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1 Kvalitetsrapport av utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 

1.1 Basdata 
 Högskol

e- 
poäng 

Nybörja
r- 
platser 

Förstahand
s- 
sökande 

Registrera
de 

Avklarad
e 

735G01 – 
Psykologi 1 

30 55 71 50 29 

735G03 – 
Psykologi 2 

30 55 57 64 38 

735G05 – 
Psykologi 3 

30 18 52 18 14 

735A01 – 
Psykologi 4 

30 5 11 5 3 

735G51 – 
Psykologi, metod 
och projekt 

15 2 - 2 - 

735A14 – 
Psykologi 5 

60 4 17 2 1 

735A12 – 
Avancerad 
kognitiv psykologi 

7.5 2 36 1 - 

735A13 – 
Avancerad 
utvecklingspsykol
ogi 

7.5 2 30 1 - 

735A37 – 
Advanced group 
and social 
psychology 

7.5 2 30 5 4 

735A38 – 
Advanced clinical 
psychology 

7.5 2 36 4 4 

      

748a44 – 
Psykoterapi 1 

45 46 267 47 41 

      

748a04 – 
Handledare och 
lärarutbildningen 
i psykoterapi 

45 16 58 16 14 
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Sammanfattande beskrivning av fristående kurser 

Fristående kurser i psykologi syftar till att ge kunskaper om människans tänkande 
och beteende. 

Fristående kurser i psykologi kan läsas upp till och med kandidat-, magister- eller 
masternivå. Kandidaten omfattar kurserna psykologi 1-3. För magister läses kursen 
psykologi 4 inom vilken kursen psykologi, metod och projekt också ges separat. För 
master läses kursen psykologi 5 där två 7,5 hp kurser (fyra kurser ges parvis 
vartannat år) kan läsas separat. 

Fristående kursen Psykoterapi 1 ges i syfte att skapa en bred kunskap om 
psykoterapeutiska teorier och behandlingsmetoder som har ett vetenskapligt stöd. 
Det är en två-årig kurs som ges på tredjedelsfart. Studenterna består av 
yrkesverksamma som är på plats varannan fredag för campusförlagda studier. 
Antagning sker en gång om året. 

Fristående kurs i handledare och lärarutbildning i psykoterapi avser att ge en 
avancerad breddning och kompetens i klinisk psykoterapihandledning där den 
studerande efter avklarad utbildning självständigt ska kunna fungera som 
psykoterapihandledare inom såväl klinisk psykoterapiverksamhet som 
utbildningsverksamhet. Kursen är på 1,5 år och ges på halvfart. Antagning sker en 
gång vartannat år. 

Kort information om kurserna samt aktuella kursplaner: 

735G01 – Psykologi 1 https://liu.se/studieinfo/kurs/735g01/ht-2019 

Kursen syftar till att de studerande skall förvärva grundläggande kunskaper i 
psykologisk teori, och ge insikter i hur psykologisk kunskap kan tillämpas i olika 
vardagssituationer. 

Delkurser: 

• Psykologins grunder, 6 hp 

• Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi, 9 hp 

• Personlighetspsykologi och klinisk psykologi, 7,5 hp 

• Hälsopsykologi och socialpsykologi, 7,5 hp 

735G03 – Psykologi 2 https://liu.se/studieinfo/kurs/735g03/vt-2019 

Kursen syftar till att de studerande skall förvärva fördjupade kunskaper inom några 
av psykologins huvudområden och illustrera psykologins tillämpning på praktiska 
problem. Kursen syftar också till att ge de studerande viss färdighetsträning i olika 
sätt att samla in och bearbeta empiriskt material, samt skapa medvetenhet om 
metodologiska möjligheter och begränsningar. 

Delkurser: 

• Kognitiv utvecklingspsykologi, 7,5 hp 

• Gruppsykologi, 7,5 hp 

• Metod I, 7,5 hp 

• Uppsats, 7,5 hp 

https://liu.se/studieinfo/kurs/735g01/ht-2019
https://liu.se/studieinfo/kurs/735g03/vt-2019
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735G51 – Psykologi, metod och projekt 
https://liu.se/studieinfo/kurs/735g51/vt-2020 

Kursen syftar till att ge studenten viss färdighetsträning i olika sätt att samla in och 
bearbeta empiriskt material, samt skapa medvetenhet om metodologiska 
möjligheter och begränsningar. 

Denna kurs samläses med kursen Psykologi 2 och omfattar delkurserna Metod I och 
Uppsats. 

735G05 – Psykologi 3 https://liu.se/studieinfo/kurs/735g05/ht-2019 

Kursen fördjupar de teoretiska och metodologiska kunskaperna inom något av 
psykologins områden och ger fortsatt egen erfarenhet av forskningsarbete. 
Uppsatsarbetet utförs i par. Forskning i psykologi vid IBL bedrivs främst inriktad 
mot kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, neuropsykologi, klinisk psykologi, 
grupper samt sociala system och handikappvetenskap. 

Delkurser: 

• Metod 2, 7,5 hp 

• Uppsatsförberedande kurs, 7,5 hp 

• Uppsats, 15 hp 

735A01 – Psykologi 4 https://liu.se/studieinfo/kurs/735a01/vt-2020 

Kursen fördjupar de teoretiska och metodologiska kunskaperna inom något av 
psykologins områden och ger fortsatt egen erfarenhet av forskningsarbete. 
Uppsatsarbetet utförs enskilt. Forskning i psykologi vid IBL bedrivs främst inriktad 
mot kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, neuropsykologi, klinisk psykologi, 
grupper samt sociala system och handikappvetenskap. 

Delkurser: 

• Vetenskapsteori, 4,5 hp 

• Specialkurs, 10,5 hp 

• Uppsats, 15 hp 

735A14 – Psykologi 5 https://liu.se/studieinfo/kurs/735a14/ht-2019 

The course deepens the theoretical and methodological knowledge in some areas of 
psychology and continues to give experience of research work. Thesis work is done 
individually. Research in psychology on the IBL is primarily focused on cognitive 
psychology, developmental psychology, neuropsychology, clinical psychology, 
groups and social systems and disability issues. 

Delkurser: 

• Två delkurser omfattande 7,5 hp vardera (735A12, 735A13, 735A37 eller 
735A38), vilka även kan läsas separat. 

• Uppsatsförberedande kurs, 15 hp 

• Masteruppsats i psykologi, 30 hp 

https://liu.se/studieinfo/kurs/735g51/vt-2020
https://liu.se/studieinfo/kurs/735g05/ht-2019
https://liu.se/studieinfo/kurs/735a01/vt-2020
https://liu.se/studieinfo/kurs/735a14/ht-2019
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735A12 – Avancerad kognitiv psykologi 
https://liu.se/studieinfo/kurs/735a12/ht-2018 

The course will cover modern research, trends and debates within the field of 
cognitive psychology. The course content will be related to and exemplified by the 
instructors' ongoing research within cognitive psychology and its applications 

Denna kurs är en del av psykologi 5. 

735A13 – Avancerad utvecklingspsykologi 
https://liu.se/studieinfo/kurs/735a13/ht-2018 

The course will cover modern research, trends and debates within the field of 
developmental psychology. The course content will be related to and exemplified by 
the instructors' ongoing research within developmental psychology and its 
applications. 

Denna kurs är en del av psykologi 5. 

735A37 – Advanced group and social psychology 
https://liu.se/studieinfo/kurs/748a37/ht-2019 

The course will cover modern research, trends and debates within the field of group 
and social psychology. The course content will be related to and exemplified by the 
instructors’ ongoing research within group and social psychology and its 
applications. 

Denna kurs är en del av psykologi 5. 

735A38 – Advanced clinical psychology 
https://liu.se/studieinfo/kurs/748a38/ht-2019 

The course will cover modern research, trends and debates within the field of 
clinical psychology. The course content will be related to and exemplified by the 
instructors’ ongoing research within clinical psychology and its applications. 

Denna kurs är en del av psykologi 5. 

748a44 – Psykoterapi 1 https://liu.se/studieinfo/kurs/748a44/ht-2019 

Grundläggande utbildning i psykoterapi ges i syfte att skapa en bred kunskap om 
psykoterapeutiska teorier och behandlingsmetoder som har ett vetenskapligt stöd. 
Vikt läggs också på skolövergripande perspektiv grundat på psykoterapiforskning 
där behandlingsrelationen sätts i fokus. Psykoterapi 1 ger den studerande 
möjligheten att tillägna sig en grundläggande kompetens i att bedriva psykoterapi 
under handledning förutsatt att den studerande, på egen hand, kompletterat med 
egen utbildningspsykoterapi och utbildningshandledning. 

748a04 – Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 
https://liu.se/studieinfo/kurs/748a04/vt-2019 

Utbildningen syftar till att den studerande ska förvärva sådana kunskaper och 
färdigheter som erfordras för att kunna utöva kvalificerad psykoterapi-handledning 
och fungera som lärare i psykoterapiutbildningar på grund- och specialistnivå. 
Utbildningen omfattar såväl handledningspedagogik, eget handlett 
handledningsarbete samt orientering i aktuell psykoterapi- och 

https://liu.se/studieinfo/kurs/735a12/ht-2018
https://liu.se/studieinfo/kurs/735a13/ht-2018
https://liu.se/studieinfo/kurs/748a37/ht-2019
https://liu.se/studieinfo/kurs/748a38/ht-2019
https://liu.se/studieinfo/kurs/748a44/ht-2019
https://liu.se/studieinfo/kurs/748a04/vt-2019
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handledningsforskning. Undervisningen är upplagd enligt principer för PBL 
(Problembaserat Lärande). Utbildningen har PDT och KBT inriktning. 
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2 Nyckeltal 

2.1 LiU-gemensamma nyckeltal och data från 
utvärderingssystem 

2.1.1 Antal förstahandssökande 
Förstahandssökande Fristående kurs Psykologi 

Kurs VT
19 

HT
18 

VT
18 

HT
17 

VT
17 

HT
16 

VT
16 

HT
15 

VT
15 

HT
14 

VT
14 

HT
13 

735G01 - 
Psykologi 1 

 71  84  63  57  83  10
5 

735G03 - 
Psykologi 2 

57  74  74  66  66  46  

735G05 - 
Psykologi 3 

 52  43  47  40  26  28 

735G51 - 
Psykologi, 
metod och 
projekt 

0  2  2  4  5  7  

735A01 - 
Psykologi  4 

11  15  15  10  6  9  

735A12 - 
Avancerad 
kognitiv 
psykologi 

 36    26    10   

735A13 - 
Avancerad 
utvecklingsp
sykologi 

 30    25    8   

735A14 - 
Psykologi 5 

 17  14  2  6  7  2 

735A37 - 
Advanced 
group and 
social 
psychology 

   30    9    - 

748A38 - 
Advanced 
clinical 
psychology 

   36    30    - 

Förstahandssökande fristående kurs Psykoterapi 1 och Handledare och 
lärarutbildningen i Psykoterapi 
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Kurs HT18 HT17 HT16 HT15 HT14 
748A44 - Psykoterapi 1 267 237 218 221 166 

      

Kurs VT19 VT17 VT15 VT13 VT11 

748A04 - Handledare och 
lärarutbildningen i Psykoterapi 

58 30 45 39 32 

2.1.2 Tid till examen 
Kurs Stat

us 
VT
19 

HT
18 

VT
18 

HT
17 

VT
17 

HT
16 

VT
16 

HT
15 

VT
15 

HT
14 

VT
14 

735G01 - 
Psykologi 
1 

Reg
. 

 50  57  60  51  60  

 Avk
. 

 29  35  47 
(2) 

 29 
(2) 

 36 
(2) 

 

735G03 - 
Psykologi 
2 

Reg
. 

56  64  72  60  59  40 

 Avk
. 

-  36 
(2) 

 42 
(8) 

 35 
(5) 

 42 
(2) 

 27 

735G05 - 
Psykologi 
3 

Reg
. 

 18  18  18  18  17  

 Avk
. 

 14  17  12 
(2) 

 11 
(1) 

 8 
(1) 

 

735G51 - 
Psykologi
, metod 
och 
projekt 

Reg
. 

2      1  1   

 Avk
. 

-      1  -   

735A01 - 
Psykologi  
4 

Reg
. 

5  5  4  5  3  6 

 Avk
. 

-  3  2 
(2) 

 2  1 
(1) 

 2 
(1) 

735A12 - 
Adv. 
Cognitive 
psycholo
gy 

Reg
. 

 1    2    -  

 Avk
. 

 -    1    -  
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735A13 - 
Adv. 
Develop
mental 
Psycholo
gy 

Reg
. 

 1    3    1  

 Avk
. 

 -    1    1  

735A14 - 
Psykologi 
5 

Reg
. 

 3    2  2  2  

 Avk
. 

 -    1  -  2  

735A37 - 
Adv. 
group 
and 
social 
psycholo
gy 

Reg
. 

   5    2    

 Avk
. 

   4    1    

748A38 - 
Adv. 
clinical 
psycholo
gy 

Reg
. 

   4    -    

 Avk
. 

   4    -    

Siffran inom parentes visar studenter som avslutat kursen senare terminer. 
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Kurs Statu
s 

HT1
8 

HT1
7 

HT1
6 

HT1
5 

HT1
4 

HT1
3 

HT1
2 

748A44 - 
Psykoterapi 1 

Reg. 46 48 47 40 46 46 46 

 Avk. - - 39 
(2) 

27 35 
(3) 

38 
(1) 

37 
(2) 

         

Kurs Statu
s 

VT19 VT17 VT15 VT13 VT11   

748A04 - 
Handledare och 
lärarutbildninge
n i Psykoterapi 

Reg. 17 16 15 20 15   

 Avk. - 14 15 20 12   
Siffran inom parentes visar studenter som avslutat kursen senare terminer. 
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3 Måluppfyllelse 
Fristående kurser i psykologi är i praktiken en sammanhängande utbildning över 
kandidat-, magister- och masternivå och mycket är gemensamt över dessa. Därför 
presenteras fråga 1 och 2 separat medan fråga 3 och 4 presenteras gemensamt för 
de olika utbildningsnivåerna. 

1. Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål och 
examinationsformer? För denna redogörelse ska det fakultetsspecifika 
verktyget användas (matrisen, CDIO, progressionskarta eller 
motsvarande). 

Säkerställandet av examensmålen genom lärandemål och examinationsformer 
kommenteras för kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen var för sig, 
men en gemensam bilaga för alla tre utbildningsnivåer bifogas. 

Den sammanfattande bilden av hur de nationella examensmålen uppfylls av 
lärandemålen i de olika delkurserna i psykologi finns i bilaga 1. 

• För kandidatexamen redovisas lärandemålen på flikarna Psykologi 1, 
Psykologi 2 och Psykologi 3 i jämförelse med de nationella examensmålen 
för kandidatexamen i kolumn A. 

• För magisterexamen redovisas lärandemålen på flikarna Psykologi 1, 
Psykologi 2, Psykologi 3 och Psykologi 4 i jämförelse med de nationella 
examensmålen för magisterexamen i kolumn B. 

• För masterexamen redovisas lärandemålen på flikarna Psykologi 1, 
Psykologi 2, Psykologi 3, Psykologi 4 och Psykologi 5 i jämförelse med de 
nationella examensmålen för masterexamen i kolumn C. 

• Den sammanvägda bedömningen för respektive examen redovisas på fliken 
Måluppfyllelse: 

• För kandidatexamen, se kolumn H 

• För magisterexamen, se kolumn K 

• För masterexamen, se kolumn N 

Kandidatexamen 

Lärandemålen för kandidatexamen stöttar de nationella examensmålen helt och 
med en progression och fördjupning över delkurserna, undantaget tre mål. 

Ett av de nationella examensmålen stöttas i hög grad av kursernas lärandemål: 

• ”visa förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, problem 
och lösningar i dialog med olika grupper” 

Detta examensmål stöttas helt med undantag för ”…olika grupper”. Vad som avses 
med ”olika grupper” och hur det kan påverka revidering av kursplaner behöver 
utredas framöver. 

Två av de nationella examensmålen stöttas i någon mån av kursernas lärandemål: 

• ”visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem” 
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Lärandemålen i Psykologi 2, men än mer relevant i Psykologi 3, är formulerade ”i 
samarbete med andra kunna…”. Här finns anledning att revidera kursplaner så 
kursernas lärandemål uttrycks i termer av ”att individuellt och i samarbete med 
andra kunna…”. 

• ”visa förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar” 

Inget av lärandemålen i kurserna uttrycker direkt formuleringen ”inom givna 
tidsramar”. Det kan ses över i revidering av kursplanerna. 

I praktiken arbetar studenterna med både individuella förmågor och att klara 
uppgifter inom givna tidsramar. Presentation av resultat sker i dialog med olika 
grupper av studenter och lärare. 

Magisterexamen 

Lärandemålen för magisterexamen stöttar de nationella examensmålen helt med en 
progression och fördjupning över delkurserna, undantaget tre mål. 

Två av de nationella examensmålen stöttas i hög grad av kursens lärande mål: 

• ”visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet” 

Detta stöttas i hög grad, men kan ändå ses över vid revidering av kursplaner för att 
göra än mer explicit uttrycka att lärandemålet är fördjupad metodkunskap. 

• ”visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera 
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 
information” 

Detta stöttas i hög grad av lärandemålet ”kunna läsa, värdera, kritiskt reflektera och 
diskutera sin egen och andras studier” som är lärandemål för både Psykologi 3 och 
Psykologi 4, men skulle kunna specificeras än mer, speciellt vad gäller 
formuleringen ”…även med begränsad information”. 

Ett av de nationella examensmålen stöttas i någon mån av kursernas lärandemål: 

• ”visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra 
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar” 

Detta stöttas i viss mån. Lärandemålen ”självständigt kunna planera, genomföra 
samt muntligt och skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete inom något av 
psykologins delområden” och ”självständigt kunna samla in, kvalitativt och 
kvantitativt bearbeta, samt på ett vetenskapligt sätt sammanställa data” uppfyller 
det som gäller ”adekvata metoder”, men det kan bli tydligare formulerat för att även 
omfatta det som gäller ”kvalificerade uppgifter” och ”inom givna tidsramar”. 

I praktiken arbetar studenterna med fördjupade metodkunskaper men det skulle 
kunna förtydligas i lärandemålen. Detsamma gäller även för ”...inom givna 
tidsramar”. 

Masterexamen 

Lärandemålen för masterexamen stöttar de nationella examensmålen i stort sett 
helt och med en progression och fördjupning över delkurserna. Det enda nationella 
examensmål som inte stöttas helt av kursernas lärandemål stöttas i hög grad: 

• ”visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen” 
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Lärandemålet ”kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera 
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 
uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen 
inom psykologi samt utvärdera detta arbete” stöttar nästan helt det nationella 
examensmålet, men vid revidering skulle en än tydligare formulering avseende 
avancerade metoder kunna användas. 

I praktiken arbetar studenterna med fördjupade metodkunskaper men det skulle 
kunna förtydligas i lärandemålen, även om formuleringen ”…kvalificerade 
uppgifter…” skulle kunna tolkas förutsätta fördjupade metodkunskaper. 

2. Kommentera utifrån det fakultetsspecifika verktyget hur de 
nationella examensmålen säkerställs med hjälp av lärandemål, 
lärandeaktiviteter och examination. 

Säkerställandet av examensmålen kommenteras för kandidatexamen, 
magisterexamen och masterexamen var för sig. 

Kandidatexamen 

Mål 1. Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, 
inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga 
metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering 
om aktuella forskningsfrågor. 

Lärandemålen i kurserna stöttar detta examensmål helt. I Psykologi 1 och första 
delen av Psykologi 2 ligger fokus på att få grundläggande kunskap och förståelse för 
psykologins olika delar. Den vetenskapliga grunden och kunskap om tillämpliga 
metoder inom området får därefter en större betoning i senare delen av Psykologi 2 
och under hela Psykologi 3. Under samtliga kurser ges också exempel på aktuella 
forskningsfrågor, inte minst genom att de forskande lärare, som undervisar i ämnet, 
ger exempel från sina egna forskningsprojekt. Det skulle dock kunna uttalas på ett 
än mer systematiskt sätt, t ex genom att olika moment i kurserna har en punkt som 
heter ”momentets forskningsanknytning på IBL”, eller liknande. 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål är föreläsningar, egen 
informationsinhämtning (primärt grundböcker i psykologi, men även vetenskapliga 
artiklar), seminarier, skriftliga inlämningar och gruppdiskussioner. 

Examination av målet sker genom muntliga och skriftliga individuella och 
gruppvisa uppgifter, seminarier och skriftliga examinationer. 

Mål 2. Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information 
i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 
situationer. 

Lärandemålen i kurserna stöttar detta examensmål helt inom var och en av 
Psykologi 1, Psykologi 2 och Psykologi 3, och med en tydlig progression över 
delkurserna. Inom samtliga delkurser finns lärandemål som omfattar dessa 
moment på en i början grundläggande nivå – ”på en grundläggande nivå kunna 
identifiera informationsbehov, och använda relevanta sökverktyg samt kritiskt 
granska sökresultat rörande psykologi” (Psykologi 1) – och sedan på en alltmer 
avancerad nivå – ”kunna identifiera informationsbehov och använda relevanta 
sökverktyg samt kritiskt granska sökresultat rörande psykologi” (Psykologi 2) – och 
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”läsa, värdera, kritiskt reflektera och diskutera sin egen och andras arbeten” 
(Psykologi 3). 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål omfattar moment där bibliotekarie 
introducerar studenterna i informationssökning, egen litteratursökning relaterat till 
egna projekt och över samtliga delkurser läsning av och reflektion över 
vetenskapliga artiklar med lämpligt ämnesinnehåll. 

Examination av målet sker genom muntliga och skriftliga individuella och 
gruppvisa uppgifter, seminarier och skriftliga examinationer. 

Mål 3. Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt 
att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. 

Lärandemålen i kurserna, speciellt tydliga för Psykologi 2 och Psykologi 3 som 
handlar om olika projektarbeten utgående från vetenskapliga frågeställningar, 
stöttar detta examensmål helt. Det finns inget i lärandemålen som direkt adresserar 
”…inom givna tidsramar”, vilket kan behöva ses över i en kommande revidering av 
kursplanerna. I samtliga kurser ingår dock i praktiken att kunna genomföra 
uppgifterna inom givna tidsramar. 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål omfattar övning i att formulera 
forskningsfrågor och att formulera lämplig metod för att besvara på desamma. 
Exempel på frågeställningar och forskningsmetoder ges i läsandet av vetenskapliga 
artiklar under samtliga delkurser, men framför allt övas detta på i metodmomenten 
i Psykologi 2 och Psykologi 3 samt vid projektarbeten/uppsatsskrivande under 
Psykologi 2 och Psykologi 3. 

Examination av målet sker genom skriftliga arbeten vilka även presenteras muntligt 
och diskuteras med andra studenter och lärare under seminarier. 

Mål 4. Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera 
information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. 

Lärandemålen i kurserna som handlar om muntliga och skriftliga resonemang gör 
att detta examensmål stöttas till stor del, men inget lärandemål handlar specifikt 
om ”olika grupper”. Om ”olika grupper” omfattas av ”olika grupper bestående av 
lärare och/eller studenter” så uppfylls examensmålet i praktiken. Om det istället 
syftar på olika grupperingar i samhället så uppfylls inte denna del av examensmålet. 
Detta behöver beaktas i framtida revidering av kursplanerna. 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål omfattar muntliga och skriftliga 
presentationer av egna projektarbeten. Under muntliga presentationerna sker också 
diskussion kring vetenskapliga ställningstaganden tillsammans med andra 
studenter och lärare. 

Examination av målet sker genom muntliga och skriftliga presentationer av egna 
projektarbeten samt via opponering på andra studenters arbeten. 

Mål 5. Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det 
område som utbildningen avser. 

En kandidatexamen inom psykologi är inte specifikt yrkesförberedande i 
bemärkelsen att det finns ett givet område (yrkesmässigt) som utbildningen avser. 
Däremot får studenterna en både bred och djupare förståelse för psykologi som 
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ämne och studenterna tillskansar sig en förmåga att på vetenskaplig grund kunna 
förstå psykologiska fenomen. Dessa färdigheter kan anses vara av stor betydelse för 
framtida arbetsliv. 

Lärandemålen i kurserna kan sägas stötta detta examensmål helt, bland annat 
utifrån lärandemålet ”kunna identifiera informationsbehov och använda relevanta 
sökverktyg samt kritiskt granska sökresultat rörande psykologi”, vilket är en 
färdighet av stor betydelse för att självständigt arbeta inom områden relaterade till 
psykologi. 

Lärandeaktiviteterna för att uppnå detta omfattar allt från problemformulering och 
litteratursökning till kritisk granskning av eget och andras arbeten. 

Examination av målet sker genom muntliga och skriftliga presentationer av egna 
projektarbeten, där problemformulering, litteratursökning, analys och presentation 
av resultat ingår, samt via opponering på andra studenters arbeten. 

Mål 6. Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar 
med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. 

Lärandemålen i kurserna stöttar dessa examensmål helt. De vetenskapliga 
aspekterna genomsyrar samtliga delkurser med en tydlig progression. De 
samhälleliga och etiska aspekterna täcks av lärandemålen i Psykologi 2, men kan 
även sägas omfattas av lärandemålen i Psykologi 3 (”kunna redogöra för och 
använda sig av forskningsetiska principer gällande psykologisk forskning”), om än 
indirekt. Vid framtida revision av kursplan skulle den samhälleliga och den etiska 
aspekten av psykologin kunna göras än mer tydlig, framför allt i Psykologi 1, men i 
viss mån även i Psykologi 3. 

Lärandeaktiviteterna omfattar arbete med skriftliga och muntliga presentationer av 
egna arbeten och seminarier, men även föreläsningar. Det ingår också övningar i 
analys av insamlade data i metoddelarna av delkurserna. 

Examination av målet sker genom skriftlig examination, skriftlig och muntlig 
examination av projektarbeten samt genom opponering och diskussion av arbeten. 

Mål 7. Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för 
hur den används 

Detta examensmål stöttas helt av lärandemålen i Psykologi 2, både avseende 
samhälle och etik. Däremot kan detta (likt examensmål 6 ovan) vid framtida 
revision av kursplanerna få en tydligare roll i Psykologi 1 och uttalas mer direkt (och 
inte bara indirekt) i Psykologi 3. 

Lärandeaktiviteterna omfattar arbete med skriftliga och muntliga presentationer av 
egna arbeten och seminarier, men även föreläsningar. Det ingår också övningar i 
analys av insamlade data i metoddelarna av delkurserna. 

Examination av målet sker genom skriftlig examination, skriftlig och muntlig 
examination av projektarbeten samt genom opponering och diskussion av arbeten. 

Mål 8. Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 
utveckla sin kompetens 
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Lärandemålen i kurserna på Psykologi 2, men framför allt Psykologi 3, stöttar detta 
examensmål helt. 

Lärandeaktiviteterna för detta lärandemål omfattar föreläsningar och övningar i 
vetenskaplig metod (övning i kritiskt tänkande och formulering av frågeställningar), 
litteratursökning med hjälp av bibliotekarie och seminariebearbetning av egna 
projektarbeten. 

Examination av målet sker framför allt igenom reflektion som del av 
projektarbeten, både i form av skriftlig diskussion (egenreflektion) och i form av 
diskussion under seminarium där projektarbeten presenteras. 

Magisterexamen 

Mål 1. Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, överblick 
över området, fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i 
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. 

Lärandemålen stöttar detta examensmål helt. En överblick erhålls, men framför allt 
en fördjupning inom vissa delar av området inom ramen för uppsatsarbetet. 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål är föreläsningar, egen 
informationsinhämtning (läroböcker i psykologi och vetenskapliga artiklar), 
seminarier, skriftliga inlämningar och gruppdiskussioner. 

Examination av målet sker genom muntliga och skriftliga individuella och 
gruppvisa uppgifter, seminarier och skriftliga examinationer. 

Mål 2. Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information 
i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 
situationer. 

Lärandemålen i kurserna stöttar detta examensmål till stor del. I praktiken sker 
dock en klar fördjupning av metodkunskaper och fördjupning inom det område 
uppsatsarbetet fokuserar på. 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål omfattar datalaborationer, egen 
litteratursökning relaterat till egna projekt och reflektion över vetenskapliga artiklar 
med lämpligt ämnesinnehåll. 

Examination av målet sker genom muntliga och skriftliga individuella och 
gruppvisa uppgifter, seminarier och skriftliga examinationer. 

Mål 3. Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera 
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 
information. 

Lärandemålen i stöttar till stor del detta examensmål. Det finns inget i 
lärandemålen som direkt adresserar ”…med begränsad information”, vilket kan 
behöva ses över i en kommande revidering av kursplanen. 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål omfattar studier av artiklar för 
diskussion, eget rapportskrivande samt opponering på andras arbeten. I praktiken 
genomförs detta med begränsad information, vilket i praktiken gör att 
examensmålet stöttas helt. 
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Examination av målet sker genom skriftliga arbeten vilka även presenteras muntligt 
och diskuteras med andra studenter och lärare under seminarier. 

Mål 4. Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar 
samt visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 
uppgifter inom givna tidsramar 

Lärandemålen stöttar helt examensmålet att visa förmåga att självständigt 
identifiera och formulera frågeställningar, men det finns inget i lärandemålen som 
adresserar ”…inom givna tidsramar”. Det kan behöva ses över vid framtida 
revidering av kursplanen. 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål omfattar muntliga och skriftliga 
presentationer av egna projektarbeten, vilka i praktiken genomförs ”inom givna 
tidsramar”. Under muntliga presentationerna sker också diskussion kring 
vetenskapliga ställningstaganden tillsammans med andra studenter och lärare. 
Sammantaget gör lärandeaktiviteterna att examensmålet ändå i praktiken uppfylls. 

Examination av målet sker genom muntliga och skriftliga presentationer av egna 
projektarbeten samt via opponering på andra studenters arbeten. 

Mål 5. Visa förmåga att muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser 
och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika 
grupper visa förmåga att skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser 
och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika 
grupper visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det 
område som utbildningen avser. 

Lärandemålen i kurserna som handlar om muntliga och skriftliga presentationer 
gör att detta examensmål stöttas helt, även om inget lärandemål handlar specifikt 
om ”olika grupper”. Här görs tolkningen att ”olika grupper” omfattas av ”olika 
grupper bestående av lärare och/eller studenter”, men om det istället syftar på olika 
grupperingar i samhället så stöttas examensmålet inte helt av lärandemålet. Detta 
behöver beaktas i framtida revidering av kursplanerna. 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål omfattar muntliga och skriftliga 
presentationer av egna projektarbeten. Under muntliga presentationerna sker också 
diskussion kring vetenskapliga ställningstaganden tillsammans med andra 
studenter och lärare. 

Examination av målet sker genom muntliga och skriftliga presentationer av egna 
projektarbeten samt via opponering på andra studenters arbeten. 

Mål 6. Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Lärandemålen i kurserna stöttar detta examensmål helt. 

Lärandeaktiviteterna omfattar arbete planering och genomförande av egna projekt. 

Examination av målet sker genom skriftlig examination, skriftlig och muntlig 
examination av projektarbeten samt genom opponering och diskussion av arbeten. 

Mål 7. Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar 
med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter, relevanta samhälleliga aspekter, 
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relevanta etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- 
och utvecklingsarbete. Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om 
människors ansvar för hur den används. 

Lärandemålen stöttar detta examensmål helt. Det som kan förtydligas vid framtida 
revision av kursplanerna är att tydliggöra hur ”bedömningar med hänsyn till 
relevanta samhälleliga aspekter” skrivs fram i lärandemålen. 

Lärandeaktiviteterna omfattar arbete med skriftliga och muntliga presentationer av 
egna arbeten och seminarier, men även föreläsningar. Det ingår också övningar i 
analys av insamlade data. 

Examination av målet sker genom skriftlig examination, skriftlig och muntlig 
examination av projektarbeten samt genom opponering och diskussion av arbeten. 

Mål 8. Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att 
identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 

Lärandemålen stöttar detta examensmål fullt. 

Lärandeaktiviteterna för detta lärandemål omfattar föreläsningar och övningar i 
vetenskaplig metod (övning i kritiskt tänkande och formulering av frågeställningar), 
och skriftlig formulering och seminariebearbetning av egna projektarbeten. 

Examination av målet sker genom skriftlig examination, skriftlig och muntlig 
examination av projektarbeten samt genom opponering och diskussion av arbeten. 

Masterexamen 

Lärandemålen stöttar i princip samtliga examensmål helt: 

• Mål 1. Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet, brett kunnande 
inom området, väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av 
området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. 

• Mål 2. Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för 
utbildningen. 

• Mål 3. Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att 
analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer även med begränsad information 

• Mål 4. Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och 
formulera frågeställningar (och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen 
samt att utvärdera detta arbete), att planera och med adekvata metoder 
genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar (och därigenom 
bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete) 

• Mål 5. Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang 
muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap 
och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, 
visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang 
skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap 
och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. 
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• Mål 6. Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete för att självständigt arbeta i annan kvalificerad 
verksamhet. 

• Mål 7. Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter, relevanta 
samhälleliga aspekter, relevanta etiska aspekter samt visa medvetenhet om 
etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. 

• Mål 8. Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess 
roll i samhället och människors ansvar för hur den används och visa 
förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för 
sin kunskapsutveckling. 

För lärandemålen så ges framför allt en fördjupning inom delar av området, men 
det förutsätter samtidigt ett brett kunnande inom området. Det enda examensmål 
som inte nödvändigtvis helt stöttas av lärandemålen är en del av mål 2: ”visa 
fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen”. Dock kan detta ses 
vara indirekt formulerat i en sammanvägning av lärandemålen (t ex. 
”självständigt…genomföra…vetenskapligt arbete”, ”självständigt…bearbeta”, 
”kritiskt reflektera”, ”tillämpa…vetenskapsteoretiska paradigm”). 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål är föreläsningar, men framför allt egen 
informationsinhämtning i form av vetenskapliga artiklar eller annan relevant 
litteratur. Stort ansvar för inlärningen läggs på studenterna. Inhämtad kunskap 
rapporteras i seminarier, men framför allt genom skriftliga inlämningar. 

Examination av målet sker framför allt genom skriftliga inlämningsuppgifter och 
rapporter. 

3. Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna tydliggöra 
kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination. 

Kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination är 
gemensam över kandidat-, magister- och masternivå, och behandlas därför 
gemensamt nedan. 

Alla kursers lärandemål finns tydligt angivna i kursplanerna. Dessa har studenterna 
tillgång till redan innan kursen startar. Varje kurs består av olika delkurser. Vid 
delkursernas uppstart hålls en introduktionsföreläsning där aktuella lärandemål, 
lärandeaktiviteter för att uppnå målen, samt examination av målen presenteras. 
Detta görs också utifrån tidigare kursomgång och en genomgång av tidigare 
kursutvärdering samt utifrån denna kursutvärdering införda förändringar 
presenteras också. 

Studenternas uppfattning av hur detta sammankopplas är troligen varierande. Vi 
har precis introducerat en ny form av kursutvärdering som också används på 
psykologprogrammet där delkursansvarig skriver en egen kursutvärdering, delvis 
baserad på studenternas kursutvärdering i Evaliuate, och där förändringar inför 
kommande kursomgångar föreslås. Denna avser vi göra tillgänglig för studenterna i 
nästkommande kursomgång. 
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Då varje kurs är uppdelad i mindre separata delkurser, vanligen omfattande 7,5 hp, 
och där kursansvariga varierar mellan delkurserna, så kan en större samsyn kring 
hur vi skapar en röd tråd gällande vilka lärandeaktiviteter vi använder samt hur vi 
medvetandegör en bra variation av examinationsformer uppnås. Ett förslag är att 
utgå ifrån studiehandledningarna för delkurserna för att arbeta fram en sådan 
samsyn. 

4. Beskriv arbetet med progression, såväl avseende lärandemål, 
lärandeaktiviteter och examinationer inom utbildningen. 

Kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination är 
gemensam över kandidat-, magister- och masternivå, och behandlas därför 
gemensamt nedan. 

Lärandemålens formuleringar följer progressionen genom kurserna. I Psykologi 1 så 
är alla lärandemål uttryckta i termer av ”på en grundläggande nivå kunna…”, ”ge 
exempel på…” eller ”visa förståelse för…”, dvs. lärandemålen är grundläggande. I 
Psykologi 2 finns fortsatt lärandemål uttryckta i termer av ”grundläggande nivå”, 
men även uttryckta på något mer avancerad nivå. Till exempel har lärandemålet 
”muntligt och skriftligt på en grundläggande nivå kunna resonera kring en fråga ur 
olika teoretiska perspektiv och jämföra dessa” på Psykologi 1 utvecklats till 
”muntligt och skriftligt kunna resonera kring en fråga ur olika teoretiska perspektiv 
och jämföra dessa” på Psykologi 2. I Psykologi 3 finns lärandemål på en mer 
avancerad nivå, till exempel ”kunna läsa, värdera, kritiskt reflektera och diskutera 
sin egen och andras studier” eller ”kunna redogöra för och använda sig av 
forskningsetiska principer gällande psykologisk forskning”. 

Generellt så återspeglar progressionen av lärandemålen upplägget på fristående 
kurser i psykologi där Psykologi 1 och halva Psykologi 2 fokuserar på att ge en bild 
över psykologins bredd i form av olika psykologiska discipliner (t ex kognitiv, social, 
utveckling, klinisk, personlighet) medan senare delen av kurserna (senare delen av 
Psykologi 2 och Psykologi 3) fokuserar på vetenskaplig metod och fördjupning inom 
olika delar av psykologin. Progressionen fortsätter på magisternivå (Psykologi 4; t 
ex ”kunna…kritiskt reflektera”) och masternivå (Psykologi 5: t ex ”kritiskt och 
systematisk integrera kunskap…”). 

Ytterligare progression sker inom vetenskaplig metod där fokus under Psykologi 2 
ligger på ”i samarbete med andra, på en grundläggande nivå, kunna samla in, 
kvalitativt och kvantitativt bearbeta, samt sammanställa data” medan fokus under 
Psykologi 3 ligger på ”i samarbete med andra kunna samla in, kvalitativt och 
kvantitativt bearbeta och analysera, samt på ett vetenskapligt sätt sammanställa 
data”. På magisternivå fortsätter fördjupningen i form av att ”självständigt kunna 
planera, genomföra,…samla in,…bearbeta”, men progressionen skulle kunna 
uttryckas så att den röda tråden blir än mer tydlig också i formuleringen av 
lärandemålen. 

Lärandeaktiviteterna varierar över delkurserna men progressionen är att de går mot 
mer och mer självständigt arbete. Under Psykologi 1 och under första halvan av 
Psykologi 2 genomförs mer traditionella läraktiviteter i form av föreläsningar, 
seminarier, egenstudier och grupparbeten utifrån givna frågeställningar eller 
uppgifter. I senare delen av Psykologi 2 sätts fokus på vetenskaplig metod och 
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fortsätter med ett projektarbete i grupp där egen frågeställning formuleras. I 
Psykologi 3 fortsätter arbetet med vetenskaplig metod följt av alltmer individuella 
arbeten. På magister- och masternivå läggs alltmer ansvar på studenternas egen 
kunskapsinhämtning både i form av egen litteratursökning och inläsning. 

En sak som diskuterats är hur progressionen i behandling av vetenskapliga texter 
kan tydliggöras. Då studenterna på Psykologi 2 har bakgrund från Psykologi 1 
(ungefär hälften av studenterna) eller från Beteendevetenskaplig grundkurs 
(ungefär hälften av studenterna) har ett arbete inletts för att om möjligt jobba på 
liknande sätt med detta i både Psykologi 1 och BVG. En översyn kommer därför 
genomföras för att mer systematiskt arbeta med detta i de olika momenten på 
Psykologi 1. Målet är att få en vana av att läsa vetenskapliga texter, förstå deras 
uppbyggnad, börja se dess förtjänster och begränsningar, samt att börja kunna 
formulera sig själv på ett vetenskapligt sätt. Det skulle ge en god grund för Psykologi 
2 där produktion av vetenskapliga texter är en av lärandeaktiviteterna. 

Examinationerna är varierade (skriftlig salstentamen, aktivt deltagande i 
seminarier, skriftlig hemtentamen, muntlig och skriftlig gruppexamination), men 
med större fokus på gruppvisa och egna arbeten ju senare i utbildningen 
studenterna befinner sig. 

En reflektion är att progressionen och variationerna är goda, men att en större 
medvetenhet om detta bland undervisande lärarna kan uppnås, framför allt gäller 
det de lärare som är ansvariga för de olika delkurserna (ofta på 7,5 hp vardera). Ett 
förslag är att utgå ifrån studiehandledningarna för delkurserna för att arbeta fram 
en sådan samsyn. 

Måluppfyllelse Psykoterapi 1 

1. Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål och 
examinationsformer? För denna redogörelse ska det fakultetsspecifika 
verktyget användas (matrisen, CDIO, progressionskarta eller 
motsvarande). 

De nationella examensmålen uppfylls stöttas i hög grad av lärandemålen i 
Psykoterapi 1. Det som inte stöttas är examensmålen som normalt sett täcks av 
kursmål omfattande magisteruppsats. Fördjupningsarbetet omfattar istället att 
utifrån inhämtad kunskap under utbildningen genomföra ett arbete kopplat till 
studenternas eget arbete (studenterna är parallellt med utbildningen 
yrkesverksamma). 

Denna utbildning utvärderas i enlighet med nationella examensmålen för 
magisterexamen men är som yrkesförberedande utbildning inte helt anpassad till 
denna, till skillnad från t ex de mer forskningsförberedande kurserna Psykologi 4. 
Det är inte en forskningsförberedande utbildning utan en förberedande och 
grundläggande utbildning i att under handledning kunna bedriva psykoterapi och 
krissamtal på olika ställen i samhället, såsom vårdcentraler, skolans elevhälsa, 
HVB, ungdomshälsan osv. 

För att få tillträde till den teoretiskt grundläggande utbildningen i psykoterapi så 
krävs en kandidatexamen, det vill säga att man tidigare skrivit en uppsats på 
kandidatnivå. Det krävs också att man parallellt med utbildningen är yrkesverksam 
med arbetsuppgifter omfattande psykoterapeutiska samtal. 
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Den sammanvägda bedömningen för grundläggande Psykoterapi 1 redovisas i 
bilaga 2 (se fliken Psykoterapi, kolumn N). 

2. Kommentera utifrån det fakultetsspecifika verktyget hur de 
nationella examensmålen säkerställs med hjälp av lärandemål, 
lärandeaktiviteter och examination. 

Mål 1. Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, överblick 
över området, fördjupade kunskaper inom vissa delar av området, insikt i aktuellt 
forsknings och utvecklingsarbete. 

Lärandemålen i delkurserna stöttar helt detta examensmål. Den vetenskapliga 
grunden och kunskapen om tillämpliga behandlingsmetoder inom området; 
krisarbete, suicidprevention, KBT och relationell/psykodynamisk psykoterapi. 
Under samtliga kurser ges också exempel på aktuella forskningsfrågor, och 
färdighets kunskap inte minst genom lärare, som undervisar i ämnet, ger exempel 
från sina egna forskningsprojekt samt praktik. 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål är föreläsningar, egen 
informationsinhämtning (primärt sker detta genom basgruppsarbete och 
informationsinhämtning genom att söka vetenskapliga artiklar samt även 
grundböcker i psykoterapi, utveckling och hälsa, anknytning, suicidprevention samt 
krisarbete) och basgruppsarbete. I basgruppsarbetet diskuterar och reflekterar 
studenterna kring forskning, forskningsläget eller skriftligt förberedda inlämningar. 
Varje campusförlagt studietillfälle innehåller en föreläsning där med hög 
kompetens gällande forskning och teori deltar. 

Examination av målet sker genom muntliga och skriftliga individuella 
examinationer. 

Mål 2. Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet. 

Lärandemålen i kurserna stöttar detta examensmål i hög grad om man med 
metodkunskap beaktar de metoder som i praktiken används i yrken där 
psykoterapeutiska metoder ingår. Flera av lärandemålen uttrycker direkt 
kopplingen till sådana metoder, till exempel ”redogöra för kognitiva och 
beteendeinriktade interpersonella och relationella synsätt på psykoterapi”. 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål föreläsningar och basgruppsarbete och 
egenstudier. De vetenskapligt metodologiska aspekterna behandlas, även om det 
inte tydligt framgår i lärandemålen, i basgruppsarbetet. 

Examination av målet sker genom muntliga och skriftliga individuella och 
gruppvisa uppgifter, seminarier och skriftliga examinationer. I princip täcker varje 
fråga i hemtentamina detta, till exempel genom att studenterna behöver reflektera 
över de olika stegen i krishantering och hur de ska gå vidare med ytterligare 
behandling. 

Mål 3. Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera 
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 
information 

Lärandemålen stöttar i någon mån detta examensmål. 
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Lärandeaktiviteterna för detta sker framförallt i basgrupperna som löper under hela 
utbildningstiden (varannan vecka under hela utbildningstiden, det är ett 
obligatoriskt moment). Vid varje tillfälle får deltagarna öva på att formulera 
problemställningar som berör teoretiskt och praktiska frågeställningar i det 
kunskapsinnehåll som avses i hela utbildningen. De får också arbeta med att söka 
lösningar på frågeställningen. I detta ingår att till varje tillfälle läsa minst två 
vetenskapliga artiklar och utifrån detta diskutera frågeställningen och 
problemlösningen. 

Examination av målet sker genom skriftliga arbeten vilka även presenteras muntligt 
och diskuteras med andra studenter och lärare under seminarier. Till exempel då 
reflektion om hur hantering av personer med suicidbenägenhet. 

Mål 4. Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar 
samt visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 
uppgifter inom givna tidsramar 

Lärandemålen stöttar detta examensmål i hög grad, till exempel genom målet att 
”planera och genomföra ett mindre fördjupningsarbete med fokus på en 
psykoterapiinriktning med utgångspunkt från ett eget patientarbete”. Det finns 
inget i lärandemålen som direkt adresserar ”…inom givna tidsramar”, vilket kan 
behöva ses över i en kommande revidering av kursplanerna. I samtliga kurser ingår 
dock i praktiken att kunna genomföra uppgifterna inom givna tidsramar. 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål omfattar egna projektarbeten, där 
tidsramarna är väsentliga. 

Examination av målet sker genom skriftliga examinationer och presentationer av 
egna fördjupningsarbetet som diskuteras i olika grupper. 

Mål 5. Visa förmåga att muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser 
och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika 
grupper visa förmåga att skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser 
och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika 
grupper visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det 
område som utbildningen avser. 

Lärandemålen stöttar detta examensmål i hög grad. Det som kan förtydligas i 
lärandemålen är det som avser ”dialog med olika grupper”. Om det betyder ”olika 
formationer av studenter” så uppfylls kravet, men om det omfattar grupperingar 
från olika delar av samhället behöver lärandemålet ses över vid framtida revision av 

Lärandeaktiviteterna för att uppnå detta omfattar skriftliga inlämningsuppgifter 
och muntliga presentationer som behandlas i basgruppsarbetet. 

Examination av målet sker genom muntliga och aktivt deltagande i seminarier och 
basgrupper, samt genom det egna fördjupningsarbetet. 

Mål 6. Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Lärandemålen i kurserna stöttar detta examensmål i hög grad om man betonar 
färdigheter för utvecklingsarbete och annan kvalificerad verksamhet. Däremot så 
uppfylls det inte om man betonar färdigheter gällande forskning. Detta är ett 
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uttryck för att det inte passar helt att utvärdera kursen mot nationella målen för 
magisterexamen. Vi anser inte att det är problematiskt att lärandemålen inte har 
fokus på forskningsarbete på det sättet. Dock genomsyrar de vetenskapliga 
aspekterna samtliga delkurser med en tydlig progression. 

Lärandeaktiviteterna omfattar arbete med muntliga presentationer av det egna 
fördjupningsarbetet, basgruppsarbete, samt aktivt deltagande vid seminarier men 
även föreläsningar. Detta med fokus på egna erfarenheter i det egna 
yrkesverksamma livet, vilket gör kopplingen än tydligare till praktiskt 
utvecklingsarbete. 

Examination av målet sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och genom 
diskussion av förberedande kunskapsinhämtning i basgruppsarbetet. 
Basgruppsarbetet är obligatoriskt och examinerande och där ligger speciellt fokus 
på att diskutera och relatera kursinnehållet i förhållande till yrkeslivet 
(kursdeltagarna kan sägas tillhöra ”1a linjens psykiatri” och behöver färdigheter att 
identifiera och hantera psykiatriskt relevanta problem, t ex för att kunna lotsa 
vidare till relevant behandling). 

Mål 7. Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar 
med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter, relevanta samhälleliga aspekter, 
relevanta etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- 
och utvecklingsarbete. Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om 
människors ansvar för hur den används. 

Lärandemålen stöttar detta examensmål i hög grad. Det som skulle kunna 
formuleras tydligare är kopplingen till de samhälleliga eller vetenskapliga 
aspekterna. Dock är kopplingen till de samhälleliga aspekterna i praktiken mycket 
tydlig i det att studenternas egna erfarenheter från sitt arbete är en viktig del av 
diskussionerna i basgrupperna. Kopplingen till de vetenskapliga aspekterna är även 
den i praktiken tydlig, men det skulle kunna uttryckas än tydligare i lärandemålen. 

Lärandeaktiviteterna omfattar arbete med muntliga presentationer av det egna 
fördjupningsarbetet, basgruppsarbete, samt aktivt deltagande vid seminarier men 
även föreläsningar. Detta med fokus på egna erfarenheter i det egna 
yrkesverksamma livet, vilket gör kopplingen än tydligare till praktiskt 
utvecklingsarbete. 

Examination av målet sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och genom 
diskussion av förberedande kunskapsinhämtning i basgruppsarbetet. 

Mål 8. Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att 
identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 

Lärandemålen i utbildningen grundläggande psykoterapi stöttar detta examensmål 
i hög grad. Det som saknas är kopplingen till ”visa insikt om vetenskapens 
möjligheter och begränsningar” vilket avspeglar att utbildningen inte helt matchar 
magisternivå. 

Lärandeaktiviteterna för detta lärandemål omfattar föreläsningar och övningar i 
vetenskaplig metod (övning i kritiskt tänkande och formulering av frågeställningar), 
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litteratursökning med hjälp av bibliotekarie, diskussion i basgrupp och 
seminariebearbetning av egna reflektioner. 

Examination av målet sker framför allt igenom reflektion som del av 
projektarbeten, både i form av skriftlig diskussion (egen reflektion) och i form av 
diskussion under seminarier. 

3. Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna tydliggöra 
kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination. 

Kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination 
introduceras redan första dagen på utbildningen vid kursens introduktion. Då det 
för de allra flesta av studenterna var länge sedan de läste på universitetet så finns 
behov av att förklara upplägget på utbildningen, ge förklaringar till de olika 
delmomenten och hur föreläsningarna hänger samman, hur de olika terminerna är 
indelade och varför. Detta så att det blir tydligt med de uppsatta examensmålen och 
lärandemålen och sätta in hela utbildningen i sitt sammanhang utifrån den 
utbildning studenterna går och hur detta kan användas i studenterna kommande 
arbete (alla är redan yrkesverksamma i människovårdande yrken). Genom 
problembaserat lärande aktiveras studenterna själva i lärandet. Föreläsningarna 
kan ses som en första introduktion till ett område som studenterna sedan aktivt får 
arbeta med. Examination sker genom både skriftlig och muntlig redovisning av de i 
kursen ingående delmomenten. 

4. Beskriv arbetet med progression, såväl avseende lärandemål, 
lärandeaktiviteter och examinationer inom utbildningen. 

Utbildningen är planerad med en tänkt progression i lärandet och fördjupning i att 
kunna arbeta med psykoterapi under handledning när utbildningen är slutförd. 
Under första terminen får studenterna en bra grundläggande utbildning i 
informationssökning (via biblioteket där utbildad bibliotekarie går igenom 
informationssökning). Detta är grundläggande för att kunna söka ny information 
och utveckla kunskap och lärande som man inte har sedan tidigare. Denna bas gör 
det sedan möjligt att fortsätta det progressiva lärandet genom att succesivt bygga 
upp en bas av kunskap, baserad på ny forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet 
som i de två senare terminerna ska leda till förbättrade färdigheter. Sista terminen 
knyts kunskapen samman i en integration genom delmomenten vetenskapsteori och 
psykoterapiforskning. Detta examineras skriftligt men också muntligt i grupp 
genom presentation av reflektioner och problematisering av de i utbildningen 
ingående momenten. På så sätt finns en tänkt progression från första till sista 
terminen. Sista terminen genomför studenterna ett fördjupningsarbete teoretiskt, 
men också med en praktisk anknytning eftersom det ska relateras till eller baseras 
på egna fall. Detta arbete innebär ytterligare ett försök att höja nivån i 
progressionen genom att i slutet av kursen integrera inhämtad kunskap från 
tidigare terminer. 

En central del i utbildningen är att i allt väsentligt knyta an till relevant forskning. 
Syftet är att ge studenterna redskap att efter utbildningen kunna fortsätta ett 
motsvarande forskningsfokuserat förhållningssätt. Det är en ständig utmaning. 
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Måluppfyllelse Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 

1. Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål och 
examinationsformer? För denna redogörelse ska det fakultetsspecifika 
verktyget användas (matrisen, CDIO, progressionskarta eller 
motsvarande). 

Denna utbildning utvärderas mot de nationella examensmålen för masterutbildning 
men är inte helt anpassad till densamma. Utbildningen är inte en 
forskningsförberedande utbildning utan en förberedande och fördjupande 
utbildning i att konsultera och lära ut psykoterapi på olika nivåer i samhället, såldes 
en mer yrkesförberedande utbildning. 

För att få tillträde till Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi så krävs en 
magisterexamen. Alla som kommer in på utbildningen har en legitimation som 
psykoterapeut som i sig är på magisternivå. Därutöver krävs ytterligare 
grundutbildning såsom antingen kandidatexamen (t ex socionom) eller 
psykologutbildning. 

Den sammanvägda bedömningen för handledar- och lärarutbildning redovisas i 
bilaga 2 på fliken Handledning, se kolumn N 

Trots utvärdering mot nationella examensmålen för masterutbildning för denna 
yrkesfokuserade utbildning så uppfylls stöttar lärandemålen examensmålen i hög 
grad. 

2. Kommentera utifrån det fakultetsspecifika verktyget hur de 
nationella examensmålen säkerställs med hjälp av lärandemål, 
lärandeaktiviteter och examination. 

Mål 1. Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet, brett kunnande inom 
området, väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt 
fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. 

Lärandemålen stöttar detta examensmål i hög grad. Det som skulle kunna framgå 
än tydligare är det som avser ”brett kunnande inom området”. Dock är det indirekt 
inkluderat då det t ex är en förutsättning för lärandemålet ”planera och genomför 
ett mindre födjupningsarbete…”. 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål är föreläsningar, egen 
informationsinhämtning (primärt sker detta genom basgruppsarbete och 
informationsinhämtning genom att söka vetenskapliga artiklar samt även 
avancerade grundböcker i handledningskunskap). I basgruppsarbetet diskuteras 
och reflekteras över forskning, forskningsläget och skriftliga inlämningar. Därtill 
genomförs färdighetsträning genom handledning på handledning dvs. meta 
handledning. Föreläsningar sker vid varje campusförlagt studietillfälle där 
föreläsare med mycket hög kompetens avseende forskning om handledning 
involveras så ofta som möjligt. 

Examination sker genom muntliga och skriftliga individuella examinationer. 

Mål 2. Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 

Lärandemålen stöttar detta examensmål helt. 
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Lärandeaktiviteterna för detta examensmål omfattar moment där bibliotekarie 
introducerar studenterna i informationssökning, egen litteratursökning relaterat till 
egna handledningsprojekt och över samtliga delkurser läsning av och reflektion 
över vetenskapliga artiklar med lämpligt ämnesinnehåll. En stor del av 
lärandeaktiviteterna sker i basgruppsarbetet där vetenskaplighet (bland annat 
genom egen sökning av vetenskapliga artiklar), diskussion och reflektion har sin 
givna plats. 

Examination av målet sker genom muntliga och skriftliga individuella och 
gruppvisa uppgifter, seminarier och skriftliga examinationer. 

Mål 3. Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att 
analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer även med begränsad information 

Lärandemålen stöttar detta examensmål helt. 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål omfattar muntliga och skriftliga 
presentationer av egna projektarbeten. Under muntliga presentationerna sker också 
diskussion kring vetenskapliga ställningstaganden tillsammans med andra 
studenter och lärare. 

Examination av målet sker genom skriftliga arbeten vilka även presenteras muntligt 
och diskuteras med andra studenter och lärare under seminarier. 

Mål 4. Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera 
frågeställningar (och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera 
detta arbete), att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 
uppgifter inom givna tidsramar (och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen 
samt att utvärdera detta arbete) 

Lärandemålen stöttar detta examensmål i hög grad. Det som saknas är ett 
lärandemål som uttrycker ”inom givna tidsramar”. I praktiken omfattas detta ändå 
implicit, men vid framtida revisioner av kursplanen kan detta beaktas. 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål omfattar muntliga och skriftliga 
presentationer av egna projektarbeten. Under muntliga presentationerna sker också 
diskussion kring vetenskapliga ställningstaganden tillsammans med andra 
studenter och lärare. 

Examination av målet sker genom muntliga och skriftliga presentationer av egna 
projektarbeten samt via opponering på andra studenters arbeten. 

Mål 5. Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang 
muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de 
argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, visa förmåga att 
i såväl nationella som internationella sammanhang skriftligt klart redogöra för och 
diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för 
dessa i dialog med olika grupper. 

Lärandemålen stöttar detta examensmål i hög grad. Det som inte stöttas är det som 
har med ”internationella sammanhang” att göra. Om det i anses önskvärt att denna 
utbildning ska uppfylla detta krav som finns för masterutbildningar behöver detta 
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ses över vid framtida revision av kursplanen. Vad som avses med ”olika grupper” 
och hur det kan påverka revidering av kursplaner behöver också utredas framöver. 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål omfattar muntliga och skriftliga 
presentationer av egna projektarbeten. Under muntliga presentationerna sker också 
diskussion kring vetenskapliga ställningstaganden tillsammans med andra 
studenter och lärare. 

Examination av målet sker genom muntliga och skriftliga presentationer av egna 
projektarbeten samt via opponering på andra studenters arbeten. 

Mål 6. Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Lärandemålen i kurserna stöttar detta examensmål i hög grad. Det som inte helt 
stöttas är färdigheter att delta i forskningsarbete. Det innebär inte att studenterna i 
praktiken inte är kapabla att delta i forskningsarbete, hela utbildningen bygger på 
ett vetenskapligt förhållningssätt och de har redan en magisterutbildning med sig 
innan denna utbildning. Därtill ingår övningar i vetenskaplig metod. Däremot så 
kan detta vid framtida revision av kursplanerna ses över. 

Lärandeaktiviteterna omfattar arbete med muntliga presentationer av egna arbeten 
(handledningsuppdrag samt basgruppsarbete), men även föreläsningar. Det ingår 
också övningar i analys av insamlade data i metoddelarna av delkurserna. 

Examination av målet sker genom skriftlig examination, skriftlig och muntlig 
examination av projektarbeten/handledningsuppdrag samt genom opponering och 
diskussion av arbeten. Exempelvis behöver studenterna vid ett tillfälle hålla en egen 
föreläsning om ett för utbildningen relevant ämne och de ska även ge en 
presentation i ett annat för deras yrke relevant sammanhang. 

Mål 7. Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar 
med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter, relevanta samhälleliga aspekter, 
relevanta etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- 
och utvecklingsarbete. 

Lärandemålen stöttar detta examensmål i hög grad. Det som skulle kunna 
formuleras tydligare är kopplingen till de samhälleliga eller vetenskapliga 
aspekterna. Dock är kopplingen till de samhälleliga aspekterna i praktiken mycket 
tydlig i det att studenternas egna erfarenheter från sitt arbete är en viktig del av 
diskussionerna i basgrupperna. Kopplingen till de vetenskapliga aspekterna är även 
den i praktiken tydlig, men det skulle kunna uttryckas än tydligare i lärandemålen. 

Lärandeaktiviteterna omfattar arbete med muntliga presentationer av det egna 
fördjupningsarbetet, basgruppsarbete, samt aktivt deltagande vid seminarier men 
även föreläsningar. Detta med fokus på egna erfarenheter i det egna 
yrkesverksamma livet, vilket gör kopplingen än tydligare till praktiskt 
utvecklingsarbete. Genom momentet handledning på handledning där studenterna 
övar i att handleda varandra i att handleda, något som sker under hela utbildningen 
gång, sker en gradvis utveckling av studenterna till att vid avslutad utbildning 
kunna helt självständigt utföra handledningsuppdrag gällande psykoterapi. 

Examination av målet sker genom muntliga och skriftliga presentationer av egna 
handlednings uppdrag som redovisas i de olika grupperna på utbildningen, där 
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problemformulering, analys och presentation av resultat ingår, samt via diskussion 
av andra studenters arbete. 

Mål 8. Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar för hur den används och visa förmåga att 
identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 

Lärandemålen stöttar detta examensmål i hög grad. Det som inte helt framgår i 
lärandemålen är det som rör vetenskapens roll i samhället. Dock är hela 
utbildningen fokuserad på studenternas användning av kunskapen i samhället (i 
deras yrkesverksamma roller), men vid framtida revision av kursplaner kan detta 
ses över. 

Lärandeaktiviteterna för detta lärandemål omfattar föreläsningar och övningar i 
vetenskaplig metod (övning i kritiskt tänkande och formulering av frågeställningar), 
vetenskapligt fokuserad diskussioner i basgruppsarbetet, seminariebearbetning av 
egna projektarbeten samt dessutom bedriva handledning och konsultation med 
avseende på teori och metodik som ingår i utbildningen. 

Examination sker framför allt igenom reflektion som del av projektarbeten, både i 
form av skriftlig diskussion (egenreflektion) och i form av diskussion under 
seminarium där projektarbeten presenteras. 

3. Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna tydliggöra 
kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination. 

Kopplingen mellan dessa tydliggörs redan vid kursens introduktion för att ge 
studenterna en tydlig bild av hur de olika momenten hänger ihop. Det blir också 
naturligt att koppla målen, lärandeaktiviteterna och examinationen i till varandra i 
och med att problembaserat lärande används. Basgruppshandledarna har genom 
hela utbildningen en betydande roll här. 

4. Beskriv arbetet med progression, såväl avseende lärandemål, 
lärandeaktiviteter och examinationer inom utbildningen. 

Första terminen ger en mer övergripande kunskap om hela fältet, det innefattar 
kunskap när det gäller handledningens metodik, teoretiska modeller, forskning, 
olika typer av handledning och hur detta kunskapsfält ser ut i olika delar av världen. 
Lärandemålen uppnås genom självständigt arbete och informationssökning, kritiskt 
granskning och ny kunskapsinhämtning i grupp. Inlärningen omfattar både teori 
och färdighetsträning. 

Andra terminen ger ett mer fördjupat innehåll med tydlig inriktning mot olika 
psykoterapiformers handledning samt fördjupad kunskap om 
handledningsforskning. Lärandemålen uppnås på samma sätt som föregående 
termin, men förvärvad kunskap ska nu även kopplas till ett relevant område i det 
omgivande samhället. 

Sista terminen görs en integration av förvärvad kunskap som utmynnar i att 
studenterna förmedlar sin kunskap i studiegruppen vid ett tillfälle genom att ge en 
föreläsning om handledning. 
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Under hela utbildningen sker parallellt med detta, och för att uppnå lärandemålen, 
basgruppsarbete där problemställningar inom handledning bearbetas. Genom hela 
utbildningen får också studenterna handledning på den handledning de bedriver på 
sin arbetsplats. Handledningen som studenten måste bedriva utanför universitetet 
(vanligen i sin yrkesverksamma roll) ingår också i utbildningen. Studenterna 
planerar självständigt och genomför det kvalificerade arbetet inom givna tidsramar. 

Examination sker skriftligt efter varje delmoment samt avslutningsvis genom 
integration av förvärvad kunskap. Därtill sker en slutexamination genom en 
muntlig och skriftlig redovisning av en fördjupningsuppgift (likt en mindre 
uppsats). 

3.1 Utvecklingsområden - måluppfyllelse 
Utvecklingsområden fristående kurs Psykologi: 

Framtida revision av kursplaner bör se över hur lärandemålen kan förtydligas för 
att visa på kopplingen till examensmålen som handlar om: 

• förmågan att klara uppgifter inom givna tidsramar 

• individuella förmågor 

• dialog med olika grupper 

• metodkunskaper, med syfte att lärandemålen ännu tydligare speglar 
progressionen. 

Framtida revision av kursplaner kan även se över 

• Hur anknytningen till omgivande samhälle kan bli tydlig i lärandemål även i 
Psykologi 3 och eventuellt även i Psykologi 1 

• Hur anknytningen till omgivande samhälle kan bli tydlig i lärandemål även i 
Psykologi 4 och 5. 

I lärargruppen kan medvetenheten om olika lärandemoment och olika 
examinationsformer förtydligas. 

En strukturerad progression i akademiskt läsande och skrivande under Psykologi 1 
kan arbetas fram för att länka samman med en fortsatt progression i Psykologi 2 
(och vidare genom senare kurser). 

Utvecklingsområden Psykoterapi 1: 

Fundera på vilka nationella examensmål som bör uppfyllas för att sedan bestämma 
hur lärandemålen ska formuleras 

I lärandemålen förtydliga kopplingen till examensmål som handlar om: 

• förmågan att klara uppgifter inom givna tidsramar 

• individuella förmågor 

• dialog med olika grupper 

Utveckla strategi för hur vi medvetandegör för studenterna hur hållbar utveckling 
är relevant inom utbildningen. 
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Bibehålla ett starkt forskningsfokus och verktyg för fortsatt arbete efter 
utbildningen. 

Utvecklingsområden Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi: 

Fundera på vilka nationella examensmål som bör uppfyllas för att sedan bestämma 
hur lärandemålen ska formuleras 

I lärandemålen förtydliga kopplingen till examensmål som handlar om: 

• förmågan att klara uppgifter inom givna tidsramar 

• individuella förmågor 

• dialog med olika grupper 

Utveckla strategi för hur vi medvetandegör för studenterna hur hållbar utveckling 
är relevant inom utbildningen. 

Fortsätta jobba för bibehållen koppling till forskning, både under utbildningen och 
efter densamma (så att studenterna fortsätter med sådant förhållningssätt även i sin 
yrkesverksamma vardag). 
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4 Utformning och genomförande 
1. Vilka pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter används och 
hur tillämpas de inom utbildningen? 

Alla kurser och delkurser bedrivs utifrån studentcentrerat lärande där studenternas 
egen aktivitet och deltagande är basen. Kursernas upplägg strävar efter en 
variationer i olika typer av lärandeaktiviteter där kunskap skapas och utbyts både 
individuellt och i utbyte studenter-lärare och studenter-studenter. 

Inom fristående kurser i psykologi har vi nyligen påbörjat ett arbete för att på ett 
mer strukturerat sätt få studenterna att arbeta mer aktivt tillsammans. Vi planerar 
att fortsättningsvis jobba mot ännu fler schemalagda men icke-lärarledda 
lärandeaktiviteter. I detta kommer kunskapsutbytet studenter-studenter att öka och 
med planer för att koppla dessa till inlämningsuppgifter för feedback från lärare kan 
också öka lärare-student utbytet. Varje delkurs innehåller en 
halvtidsutvärdering/kursdialog där delkursansvarig lärare har möjlighet att stämma 
av med studenterna kring hur de upplever sin progression. I och med detta finns 
möjlighet att anpassa och justera senare delen av delkursen. 

Inom både Psykoterapi 1 och Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi så är 
problembaserat lärande en genomgående pedagogik. Här finns stor erfarenhet 
utifrån flera års arbete, både inom dessa kurser och inom andra kurser på 
avdelningen för psykologi (främst psykologprogrammet). 

2. På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv 
roll i sina egna lärprocesser? Hur återspeglas detta i 
examinationsformerna? 

Studentinflytande uppnås genom att studenterna vid inlämningsuppgifter i 
kurserna själva har möjlighet att välja vad de vill fördjupa sig inom. 

Inom fristående kurser i psykologi så innehåller varje delkurs en 
halvtidsutvärdering/kursdialog där delkursansvarig lärare har möjlighet att stämma 
av med studenterna kring hur de upplever sin progression. I och med detta får 
studenterna feedback kring vad som förväntas av dem avseende egna insatser. 
Examinationerna är varierade till sin form – skriftlig salstentamen, skriftliga 
inlämningsuppgifter, seminarier med presentationer och opponering, individuella 
och gruppvisa uppgifter – där progressionen går från mer styrda (förutbestämda 
frågor) till mer öppna (där studenterna själva väljer fördjupnings- eller 
intresseområde). Detta gäller sett över hela kandidaten, men även under psykologi 1 
och psykologi 2. Dock skulle psykologi 2 kunna byta ut en skriftlig tentamen för än 
större variation. Under psykologi 3 har progressionen gått till att studenterna själva 
tar stort ansvar för ett eget valt intresseområde inom projektförberedande kursen 
och kandidatuppsatsen. Ett utvecklingsområde är att i framtida upplägg på 
kursernas upplägg bibehålla variation och progression, avseende studenternas egna 
aktiva roll, samt att detta även blir tydliggjort hos de delkursansvariga lärarna. 

Inom Psykoterapi 1 och Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi är 
basgruppsarbetet en central del, ett så kallat nav, där regelbundna kursdialoger 
genomförs. Examinationer genomförs både muntlig och skriftligt med 
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genomgående anknytning till studenternas yrkeslivserfarenhet för att på bästa sett 
knyta an till sammanhang där deras kunskap kommer till nytta. 

3. Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på 
studenterna i deras eget aktiva lärande? 

Inom fristående kurser i psykologi har varje delkurs (vanligen motsvarande 7,5 hp) 
en egen studiehandledning där aktuella lärandeaktiviteter och examinerande 
moment beskrivs. Denna gås också igenom på delkursernas kursintroduktioner för 
att förtydliga förväntningarna. Under halvtidsutvärderingen förs också en dialog om 
detta (se punkt 2 ovan). 

Inom Psykoterapi 1 och Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi tydliggörs 
förväntningar och krav redan vid kursintroduktionen. Då de det för de flesta 
studenter var flera år sedan deras senast lästa kurser på universitetet så är det extra 
viktigt att förklara upplägget på utbildningen, ge förklaringar till de olika 
delmomenten, hur föreläsningarna och andra lärandeaktiviteter hänger samman, 
hur de olika terminerna är indelade och varför. Basgruppshandledarna tar även ett 
aktivt ansvar i att påtala förväntningar och krav på eget ansvar för lärandet hos 
studenterna. 

En utmaning inom fristående kurser i psykologi är att mellan delkursernas lärare 
medvetandegöra vilka förväntningar som finns på studenterna i föregående och 
efterkommande delkurser, allt för att tydliggöra den röda tråden och progressionen 
genom kurserna. Denna svårighet finns inte i varken Psykoterapi 1 eller i 
Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi. 

4. Vilka, om några, utbildningsspecifika 
resurser/infrastruktur/lärmiljöer finns och används för utbildningens 
genomförande? Finns det, och i så fall vilka, särskilda utmaningar har 
utbildningen att hantera avseende utbildningsspecifika 
resurser/lärmiljöer? 

Gemensamt för alla kurser är att lokaler som används framför allt är 
föreläsningssalar och grupprum. I och med framtida planer på att använda fler icke-
lärarledda lärandeaktiviteter kommer behovet av grupprum med plats för upp till 
10 personer att öka. Häri ligger en utmaning som vi själva inte har kontroll över då 
denna typ av lokaler snarar verkar minska i och med universitetets ombyggnationer. 

Vi använder oss också av Lisams kurssidor. I nuläget används dessa på olika sätt 
och i olika omfattning och det är upp till varje delkursansvarig att avgöra hur 
kurssidorna används. 

Inom fristående kurser i psykologi så behöver en diskussion hållas kring hur vi vill 
att dessa ska användas, dvs. vad som ska vara gemensamt för alla kurser och 
delkurser samt vad varje delkursansvarig själva ska ha frihet att bestämma över. 
Detta kan bidra till att studenterna känner igen sig över olika kurser, en större 
medvetenhet hos lärarna (i och med att detta diskuteras). 
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5. Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra 
utbildningen inom planerad studietid? Analysera nyckeltal gällande 
genomströmning. 

Inom fristående kurser i psykologi så är genomströmningen ungefär 60 % på de 
mest grundläggande kurserna (Psykologi 1 och 2), men högre på högre nivå 
(Psykologi 3): ca 80 %. Genomströmningen på magister- och masternivå är 
svåranalyserad på grund av få platser och studenter. Av de som inte går färdigt 
kurserna finns de som i praktiken aldrig påbörjar studierna (tidiga avhoppare), så i 
praktiken är genomströmningen högre. Orsakerna till tidiga avhopp har inte 
analyserats, men en hypotes är att de kommit in på andra utbildningar eller att de 
jobbar parallellt med studierna och inser att det inte fungerar. Ytterligare en 
hypotes till avhopp kan vara att studenter på fristående kurser har svårt att hitta ett 
socialt sammanhang med andra studenter eftersom det inte finns lika organiserat 
socialt arbete för dessa studenter som för studenter som läser på 
utbildningsprogram. 

Inom Psykoterapi 1 så är genomströmningen cirka 80 %. Analys av orsaker till icke 
slutförd utbildning är inte analyserad, men skulle kunna bidra till än högre 
genomströmning. 

Inom Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi så är genomströmningen över 
90 %. Analys av orsaker till icke slutförd utbildning är inte analyserad, men då i 
princip alla slutför utbildningen är siffrorna näst intill så bra de kan bli avseende 
detta. 

4.1 Utvecklingsområden – utformning och genomförande 
Utvecklingsområden: 

För fristående kurser i psykologi: 

• Fortsätta arbete med att få studenterna att arbeta mer aktivt tillsammans, 
detta genom att mer strukturerat jobba mot ännu fler schemalagda men 
icke-lärarledda lärandeaktiviteter. 

• Bibehålla och vidareutveckla delkursernas halvtidsutvärderingar. 

• Mellan delkursernas lärare medvetandegöra vilka förväntningar som finns 
på studenterna i föregående och efterkommande delkurser, för att 
tydliggöra den röda tråden och progressionen genom kurserna. 

• Stötta alla initiativ som hjälper studenter att hitta sociala sammanhang vid 
sidan av studierna. 

För samtliga fristående kurser: 

• Bibehålla variation och progression, avseende studenternas egna aktiva roll, 
samt tydliggöra detta hos de delkursansvariga lärarna 

• Fortsätt söka påverka möjligheterna att utöka, eller i värsta fall bibehålla, 
antal grupprum. 

• Upprätta rutin för att systematiskt fånga upp orsaker till varför studenter 
inte slutför påbörjade kurser. 
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5 Forskningsanknytning 
1. Beskriv översiktligt de vetenskapliga miljöer vid LiU som har relevans 
för utbildningen. På vilket sätt bedrivs verksamheten så att det finns ett 
nära samband mellan utbildningen och forskning vid LiU? Hur kommer 
verksamheten i forskningsmiljöerna utbildningen och studenterna 
tillgodo? 

Avdelningen för psykologi på IBL har forskning som spänner över ett brett område 
och täcker stora delar av psykologin som vetenskap och även spetsforskning som är 
både nationellt och internationellt ledande. Samarbete finns med andra avdelningar 
inom institutionen, till exempel handikappvetenskap och pedagogik. 

Områden inom psykologin där forskning bedrivs är klinisk psykologi – med både 
KBT (kognitiv beteendeterapi) och relationell inriktning – kognitiv psykologi, 
utvecklingspsykologi och socialpsykologi, men även hälsopsykologi, neuropsykologi 
och idrottspsykologi. 

Inom klinisk psykologi bedrivs världsledande forskning inom framför allt KBT-
behandling via internet. Gruppen arbetar kring en stor 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. Inom relationell inriktning studeras 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. Inom avdelningen bedrivs också forskning med 
fokus på svåra livshändelser (trauman). Inom kognitiv psykologi studeras bland 
annat beslutsfattande och hur till exempel olika emotionella aspekter påverkar oss. 
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?), men även 
forskning om personer med matematiksvårigheter (dyskalkyli). Inom 
utvecklingspsykologi finns ett fokus på människans tidiga utveckling, till exempel 
hur skärmtid och skärmanvändande påverkar den tidiga utvecklingen. Inom 
socialpsykologi finns forskning om grupparbete och mobbning på arbetsplatsen. 
Forskning bedrivs även med fokus på hjärnan funktion med hjälp av 
hjärnavbildning. 

Sammantaget har avdelningen för psykologi både bred och djup kompetens inom 
psykologi och majoriteten av lärarna på kurserna är också aktiva forskare vilket 
stärker forskningsanknytningen på kurser, både på grundläggande och avancerad 
nivå. Vidare används forskare även som handledare vid uppsatsarbeten och om 
möjligt ser vi gärna att uppsatserna skrivs inom ramen för pågående 
forskningsprojekt. Det skulle kunna ske ännu oftare om vi mer strukturerat lyfte in 
aktuella pågående forskningsexempel i delkurserna för att på så sätt fånga 
studenternas intresse innan det är dags för uppsatsarbete. 



 38(50) 

 
 

2. På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell 
nationell som internationell relevant forskning? 

Majoriteten av lärarna som undervisar på fristående kurser bedriver forskning inom 
ämnesområdet vilket knyter undervisningen till både nationell som internationell 
forskning. Lärare på de olika kurserna planeras också utifrån vilken 
forskningsinriktning de har för att göra kopplingen mellan forskning och 
undervisning så tydlig som möjlig. Strävan är även att så många studenter som 
möjligt skriver sina uppsatsarbeten inom pågående forskningsprojekt. Majoriteten 
av handledarna är disputerade forskare, men i fall då forskarstuderande sitter på 
särskild kunskap kan även de bidra till att stärka bandet med pågående forskning. 
Då lärarna också har flera internationella samarbeten finns också möjlighet att 
direkt och indirekt inkludera dessa samarbetspartners att presentera sin aktuella 
forskning. 

Vetenskapliga artiklar introduceras redan på grundläggande nivå för att ge en vana i 
att läsa vetenskaplig litteratur och för att kunna knyta an till senast uppdaterad 
forskning, även om tyngdpunkten på grundläggande kurser inom psykologi ligger 
på grundböcker. På avancerad nivå ligger stort fokus på att söka och läsa 
vetenskapliga artiklar och fokus inom området är primärt internationell. 

3. På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska tillägna sig 
ett vetenskapligt förhållningssätt? 

På grundläggande nivå möter studenterna forskningslitteratur i form av 
vetenskapliga artiklar. Dessa diskuteras och behandlas bland annat i seminarier och 
egna arbeten, vilket ger en grund för att förstå den vetenskapliga 
forskningsprocessen. Studenterna genomför också ett grupparbete där de 
tillsammans med andra studenter, och med handledning från lärare, själva får 
prova på att planera och genomföra en mindre studie. På avancerad nivå finns ett 
tungt fokus på vetenskaplig metod och på eget arbete. Här skolas studenterna i det 
vetenskapliga tänkandet. De får särskild hjälp med litteratursökning och vid 
framläggning av sina uppsatser tränas studenterna i att förhålla sig vetenskapligt till 
sina egna och till andras arbeten. Förutom att presentera sitt eget arbete behöver de 
opponera på andra studenters arbeten. Med fördjupningen i ämnena läggs ett allt 
större fokus på vetenskapliga texter i form av vetenskapliga artiklar. 

Studenterna som läser psykologi 2 har som bakgrund (primärt) läst antingen 
psykologi 1 eller beteendevetenskaplig grundkurs (BVG) del 1 och del 2. De som läst 
BVG har läst två terminer och har uppnått en större erfarenhet av att söka, läsa och 
skriva vetenskapliga texter, jämfört med studenter som läst psykologi 1. Här finns 
möjligheter att samordna mellan kurserna för att ge studenterna liknande 
erfarenheter inför psykologi 2 och därmed minska upprepningar för de som tidigare 
läst BVG. 
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5.1 Utvecklingsområden - forskningsanknytning 
Utvecklingsområden: 

För fristående kurser i psykologi: 

• Formalisera progression i sökande, läsande och skrivande av vetenskapliga 
texter så det blir mer tydligt för både studenter och för lärare i olika 
delkurser 

• Jobba mer systematiskt med att knyta studenterna till pågående 
forskningsprojekt när det är dags att skriva uppsats 

• Synkronisera progressionen i vetenskapligt förhållningssätt mellan 
psykologi 1 och BVG 1 och 2. 

För samtliga fristående kurser: 

• Mer formaliserat presentera pågående forskningsprojekt i grundläggande 
kurser för att fånga studenternas intresse inför uppsatsarbeten 
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6 Lärarkompetens 
1. Fyll i den tabell över lärarkompetens som bifogas mallen. 

Se bilaga 3 

2. Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna, 
som medverkar i utbildningen, har i förhållande till utbildningens 
behov avseende 

• vetenskaplig, 

• pedagogisk och 

• i förekommande fall professionsrelaterad kompetens. 

Lärarmatrisen visar att den vetenskapliga kompetensen hos lärarna är hög. Av 24 
interna lärare så är 19 disputerade forskare. Av dessa så är 3 professorer (som står 
för ca 30 % av lärartiden), 5 biträdande professorer och 10 universitetslektorer (som 
tillsammans står för lite mer än hälften av lärartiden). Resterande lärartid leds av 
universitetsadjunkt (en) eller doktorander (4 st.). Kursansvariga är disputerade, 
men ibland får även forskarstuderande möjlighet att administrera en delkurs under 
handledning av disputerad lärare. Alla examinatorer är disputerade. Generellt så är 
den vetenskapliga kompetensen mycket hög. 

Den pedagogiska kompetensen säkerställs genom att alla interna lärare genomgår 
universitetspedagogiska kurser på Didacticum. Ett incitament för att så snart som 
möjligt gå dessa utbildningar är att avdelningen avsätter tid i tjänst för detta. 
Doktorander som vill undervisa genomför detta inom ramen för sin 
assistenttjänstgöring och om möjligt så sammanfaller första kursansvaret 
(tillsammans med disputerad lärare) i samband med att kursen DEL (Design och 
Lärande) där det aktivt arbetas med kursdesign. Då avdelningen för övrigt också 
håller i majoriteten av psykologprogrammets kurser så sker också en del pedagogisk 
fortbildning inom ramen för programmet, vilket innebär en ständigt pågående 
diskussion relaterat till problembaserat lärande. Då flera lärare undervisar både på 
fristående kurser i psykologi och på psykologprogrammet så bidrar dessa 
pedagogiska diskussioner också till utveckling som kommer fristående kurser till 
del. 

Generellt så uppmuntras alla lärare att gå pedagogiska fortbildningskurser genom 
att tid i tjänst avsätts för detta. Utöver det så finns varje år cirka en vecka avsatt för 
pedagogisk kompetensutveckling för alla heltidsarbetande lärare. 

3. Beskriv andra lärarresurser som är nödvändiga för utbildningens 
genomförande. 

Avdelningen besitter samtliga nödvändiga resurser för att kunna genomföra 
utbildningen, men ibland anlitas lärare från andra avdelningar med motsvarande 
eller bättre kompetens. Inom Psykoterapi 1 och inom Handledar- och 
lärarutbildning inom psykoterapi anlitas också flera externa föreläsare med 
spetskompetens inom både psykiatri och handledning. 
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4. Vilka kompetensutvecklingsinsatser, i förhållande till 
utbildningsuppdragets behov, görs? 

Det finns ett ständigt behov av kompetensutveckling för att utveckla sig både vad 
gäller ämneskunskaper och pedagogiska färdigheter. För att adressera detta 
genomförs lärarmöten där kursansvariga förväntas delta. Detta gäller både 
fristående kurser i psykologi, Psykoterapi 1 samt Handledar- och lärarutbildning i 
psykoterapi. 

Ytterligare ett behov som finns är att för fristående kurser i psykologi tydliggöra en 
gemensam pedagogisk grundsyn. Ännu ett utvecklingsområde är metodkursernas 
utformning och innehåll. 

5. Hur har stabiliteten i lärargruppen sett ut över tid? Hur bedöms 
stabiliteten i lärargruppen se ut under de närmast kommande åren? 

På avdelningen för psykologi är vi just nu inne i ett generationsskifte och har därför 
relativt många rekryteringsärenden igång. Behovet av mer personal gäller framför 
allt våra professionsutbildningar (psykolog, psykoterapeut), men det får även 
påverkan på fristående kurser eftersom många lärare undervisar på flera olika 
utbildningar. 

6. I förekommande fall, beskriv hur programmet tillgodoser att 
handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får 
relevant information och besitter god kompetens för uppdraget. 

Ej aktuellt för fristående kurser. 

6.1 Utvecklingsområden - lärarkompetens 
Utvecklingsområden: 

• Att få till en hållbar struktur för genomförande av lärarmöten för 
kursansvariga inom fristående kurser i psykologi. 

• Att få till en struktur för terminsvisa lärarmöten för lärare på samma 
termin, men syftet att tydliggöra pedagogiskt upplägg och samordna 
progression i vetenskapligt förhållningssätt 

• Att involvera alla lärare och forskare i utbildningens utformning, oavsett om 
de är involverade idag eller inte. 

• Utveckla kurser i vetenskaplig metod avseende aktuell programvara, 
internetbaserade resurser. Med fördel kan erfarenheter från motsvarande 
arbete på psykologprogrammet, handikappvetenskap eller HR-programmet 
tillvaratas. 
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7 Arbetslivsperspektiv 
1. Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att studenterna 
förbereds för arbetslivet? 

Det primära bidraget från fristående kurser i psykologi till arbetslivet är, förutom 
ökad kunskap om psykologiska fenomen och mänskligt beteende och tänkande, 
färdigheter att på egen hand orientera sig vetenskapligt inom det psykologiska 
området. Det åstadkoms genom lärandeaktiviteter där studenterna förvärvar 
kunskaper inom psykologins område och genom att studenterna får ta ett allt större 
ansvar för sitt eget lärande. 

För Psykoterapi 1 och för Handledar- och lärarutbildning inom psykoterapi är båda 
anpassande för att möta förändringar i arbetslivet. Genom självständiga 
lärandeaktiviteter får studenterna utveckla sin förmåga att självständigt in hämta 
ny kunskap relevant för arbetslivet. 

Samtliga studenter har också god tillgång till studievägledare för att planera sina 
studier och förbereda sig för arbetslivet. Vi ser detta som en utmärkt kontaktyta 
med kommande arbetsliv. 

2. Hur samverkar utbildningen med omgivande samhälle? Hur bidrar 
samverkan till kvalitet i utbildningen? 

Samverkan med verksamheter kan utvecklas. Detta skulle kunna bidra till mer 
verksamhetsnära forskning i form av uppsatsarbeten som görs tillsammans med 
FoU-enheter inom kommuner, regioner eller företag. Till vissa av utbildningarna, 
främst Psykoterapi 1 och Handledar- och lärarutbildning inom psykoterapi, skickar 
de omgivande verksamheterna deltagare för fördjupande fortbildning. 

- På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information som är relevant för 
utbildningens användbarhet och förberedelse för arbetslivet? 

Fristående kurser i psykologi förbereder för fortsatta studier, till exempel 
forskarutbildning, men inte alla har som mål att bli forskare och behov av 
psykologisk kunskap finns inom bland annat rekrytering, rehabilitering, 
organisationsutveckling, personal administration, etc. Utvecklingen av samverkan 
med omgivande samhälle (se punkt 2 ovan) kan företrädesvis inledas genom att 
involvera representanter ifrån FoU-enheter (kommun, region, företag) i ett kursråd. 
Detta är ett angeläget utvecklingsområde. 

Kurserna Psykoterapi 1 och Handledar- och lärarutbildning inom psykoterapi är till 
sin karaktär anpassade efter att vara användbara i arbetlivet. Detta eftersom de 
studerande parallellt med utbildningen förväntas vara yrkesverksamma inom 
relevant område. 

3. Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att 
utbildningen är användbar och förbereder studenterna för ett 
föränderligt arbetsliv? 

Förutom bildningsnivån, vilken säkerställs genom uppsatser av god kvalitet, 
kommer utvecklingen av kursråd med arbetslivsrepresentanter bidra till förståelse 
av arbetslivets efterfrågan. Detta är ett utvecklingsområde som kommer ge ett nytt 
perspektiv till utbildningens innehåll. Då studenterna på Psykoterapi 1 och på 
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Handledar- och lärarutbildning inom psykoterapi är yrkesverksamma parallellt 
med utbildningen sker kontinuerligt en dialog om utbildningens relevans för 
arbetslivet. 

4. Hur arbetar utbildningen med att följa upp och tillvarata alumners 
erfarenheter? 

För fristående kurser i psykologi så kommer kursrådet (se ovan) innehålla alumner 
och förfrågan kommer gå ut till studenter som avslutat utbildningen. Med fördel 
ingår alumner som hunnit förvärva några års arbetslivserfarenhet, för att på så sätt 
ha både relativt färsk kännedom om utbildningens utformning och viss erfarenhet 
av arbetliv. Kursrådet kommer även innehålla arbetslivsrepresentanter (vilket inte 
utesluter att man samtidigt är alumn). 

För Psykoterapi 1 och för Handledar- och lärarutbildning inom psykoterapi hålls ett 
kursråd varje termin. 

Liu har nyligen (2019-05-27) beslutat om en plan för systematisk uppföljning av 
alumner för utbildningar på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå (LIU-
2019-01918). Planen ska börja tillämpas från och med 1 januari 2020. I denna 
framgår att “kandidatutbildningar och även vissa masterutbildningar ibland helt 
saknar systematisk uppföljning”. Planen innehåller ett antal åtgärder för att “på ett 
systematiskt vis fånga upp alumner och i strikt mening anknyta utbildningen till 
arbetsliv”. Rutiner för hur uppföljningar etableras har getts i uppdrag till prefekter. 
Vi kommer påbörja en systematisk uppföljning i linje med dessa rutiner. 

7.1 Utvecklingsområden - arbetslivsperspektiv 
Här finns definitivt utvecklingspotential. En skillnad från flera andra utbildningar 
är inga av kurserna leder till något specifikt yrke utan snarare bidrar med kunskap 
om mänskligt beteende och färdigheter att på egen hand orientera sig vetenskapligt 
inom det psykologiska och psykoterapeutiska området. Dock kan medvetenheten 
om hur dessa kunskaper och färdigheter utvecklas, inledningsvis genom att utveckla 
samarbete med FoU-enheter och inkludera aktörer från dessa i ett kursråd. 

Utvecklingsområden: 

För fristående kurser i psykologi jobba för möjligheter att skriva uppsatser kopplat 
till verksamheter utanför universitetet, t ex FoU-enheter inom kommun, region och 
företag. 

Utforma kursråd med arbetslivsrepresentanter och alumner för fristående kurser i 
psykologi. 

Påbörja en systematisk uppföljning av alumner i linje med av prefekten etablerade 
rutiner (enligt beslut LIU-2019-01918). 



 44(50) 

 
 

8 Studentperspektiv 
1. Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del 
i arbetet med att utveckla utbildningen. 

Varje delkurs utvärderas löpande under kursens gång. Det sker genom skriftliga 
utvärderingar av varje delkurs med Evaliuate (tidigare KURT), men även genom att 
varje delkurs 

innehåller en halvtidsutvärdering/kursdialog där delkursansvarig lärare har 
möjlighet att stämma av med studenterna kring hur de upplever sin progression. I 
och med detta finns möjlighet att anpassa och justera senare delen av delkursen, 
och detta fungerar även som en möjlighet att ta in studenters tankar och idéer om 
utbildningens kvalitet och upplägg löpande. 

Halvtidsutvärderingarna och kursutvärderingarna är en stor möjlighet för 
studenterna att föra fram sina åsikter och tips om utbildningen och vi ser därför 
gärna att svarsfrekvenserna och deltagandet i dessa utvärderingar blir högre. Vi 
uppmuntrar aktivt studenterna att delta och fylla i dessa. En idé som vi funderar på 
är vilka möjligheter digitaliseringen har för att öka studentinflytandet? Fler 
möjligheter att tycka till och påverka under och efter delkurserna skulle kanske 
kunna höja andel studenter som bidrar? 

Uppföljning av genomförandet och erfarenheterna av dessa är en sak för 
lärarkollegiet/studierektor att jobba vidare med för att få detta att bli en bra rutin 
genom utbildningens alla kurser och delkurser. 

2. Beskriv exempelvis hur utbildningen arbetar med kursvärderingar, 
möten mellan programansvarig/ordförande i programnämnd, 
kursansvariga och studenter där utveckling av utbildningens kvalitet är 
i fokus. 

Former för regelbundna lärarmöten är under utveckling. I nuläget träffas 
delkursansvariga och studierektor en gång per läsår för att diskutera erfarenheter, 
förändringar i upplägg, progression av pedagogiska färdigheter över utbildningen, 
pedagogik, Lisam-sidor, röd tråd, eller annat relevant för studenternas utbildning. 

På avdelningen för psykologi finns en mall som varje kursansvarig efter avslutad 
kurs fyller i. Här kan kursansvarig kommentera hur kursen har fortlöpt och 
kommentera vad som kommit fram i studenternas kursutvärdering. Detta är ett bra 
verktyg för studierektor att få en övergripande bild av utbildningen och detta kan 
sedan diskuteras vidare i till exempel kursrådet. Mallen används på 
psykologprogrammet sedan hösten 2018 och har nu introducerats på fristående 
kurser. Det återstår en del arbete tills denna rutin har satt sig. 

3. Beskriv hur utbildningen tillvaratar studenternas åsikter och 
erfarenheter om sin studiesituation. Beskriv hur eventuella åtgärder 
återkopplas till studenterna. 

Studenternas åsikter och erfarenheter tillvaratas både i det kortare och i det längre 
perspektivet. I det kortare perspektivet tillvaratas studenternas åsikter i varje 
delkurs halvtidsutvärdering och eventuella åtgärder eller återkoppling ges direkt. I 
det längre perspektivet så används kursutvärderingarna och kursansvarigas 
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sammanställningar av kursen (se punkt 2) för att gör förändringar till kommande 
kursomgångar. Återkoppling av utvärderingar och förändringar (eller frånvaro av 
förändringar) görs av kursansvarig vid kursintroduktionerna. 

8.1 Utvecklingsområden - studentperspektiv 
Utvecklingsområden: 

Uppföljning av genomförandet och erfarenheterna av dessa är en sak för 
lärarkollegiet/studierektor att jobba vidare med för att få detta att bli en bra rutin 
genom utbildningens alla delkurser. 

Fortsatt arbete med kursansvarigas egna sammanställningar/utvärdering av 
kurserna enligt avdelningens mall. 
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9 Jämställdhetsperspektiv 
1. På vilket sätt inkluderas jämställdhetsperspektivet i planering, 
genomförande och uppföljning och hur bidrar detta till 
kvalitetsutveckling? 

Jämställdhet handlar om flera saker och vi strävar efter att tillgodose lika villkor att 
utvecklas, ta plats, respekteras eller lyssnas på. Bland annat strävar vi efter en jämn 
fördelning av kvinnor och män i lärargruppen. Just nu har vi i princip lika många 
kvinnor som män involverade, med viss övervikt på manliga kursansvariga. 
Medvetenheten om jämställdhet och mångfald är generellt hög men är samtidigt 
något som kräver en ständigt pågående diskussion för att underhållas. Detta bör 
finnas på agendan för lärargruppens möten. 

I lärargruppen har vi en av Liu:s lika-villkor representanter, något vi ser som en 
styrka för att tillvarata jämställdhetsfrågor, men även andra 
diskrimineringsgrundande aspekter. Detta är bland annat en styrka vid formulering 
av nya kursplaner. 

2. Hur integreras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och 
genomförande av utbildningen? 

Fristående kurser i psykologi har en relativt jämn fördelning mellan kvinnliga och 
manliga studenter och det finns inga märkbara skillnader mellan män och kvinnor 
gällande genomströmning. För Psykoterapi 1 så är det en övervikt av kvinnliga 
studenter (ca 75–80% kvinnor). Även handledar- och lärarutbildningen i 
psykoterapi har övervägande kvinnliga studenter (ca 60-70%). 

I samtliga kursplaner finns Liu:s standardformulering om jämställdhet med. Vi 
skulle önska att det gick att formulera detta så att alla individers erfarenheter och 
kunskaper tas tillvara oavsett diskrimineringsgrund. Dock vet vi att andra som 
försökt med detta fått nej och att standarformuleringen som endast omfattar ”män 
och kvinnor” ska användas. Vi skulle gärna ändra på detta när vi skriver nya 
kursplaner. 

I nuläget finns ingen sammanställd kartläggning av könsfördelningen hos författare 
till kurslitteraturen. Ett gott vetenskapligt förhållningssätt omfattar att man 
tillvaratar olika perspektiv på det som studeras och däri ligger naturligt att tillvarata 
kunskap från personer med olika perspektiv. Det är något som omfattas i varje 
delkurs och ju längre utbildningen fortskrider, desto mer skolas studenterna in i att 
utifrån detta själva att välja sin studielitteratur. Att medvetandegöra detta som en 
typ av jämställdhetsarbete, eller än hellre mångfaldsarbete, hos både lärare och 
studenter är något som kan göras tydligare. 

Vi strävar efter en variation i lärandeaktiviteter och studenternas olikheter i form av 
olika intressen ges stort utrymme i studenternas möjligheter att själva välja 
inriktning på sina egna arbeten, både i projekt och uppsats. 

Att vara uppmärksam på frågor kring jämställdhet och mångfald och att 
kontinuerligt utvärdera moment så att undervisningsmoment och litteratur är 
uppdaterad och inkluderande är något för lärargruppen att ha som återkommande 
punkt på sina möten. 
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9.1 Utvecklingsområden - jämställdhetsperspektiv 
Utvecklingsområden: 

Att tydligare kommunicera, både mellan lärare och studenter, hur vi arbetar med 
jämställdhet och mångfald i utbildningen. Detta tas med fördel upp i både 
lärarkollegiet och kommande kursråd. 

Gör en översikt över kurslitteratur avseende jämställdhet och mångfald. 

Ta lärdom av arbete i andra utbildningar, t ex genom att inkludera det på 
psykologprogrammet redan utvecklade momentet där reflektion över genus i 
utbildningen görs. 
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10 Hållbarhetsperspektiv 
1. Hur säkerställs att studenter inom sina utbildningsprogram/kurser 
får en grundläggande kännedom om och förståelse för hur hållbar 
utveckling är relevant inom respektive utbildning. 

FNs globala mål för hållbar utveckling inom hälsa och välbefinnande sammanfattas 
i formuleringen ”Säkerställa hälsosamma liv och välbefinnande i alla åldrar”. 
Utifrån FNs arbete fastslås att god hälsa är en grundläggande förutsättning för 
människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets 
utveckling samt att människors hälsa påverkas av alla de tre aspekterna av hållbar 
utveckling (ekonomisk, ekologiska och social). 

Psykologi handlar om människors upplevelser och beteenden och är 
sammankopplat med vår hälsa därför nära och hållbar utveckling. Förutom det så 
genomförs flera aktiviteter bidrar till hållbar utveckling, men en förtydligad strategi 
och ökad medvetenhet om detta kan utvecklas inom utbildningen. 

Social hållbarhet handlar bland annat om att hålla i arbetslivet. Här vill vi förbereda 
studenterna på att hålla redan under sin studietid och gör detta genom att göra 
tydligt vilka förväntningar som finns på dem och vad som krävs för att klara 
studierna inom utsatt tid. Att lära sig planera för sina studier och för sin ledighet är 
en bra förberedelse för arbetslivet. Vi eftersträvar i varje kurs och i varje delkurs att 
vara tydliga med lärares tillgänglighet och när studenter kan förvänta sig feedback. 
Till exempel förväntas lärare inte svara på e-post under helger eller lediga dagar, 
något som signalerar att vi värdesätter en skillnad mellan arbetstid och ledighet. 
Detta tror vi bidrar till social hållbarhet för både studenter och lärare. Social 
hållbarhet handlar också om relationer och kopplingen till jämställdhet och 
mångfald blir då också relevant. Kursen Handledare och lärarutbildning i 
psykoterapi bygger på relevant forskning som visar att handledning i yrkeslivet 
bidrar till hållbarhet i det att man orkar hela arbetslivet ut. 

Ekonomisk hållbarhet handlar bland annat om hur vi fattar beslut, vi behöver lära 
oss att fatta beslut som är ekonomiskt hållbara. Vi har inslag av beslutsfattande 
kopplat till ekonomi (inom forskningsområdet neuroekonomi) i kurser om kognitiv 
psykologi. För övrigt är det en ständig utmaning att göra kurserna ekonomiskt 
hållbara då kursresurser över tid relativt sett minskar. 

Ekologisk hållbarhet är något vi generellt arbetar med på avdelningen för psykologi. 
Vi har minskat användande av papper och försöker primärt att dela information 
elektroniskt via Lisam. Ett annat uttryck för detta är en pågående design av en kurs 
i hållbarhetspsykologi. Kursen behandlar olika psykologiska aspekter kring som 
påverkar vårt beteende och därmed också vår ekologi (men även social och 
ekonomisk hållbarhet). 

Då hållbar utveckling formellt är ett nytt utvärderingsområde återstår arbete med 
att på ett strukturerat sätt organisera och medvetande göra denna aspekt i våra 
utbildningar. 
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10.1 Utvecklingsområde - hållbarhetsperspektiv 
Utvecklingsområden: 

I lärarkollegiet tydliggöra på vilka sätt vi redan arbetar med hållbar utveckling i 
utbildningen. 

Utveckla strategi för hur vi medvetandegör för studenterna hur hållbar utveckling 
är relevant inom utbildningen. 
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11 Bilageförteckning 
• Bilaga 1 - F_Bedömningsmatris Psykologi 

• Bilaga 2 - P1H_Bedömningsmatris Psykoterapi o Handledning 

• Bilaga 3 - F_Lärartabell GU psykologi 2018 

11.1  
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