksamhetsförlagda utbildning. I dessa 

kliniska arbeten har de visat att de kan följa de regelverk som styr psykologprofessionen. De 

kan även möta klienter på ett professionellt, empatiskt och etiskt sätt. Såväl skattningar av 

kliniska handledare och praktikhandledare som av klienter vittnar om studenternas höga 

kompetens inom dessa områden.  
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Del 2 

13. Analys av lärarkompetensen vid LiU 

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) finns två avdelningar som arbetar 

med undervisning och forskning i psykologi. Totalt finns det VT11 6 professorer, 19 lektorer 

(varav 4 docenter), 6 post doc/forskarassistenter, 17 doktorander i psykologi och 12 

doktorander i handikappvetenskap, 5 adjunkter och 1 praktikansvarig. Av dessa personer är 

28 legitimerade psykologer, varav 10 är legitimerade psykoterapeuter, varav 5 även är 

psykoterapihandledare. 

De båda avdelningarna inom IBL har ett brett undervisningsuppdrag då vi, förutom att vi 

ansvarar för Psykologprogrammet och fristående kurser i psykologi, även undervisar i 

psykologi på flera av LiUs övriga utbildningar såsom Psykoterapeutprogrammet, 

Logopedprogrammet, Socionomprogrammet, PA-programmet, Kandidatprogrammet i 

kognitionsvetenskap, Masterprogrammet i kognitionsvetenskap, Lärarprogrammet, IT-

programmet, Handikappvetenskap och Beteendevetenskaplig grundkurs. Uppdraget breda 

omfång möjliggör en stabil grund för tjänster, vilket gör att vi kan ha lärare/forskare med 

kompetens inom olika områden i psykologi som under olika perioder kan undervisa i 

varierande utsträckning på våra kurser. 

Inom de två avdelningarna finns även framstående forskningsmiljöer och forskningsmiljöer 

som är under uppbyggnad.  

Internet, hälsa och klinisk psykologi 

Prof. Gerhard Andersson leder forskargruppen för Internet, hälsa och klinisk psykologi. 

Gruppen arbetar kring en lång rad olika områden som ångest, depression och hälsoproblem 

som tinnitus och kronisk smärta. Man fokuserar även på de psykologiska aspekterna kring 

hälsoproblematik vilket inkluderar kognition, epidemiologi och neuropsykologi. Ett stort antal 

projekt arbetar med KBT-behandling via internet och gruppen genomför randomiserade 

kontrollerade kliniska studier. 

Klinisk psykologi 

Prof. Rolf Holmqvist leder en forskargrupp som studerar olika aspekter av 

behandlingsprocesser och behandlingsutfall i ett flertal olika behandlingssammanhang. En röd 
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tråd genom de flesta projekten är betydelsen av relationen mellan behandlare och 

patient/klient. Projekten spänner över fängelseforskning, studier av relationer på ungdomshem 

och relationer mellan barn och föräldrar i Afrika till studier av verksamma mekanismer och 

behandlingsutfall för flera olika psykoterapeutiska metoder. Några behandlingsprojekt görs 

som RCT, andra är naturalistiska studier. 

Utvecklingspsykologi 

Professor Mikael Heimann leder en forskargrupp som representerar forskning inom breda 

utvecklingspsykologiska områden (t ex social kognition, socio-emotionell utveckling, språk 

och kommunikation). Inom kärnverksamheten finns ett ”spädbarnslabb” där utveckling av 

imitation, minne, mentalisering och samspel/anknytning undersöks. Som exempel på 

forskning kring annorlunda utvecklingsförutsättningar kan nämnas studier rörande 

autismspektrumstörningar, självbild, cerebral pares samt hälsa och stress. Under perioden 

2010 – 2013 är Andrew N Meltzoff gästprofessor, vilket innebär en fördjupad satsning på 

spädbarnspsykologi men även utveckling av ett nytt område: jämförande studier av hur barns 

könsstereotyper utvecklas i Sverige och USA.  

Kognitiv psykologi  

Prof. Björn Lyxell ansvarar för forskning om individer med utvecklingsstörning. Inom ramen 

för ett par projekt studeras prospektivt minne hos individer med utvecklingsstörning där syftet 

är att dels utveckla teori, dels utveckla olika typer av kognitiva hjälpmedel. Lyxell ansvarar 

också för forskning om barn med cochleära implantat och deras kognitiva, språkliga och 

kommunikativa utveckling. Ett annat område är forskning som handlar om samspelet mellan 

yrkesrelaterat buller, typ av arbetsuppgift, kognitiv förmåga och hörförmåga. Projektet har 

som huvudsyfte att utveckla diagnos- och utredningsmetoder för buller i arbetslivet. 

Doc. Daniel Västfjälls forskning handlar på olika sätt om emotioner och dess inverkan på 

bedömningar, kognitiva processer och beteende. Ett huvudsakligt fokus är hur känslor 

påverkar beslutsfattande. Här genomförs studier av mer grundforskningskaraktär (t ex studier 

av inverkan av sinnesstämning på bedömningar) såväl som tillämpade studier (hur ska 

information presenteras på ett sätt som underlättar beslutsfattande?). Denna forskning 

genomförs i nära samarbete med det nyetablerade centrat för Behavioral and NeuroEconomics 

vid LiU samt med Decision Research, Eugene, OR, USA.  
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Linnaeus Centre HEAD 

Prof. Jerker Rönnberg är huvudansvarig för Linnaeus Centre HEAD. HEAD står för HEaring 

And Deafness. Forskningen bedrivs inom ramen för Institutet för handikappvetenskap (IHV) 

och sker i samarbete universiteten i Lund och Örebro samt med Karolinska Institutet i 

Stockholm. Framförallt betonas de kognitiva förutsättningarna för kommunikation i ett 

delområde benämnt Kognitiv Hörselvetenskap. Ytterligare forskningsprojekt undersöker hur 

teckenspråksanvändning påverkar kognitiva och språkliga funktioner och förutsättningarna 

för kommunikation och andra basala förmågor som läsning och matematik. Här studeras både 

beteende och hjärnfunktion och hur teoretiska modeller utvecklas för att förstå kausala 

samband. Även interventionsstudier genomförs med träningsprogram utvecklade för att stödja 

färdighetsutveckling.  

Doc. Mary Rudner ansvarar för forskarskolan HEAD som har kurs-, seminarie- och 

konferensverksam inom området hörsel och dövhet. Forskarskolan HEAD finansieras av 

Vetenskapsrådet och är en del av IHV och associerad med Linnaeus Centre HEAD.  

Pedagogisk psykologi  

Doc. Ulf Andersson och fil. dr. Stefan Gustafson ansvarar för forskning om barns utveckling 

och lärande i matematik och läs- och skrivförmåga. Att identifiera underliggande orsaker till 

inlärningssvårigheter (ex matematiksvårigheter), och utveckla och pröva interventioner som 

befrämjar barns tidiga utveckling och lärande samt förebygger framtida inlärningssvårigheter 

är två viktiga forskningsinriktningar. I en pågående storskalig longitudinell studie undersöks 

t.ex. förskolebarns utveckling av grundläggande kvantitativa och numeriska färdigheter och 

dessa förmågors relation till utveckling av grundläggande matematik. Forskningsmiljön har 

ett nära samarbete med pedagoger vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande. 

Grupp- och socialpsykologi 

Fil. dr. Michael Rosander bedriver forskning inom området grupp- och socialpsykologi. 

Främsta fokus är olika former av grupprocesser inom och mellan grupper, vad som händer när 

grupper ska arbeta och hur det påverkar gruppens sätt att fungera. Forskning utförs på både 

små och stora grupper i olika kontext, t.ex. grupper i utbildning, arbetsgrupper och grupper i 

handledning. Forskning om de processer som uppkommer och leder till kravaller i samband 

med stora demonstrationer eller sporthändelser har inneburit en ledande position nationellt. 

Andra exempel på aspekter som fokuseras på i forskningen är motivation, self- och collective 

efficacy, empati, konflikter, konformitet och social identitet.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att dessa forskningsmiljöer bidrar till att studenterna har 

möjlighet att öka sin förståelse för forskningsvärlden. Det är även en möjlighet för 

studenterna att få positiva förebilder. Med anledning av detta är det glädjande att vi nu har en 

kvinnlig professor och att andelen kvinnor på docentnivå ökar. Flera av forskargrupperna har 

seminarieserier med inbjudna gäster där studenter är välkomna att delta. Det finns goda 

möjligheter för studenter på PiL att skriva sina examensuppsatser inom ramen för pågående 

forskningsprojekt. Det brukar även vara både uppskattat och lärorikt att som student delta i 

forskning som försöksperson. 

Forskningsmiljöerna har stöd från fakultetsmedel, 15 miljoner kronor, och genererar även 

extern finansiering, 22 miljoner kronor.
127

 Denna forskningsfinansiering möjliggör att nästan 

alla lärare i psykologi är verksamma inom både forskning och undervisning. Det i sig bidrar 

till att studenterna möter aktiva forskare i de kurser som ingår i utbildningen. 

Det finns med andra ord god kompetens på lärarsidan som väl matchar utbildningens behov. 

Eftersom psykologprogrammet är en professionsutbildning ställs det särskilda krav på 

undervisningen att bygga både på ett stort mått av vetenskaplighet men även på ett stort inslag 

av beprövad erfarenhet när det kommer till olika psykologiska tillämpningar. En stor andel av 

undervisningen på psykologprogrammet bedrivs av disputerade lärare, av vilka många 

dessutom har en hög forskningsaktivitet. Detta borgar för att det finns god kunskap om 

aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, vilket kommer studenterna tillgodo. Till detta 

kommer en andel lärare som, förutom att de är legitimerade psykologer, även innehar 

legitimation som psykoterapeut och har en pågående egen klinisk verksamhet parallellt med 

sina läraranställningar. Flera av lärarna har även en utbildning som psykoterapihandledare 

vilket innebär att dessa också verkar som kliniska handledare inom programmet. Det finns två 

stora forskningsmiljöer inom den kliniska psykologin där psykologisk behandling och 

psykoterapi studeras. Inom ramen för dessa forskningsmiljöer skriver flera psykologstudenter 

sina examensuppsatser. Även om det inte är ett krav, så uppmanas studenterna i allmänhet att 

skriva sina arbeten inom områden där handledaren själv är forskningsaktiv. Kopplat till målen 

för en psykologexamen innebär detta att vi har kompetens att både ge studenterna en 

överblick över psykologin som helhet och en möjlighet att fördjupa sig inom delområden av 

psykologiämnet samt att lära om ämnets olika tillämpningar som de kan komma till uttryck i 

psykologyrkets utövning. Tack vare att flera lärare även är verksamma som psykologer 

parallellt med sin lärargärning får studenterna också den vägen en inblick i hur den 

kommande yrkesrollen kan te sig.  

                                                 

127 Forskningsintäkter 2010 
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Förutom de lärare som finns vid de två psykologiavdelningarna så undervisar lärare från 

Avdelningen för sociologi och Avdelningen för pedagogik inom arbetsliv och utbildning på 

PiLs kurser.
128

 

Det förekommer dessutom en stor andel gästföreläsare på PiL som handplockas utifrån sin 

unika kompetens. 

 

 

 

                                                 

128 http://www.ibl.liu.se/student/sociologi/start?l=sv och http://www.ibl.liu.se/piau/om_piau?l=sv 

http://www.ibl.liu.se/student/sociologi/start?l=sv
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14. Antal helårsstudenter 

Redovisa antal helårsstudenter i den aktuella utbildningen. Redovisningsperioden ska 

överensstämma med den period som har valts för redovisning av lärarkompetens och 

lärarkapacitet. 

Antal helårsstudentplatser på PiL HT10 och VT11 

 Antal 

Helårsstudenter 240 
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Del 3 

15. Andra förhållanden 

15.1 Examensuppsatser 

De självständiga arbetena, examensuppsatserna, innefattar 30hp på PiL och utförs den sista 

terminen, d.v.s. termin 10. Kursen som föregår uppsatskursen är en fördjupningskurs i metod 

där examinationen är att skriva ett uppsats-pm som måste godkännas av kursansvarig innan 

arbetet med uppsatsen får påbörjas. Studenterna ges även information om olika pågående 

forskningsprojekt samt möjlighet att granska tidigare godkända uppsatser. Etiska aspekter gås 

igenom samt hur examensuppsatserna förhåller sig till lagen om etikprövning.  

Handledning ges i båda kvalitativ och kvantitativ metod, vilket återspeglas i att studenterna 

skriver examensuppsatser där antingen kvalitativ eller kvantitativ metod används men också 

vissa fall där de olika metoderna kombineras. Uppskattningsvis en tredjedel av studenterna 

använder kvalitativ metod i sitt arbete. Studenterna skriver antingen själva eller i par. I vissa 

fall förekommer handledningsgrupper där flera studenter samarbetar kring ett större projekt, 

men där de skriver om olika delar. Detta har bl.a. förekommit i vissa examensuppsatser där 

behandlingsmetoder har prövats. Några studenter söker sig utomlands och har fått bidrag för 

detta via Minor Field Studies. Exempelvis har studenter nyligen varit i Sydafrika och samlat 

in data. 

I linje med lärandemålen strävar vi efter att studenterna efter kursen ska kunna hantera 

frågeställningar, metoder samt genomförande av en vetenskaplig undersökning. Vi strävar 

även efter att uppmuntra studenterna att närma sig forskning vilket inte minst märks genom 

att flera studenter de senaste åren valt att gå vidare med forskarutbildning. Uppskattningsvis 

rör det sig om ca 20 doktorander vid olika lärosäten under de senaste fem åren. 

Uppsatser från PiL har uppmärksammats i samband med den nationella uppsatstävlingen för 

psykologprogramstudenter som anordnas av Sveriges Psykologförbund. Linköping har fått 1:a 

pris åren 2001, 2004, 2006 samt 2008, 2:a pris åren 1999, 2000, 2009 och 3:e pris år 2005.  

Vad gäller genomströmningen är den god och 9 av 10 psykologstudenter tar examen i tid. De 

vanligaste anledningarna till att studenter inte tar examen i tid är externa omständigheter, som 

graviditet eller sjukdom. 
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Sammanfattningsvis fungerar uppsatskursen väl och vi lyckas väl med att integrera detta 

kursmoment med de aktiva forskningsmiljöerna. Ett uttryck för detta är att flera 

examensuppsatser senare publicerats i form av vetenskapliga artiklar med de f.d. studenterna 

som författare. Uppskattningsvis rör det sig om ca en tredjedel av alla uppsatser. 

 

15.2 Problembaserat lärande 

PBL har tillämpats vid åtskilliga universitetsutbildningar världen över sedan 1970-talet. LiU 

var först i Norden med att tillämpa PBL inom psykologutbildning och har använt det sedan 

1995. 

PBL är såväl en pedagogisk metod, som ett särskilt sätt att se på människan och hennes vilja 

och förmåga att lära. PBL betonar den studerandes egen aktivitet i kunskapssökandet och ser 

lärarens roll som stimulerande och handledande. Även om föreläsningar och seminarier 

förekommer frekvent på PiL, grundar sig studierna på de studerandes samverkan med 

varandra i mindre grupper, s.k. basgrupper, bestående av max åtta studenter och en 

basgruppshandledare. 

Avsikten med PBL är att aktivera den studerande att ta ansvar för studierna samt att bidra till 

att fortsatt kunskapssökande ses som naturligt. Studenterna lär sig att samarbeta kreativt i 

arbetsgrupper samtidigt som den lilla gruppens stimulerande potential kan nyttjas. Det 

kontinuerliga kunskapssökandet i samarbete med andra, som är metodens kärna, är även 

betydelsefull för den studerandes fortsatta yrkesverksamhet eftersom lärande inom 

psykologins område fortsätter under hela yrkeslivet. 

PBL-pedagogiken ger studenterna möjlighet att kontinuerligt i basgruppen träna på att 

kombinera teori med praktik. Många av examinationerna syftar till att såväl träna som 

examinera studenternas förmåga till vetenskapligt skrivande och analytiska förmåga. 

Fallbeskrivningar används ofta som grund för grupparbetet och som inspiration för 

examinationen. PiL söker variera examinationsformerna under utbildningen i så hög grad som 

möjligt, från salstentamina, hemtentamina och uppsatser till seminarium och pm-skrivande. 

15.3 Anställningsbarhet 

Redan under studietiden kan noteras att studenterna på PiL är initiativtagande och drivs av en 

lust att både förbättra kvalitén på sin utbildning och att utveckla psykologyrket som 
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profession. Studentsektionen Stimulus gör ett gediget arbete både med studiesociala frågor 

och utbildningsbevakning.
129

 Som exempel kan nämnas ett av de senaste tillskotten i deras 

verksamhet P2P (peer too peer).
130

 P2P är en helt studentinitierad och studentdriven 

föreläsningsverksamhet för PiLs studenter. Där får studenterna möjlighet både att öva på 

muntlig framställning och en chans att få höra sina kurskamrater föreläsa om angelägna 

områden.
131

 

Ett annat område där PiLs studenter har varit initiativtagare är konferensen för Sveriges 

psykologstudenter.
132

 Konferensen startade som ett examinationsmoment på en av PiLs kurser 

och har senare växt till en årlig nationell psykologikonferens för alla studerande vid 

psykologprogrammen i Sverige. Den arrangeras nu växelvis av psykologutbildningar vid 

olika lärosäten i Sverige. 

Att kompetensen att verka självständigt återfinns även senare, då PiLs studenter möter 

arbetslivet, bekräftar studier som är gjorda på f.d. PiL-studenter. I en rapport framtagen av 

studenter på PiL har redan färdiga psykologer från PiL fått redogöra för nyttan med sin 

utbildning.
133

 I rapporten presenteras dels en enkät utsänd till samtliga utgångna studenter 

från PiL och dels intervjuer med några f.d. studenter. Enkätsvaren visar att de f.d. studenterna 

var mycket nöjda med PBL pedagogiken, och 88,5% säger sig vara ganska eller mycket nöjda 

med sin utbildning. En respondent skriver sist i enkäten att det slit som PBL innebär visade 

sig vara värt det eftersom resultatet blev en självständig psykolog. Endast 1,8% av de 

tillfrågade f.d. studenterna skulle inte rekommendera PiL till en vän. De psykologer som 

intervjuats pekar bl.a. på att praktik och de tillämpade momenten utgjorde goda förberedelser 

för arbetslivet. Vidare säger de att övergången från att vara student till att bli yrkesverksam 

psykolog inte var något problem. PBL-metoden hade gjort dem väl förberedda för arbetslivet.  

Att f.d. studenter från PiL är väl rustade för ett arbetsliv som psykologer vittnar även de 

framgångar som tidigare PiL studenter har rönt i arbetslivet. Psykologpartners
134

 och 

Psykiatripartners
135

 är två vårdföretag där f.d. PiL-studenter bidragit till företagens 

                                                 

129 http://www.psykologprogrammet.se/ 
130 http://www.facebook.com/p2p 
131 http://www.psykologprogrammet.se/p2pstartsida/ 
132 http://www.ps10.se/om-ps10/ 
133 Psykolognytta, 2008 
134 www.psykologpartners.se 
135 www.psykiatripartners.se 
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grundande. Psykologifabriken är ett annat företag etablerat av bland annat f.d. PiL-

studenter.
136

 

PiL utbildar med andra ord kreativa, informationssökande och flexibla psykologer som har 

mycket god kompetens till lagarbete. De är väl rustade att möta och anpassa sig till den 

framtida arbetsmarknadens krav på kontinuerlig förändring och vidareutveckling samt driva 

psykologprofessionens utveckling. 

  

                                                 

136 www.psykologifabriken.se 
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Tabell - Lärarkompetens och lärarkapacitet 

  

LÄRARKOMPETENS OCH LÄRARKAPACITET 

De lärare som undervisade minst 5% på psykologprogrammet HT2010 och VT2011. 

 

Akademisk 

titel/ 

akademisk 

examen 

 

Anställning-

ens inriktning 

Professions-

kompetens 

Anställ-

ningens 

omfatt-

ning vid 

lärosätet  

(% av 

heltid) 

Undervis

ning på 

Psykolog

program

met (% 

av heltid) 

Tid för 

forsk-

ning 

vid 

lärosäte

t  

(% av 

heltid) 

Namn Kommentar 

 Professor Klinisk 
Leg. psykolog, Leg. 

psykoterapeut, 
 100% 15% 60% Gerhard 5% övriga utbildningar

137
 

                                                 

137 Tex Psykoterapeutprogram, Socionomprogram, Logopedprogram, PA-program, Kognitionsvetenskapligt masterprogram, Kognitionsvetenskapligt magisterprogram, IT-

program och Lärarprogram. 
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psykologi Specialistkompetens i 

klinisk psykologi 

Andersson 20% gästprofessor 

Karolinska institutet 

Professor 
Utvecklings-

psykologi 

Leg. psykolog. Leg. 

psyko-terapeut 

Specialist-kompetens i 

klinisk psykologi 

100% 15% 70% 
Mikael 

Heimann 

5% fristående kurs i 

psykologi 

5% övriga utbildningar 

5% biträdande 

föreståndare IHV 

Professor 
Klinisk 

psykologi 

Leg. psykolog, Leg. 

psyko-terapeut, 

Psykoterapihandledare

, Specialist-kompetens 

i klinisk psykologi 

100% 15% 30% 
Rolf 

Holmqvist 
55% övriga utbildningar 

Docent 
Kognitiv 

psykologi 
 100% 5% 70% 

Ulf 

Andersson 

10% fristående kurs i 

psykologi 

15% övriga utbildningar 

Docent Pedagogik  100% 10% 65% Maria 25% övriga utbildningar 
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Gustavsson 

Docent 
Klinisk 

psykologi 

Leg. psykolog, 

Specialistkompetens i 

klinisk psykologi 

30% 20% 0% 

Ann-

Charlotte 

Hermansson 

10% övriga utbildningar 

Docent 
Neuro-

psykologi 
Leg. psykolog 100% 15% 25% 

Thomas 

Karlsson 

15% fristående kurs i 

psykologi 

45% övriga utbildningar 

Docent 
Pedagogiskt 

arbete 
 100% 15% 0% 

Michael 

Tholander 

10% fristående kurs i 

psykologi 

75% övriga utbildningar 

Docent
138

 
Klinisk 

psykologi 
Leg. psykolog 100% 15% 40% 

Karin 

Zetterqvist 

Nelson 

5% fristående kurs i 

psykologi 

40% övriga utbildningar 

                                                 

138 Numera professor 
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Filosofie 

doktor 

Utvecklings-

psykologi 
 100% 10% 0% 

Gisela 

Eckert 

10% fristående kurs i 

psykologi 

30% övriga utbildningar 

40% studierektor 

10% föräldraledig 

Filosofie 

doktor 

Utvecklings-

psykologi 
 100% 20% 70% 

Anneli 

Frostell 

10% fristående kurs i 

psykologi 

Filosofie 

doktor 

Klinisk 

psykologi 

Leg. psykolog, Leg. 

psyko-terapeut 
100% 15% 50% 

Malin 

Green 

Landell 

5% fristående kurs i 

psykologi 

30% övriga utbildningar 

Filosofie 

doktor 

Utvecklings-

psykologi 
 100% 25% 10% 

Stefan 

Gustafson 

10% fristående kurs i 

psykologi 

40% övriga utbildningar 

15% SJP 
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Filosofie 

doktor 

Social-

psykologi 
 50% 15% 15% 

Eva 

Hammar 

Chiriac 

5% fristående kurs i 

psykologi 

15% övriga utbildningar 

Filosofie 

doktor 

Social-

psykologi 
 100% 10% 15% 

Tomas 

Jungert 

5% fristående kurs i 

psykologi 

60% övriga utbildningar 

5% övriga uppdrag 

5% föräldraledig 

Filosofie 

doktor 

Kognitiv 

psykologi 
 100% 10% 20% Felix Koch 

30% fristående kurs i 

psykologi 

40% övriga utbildningar 

Filosofie 

doktor 

Utvecklings-

psykologi 
Leg. psykolog 100% 5% 0% 

Gunvor 

Larsson 

Abbad 

5% övrig utbildning 

40% program-ansvar 

Psykolog-programmet 
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50% föräldraledig 

Filosofie 

doktor 

Kognitiv 

psykologi 
Leg. psykolog 100% 20% 80% 

Björn 

Lidestam 
 

Filosofie 

doktor 
Sociologi  100% 5% 50% 

Ann-

Charlotte 

Münger 

45% övriga utbildningar 

Medicine 

doktor 

Klinisk 

psykologi 

Leg. Psykolog, Leg. 

psyko-terapeut, 

Psykoterapihandledar, 

Specialistkompetens i 

Diagnostik och 

bedömning samt 

Behandling 

100% 30% 10% 
Doris 

Nilsson 
60% övriga utbildningar 

Filosofie 

doktor 

Social-

psykologi 
 100% 20% 20% 

Johan 

Näslund 

10% fristående kurs i 

psykologi 

50% övriga utbildningar 
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Filosofie 

doktor 

Social-

psykologi 
 100% 25% 15% 

Chato 

Rasoal 

5% fristående kurs i 

psykologi 

55% övriga utbildningar 

Filosofie 

doktor 

Social-

psykologi 
 100% 15% 35% 

Michael 

Rosander 

5% fristående kurs i 

psykologi 

5% övriga utbildningar 

40% föräldraledig 

Filosofie 

doktor 
Pedagogik  100% 20% 0% 

Dan 

Rönnqvist 

45% Programansvar PA-

programmet 

35% övriga utbildningar 

Filosofie 

doktor 

Utvecklings-

psykologi 
Leg. logoped 100% 10% 35% 

Anett 

Sundqvist 

45% övriga utbildningar 

10% program-ansvar 

Psykolog-programmet 

Filosofie Pedagogik  100% 10% 65% Andreas 25% övriga utbildningar 
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doktor Wallo 

Filosofie 

master 

Leg. 

psykolog 

Leg. psykolog, Leg. 

psyko-terapeut, 

Psykoterapihandledare 

100% 20% 15% Lars Back 

50% studierektor 

10% programansvar 

psykoterapeutprogrammet 

5% övriga utbildningar 

Filosofie 

master 

Klinisk 

psykologi 

Leg. psykolog, Leg. 

psykoterapeut, 

Psykoterapihandledare 

100% 60% 0% 
Maria 

Jannert 

Klinik-föreståndare 

30% övriga utbildningar 

10% föräldraledig 

Filosofie 

master 

Klinisk 

psykologi 
Leg. Psykolog, leg 50% 50% 0% 

Cathrine 

Liedberg 
Praktikansvarig 

Filosofie 

master 
Psykologi Leg. psykolog 70% 55% 0% Ali Sarkohi 

Praktikansvarig 

15% övriga utbildningar 

Filosofie 

master 
Psykologi Leg. psykolog 100% 10% 80% Ulrika 

Birberg 
10% föräldraledig 
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Thornberg 

Filosofie 

master 

Handikapp-

vetenskap 
Leg. psykolog 90% 10% 80% 

Cecilia 

Henricson 
10% tjänstledig 

Filosofie 

master 

Handikapp-

vetenskap 
Leg. psykolog 100% 10% 80% 

Hugo 

Hesser 
10% övriga utbildningar 

Filosofie 

master 
Psykologi Leg. psykolog 100% 10% 80% 

Anna 

Malmqvist 
10% övriga utbildningar 

Filosofie 

master 
Psykologi 

Leg. psykolog, Leg. 

psyko-terapeut 
40% 40% 0% 

Erika 

Viklund 
 

Filosofie 

master 
Psykologi Leg. psykolog 100% 5% 80% 

Rickard 

Östergren 
15% tjänstledig 

Filosofie 

magister 
Pedagogik  100% 5% 40% 

Cecilia 

Höglund 
55% övriga utbildningar 

Filosofie 

magister 

Handikapp-

vetenskap 
 100% 10% 80% Lisa Kilman 10% övriga utbildningar 
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Filosofie 

magister 
Medicin  100% 10% 80% 

Daniel 

Lundquist 
10% övriga utbildningar 

 

Utöver de lärare som redovisas i tabellen ovan anlitas ofta externa föreläsare som bidrar med sin specialkompetens. I samband med 

basgruppshandledning och samtals- och testmoment anlitas också yrkesverksamma psykologer både för att knyta nära an till den kliniska 

praktiken men också för att de fungerar som förebilder för studenterna. En uppskattning är att den sammanlagda undervisningstiden för externa 

lärare motsvarar ca 50% av en heltid. 
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