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1 Kvalitetsrapport av utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

LiU-2020-04124 

1.1 Basdata 
Program / huvudområde: Psykologprogrammet 

Examen: Psykologexamen 

Antal nybörjarplatser per år: 48 platser per år 

Författare: Programansvarig Adam Helles 

Sammanfattande beskrivning av programmet: 

Psykologprogrammet är en sammanhållen yrkesutbildning på grundläggande och 
avancerad nivå, som omfattar fem års heltidsstudier. Utbildningen leder till 
psykologexamen. Psykologexamen och minst ett års praktisk tjänstgöring (PTP) enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter krävs för legitimation som psykolog. Länk till utbildningsplan: 

https://liu.se/studieinfo/program/f7ypu/4495 

Psykologprogrammet i Linköping genomförs helt vid Institutionen för Beteendevetenskap 
och Lärande (IBL), där tre avdelningar genomför utbildningen. Avdelningen för Psykologi 
(PSY) ansvarar för 32 av programmets 37 ordinarie kurser samt samtliga 3 valbara kurser. 
Avdelningen för psykologi är även ansvariga för Psykologmottagningen där all psykologisk 
behandling genomförs på utbildningen. Avdelningen för handikappvetenskap (AHV) 
ansvarar för två kurser inom kognitiv psykologi och Avdelningen för pedagogik och 
sociologi (APS) som ansvarar för tre kurser inom arbets- och organisationspsykologi. 
Programmet har även tre programövergripande strimmor, inom testmetodik, 
samtalsmetodik och etik och professionell självkännedom. Samtliga dessa tre strimmor 
genomförs av Avdelningen för Psykologi. Psykologprogrammet leder till en 
psykologexamen och efter genomförd PTP-tjänstgöring (Praktisk tjänstgöring som 
psykolog) har man rätt att ansöka om legitimation som psykolog från Socialstyrelsen. 

Psykologprogrammet i Linköping har ingen specifik inriktning, men studenterna väljer en 
specifik behandlingsmetod (kognitiv beteendeterapi/KBT eller psykodynamisk 
psykoterapi/PDT) på sitt handledda klientarbete. Till skillnad mot många andra 
psykologprogram så lär sig studenterna båda metoderna på de teoretiska kurserna och det 
är endast de praktiska momenten som är uppdelade utifrån specifik metod. Programmet är 
5 år och avslutas med en masteruppsats i psykologi. 

Psykologprogrammet gjordes om med en omfattande revidering av programplanen för 5 år 
sedan, vilket innebär att den första kullen som gick ut på det aktuella psykologprogrammet 
var de studenter som gick ut vt 2021. Detta medför att den senare delen av programmet 
endast har genomförts en eller två gånger medan den tidigare delen av programmet har 
genomförts 5-6 gånger. Detta medför att det är svårt att helt kunna dra slutsatser om 
tendenser på programmets senare delar. 
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1.2 Nyckeltal 

1.2.1 LiU-gemensamma nyckeltal och data från utvärderingssystem 

1.2.1.1 Antal förstahandssökande 
I diagrammet nedan visas antalet förstahandssökande per år (HT=hösttermin), för de fem 
senaste åren. Staplarna visar totalt antal förstahandssökande samt antal kvinnor och män. 

 

Psykologprogrammet fortsätter vara ett program med ett högt söktryck och det är aldrig 
problem att fylla programmets platser. Vi har snarare det motsatta problemet då vi har 
väldigt många studenter som hör av sig gång på gång i hopp om att komma in trots goda 
betyg eller resultat på högskoleprovet. 

1.2.1.2 Poängproduktion per termin av andel aktiva studenter 
Tabellen och diagrammet nedan visar antal högskolepoäng per termin. Högskolepoängen 
avser aktiva studenter i kullarna som startade höstterminen 2012 till höstterminen 2016. 
Högskolepoängen är ett beräknat medelvärde för aktuella kullar. Definitionen av aktiva 
studenter är studenter som har tagit någon poäng på terminen (inklusive poäng från 
omtentor). 
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Termin Genomsnittlig 
poängproduktion 

Antal aktiva 
studenter 

Varav 
kvinnor 

Varav män 

1 23 267 184 83 

2 31 246 170 76 

3 22 228 162 66 

4 34 227 160 67 

5 22 209 146 63 

6 35 207 146 61 

7 26 208 150 58 

8 30 203 148 55 

9 26 202 149 53 

10 36 198 144 54 

11 21 31 24 7 

12 29 21 15 6 
Diagrammet nedan visar den genomsnittliga poängproduktionen per termin från tabellen 
ovan, fördelad på kön. 
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Poängproduktion uppdelat på starttermin 

Dessa siffror har varit en ögonöppnare för oss på programmet. Termin 1 har låg 
poängproduktion då vi alltid har studenter som visar sig ha svårigheter att klara av 
programmet. V har ett stort överintag (63 tas in på 48 platser) då vi vet att minst 5 
studenter kommer försvinna under första terminen. Detta bidrar troligtvis till den låga 
poängproduktionen. 

Termin 3 är en notoriskt svår termin på programmet då studenterna förutom sina 
sedvanliga studier har tre större terminsövergripande projekt, 1 i samtalsmetodik, 1 i test 
och utredning och 1 i gruppsykologi och ledarskap. Till viss del kan vi även se detta i 
siffrorna från Evaliuate. Medelvärdet för helhetsbetyget på en kurs de senaste tre åren är 
3,98 (SD= 0,56). Medelvärdet för helhetsbetyget på termin 3 är 3,84 vilket gör den till den 
näst lägst rankade terminen på programmet. 

Den låga produktionen på termin 5 har troligtvis att göra med terminen innefattar en valbar 
kurs och att mellan 30-50% av studenterna väljer att genomföra denna kurs på annat 
lärosäte. 

Termin 6 bör även nämnas. Mellan termin 6 och termin 7 så har vi programmets största 
spärr. Detta medför troligtvis den höga poängproduktionen på denna termin då många 
kämpar för att ta ikapp det man missat tidigare på programmet. Denna termin är ihop med 
termin 3 den termin som har absolut högst belastning på studenterna, vilket uppkommer 
genom berättelser om hög stress och även genom ökad ansökan om studieuppehåll eller 
individuell studieplan. Termin 6 är även den termin som får lägst genomsnittligt betyg på 
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programmet (3,65 i medel på helhetsbetyget). Vi arbetar nu aktivt för att få studenterna att 
inte skjuta upp sina kompletteringar till termin 6. 

1.2.1.3 Tid till examen 
Diagrammet visar hur stor andel av studenterna som tar examen per startår (”kull”) samt 
hur lång tid efter avslutad utbildning examination sker. Staplarna visas per ”kull” (dvs ej 
ackumulerat utfall) och termin t.ex. HT2013 avser startår höstterminen 2013. Diagrammet 
visar även hur många som inte tagit examen senast tre år efter avslutad utbildning. 

Studenter med studieuppehåll kan ha återupptagit studierna i senare kull. 

 

 

Tabellen visar totalt antal studenternas progression från registrering per starttermin till och med 3 år 
efter avslutat program. Se förklaring till kolumnerna nedan. 

 

Tabellen visar de kvinnliga studenternas progression från registrering per starttermin till och med 3 år 
efter avslutat program. Se förklaring till kolumnerna nedan. 
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Tabellen visar de manliga studenternas progression från registrering per starttermin till och med 3 år 
efter avslutat program. Se förklaring till kolumnerna nedan. 

Förklaring till tabellerna ovan som visar följande kolumner: 

• Totalt reg: Antal studenter som någon gång varit registrerade på ett visst 
programtillfälle. 

• Reg: Antal registrerade (ht 2020) 

• Uppehåll: Studenter som anmält uppehåll (ht 2020) 

• Avbrott: Totalt antal studenter som gjort avbrott på ett visst programtillfälle 

• Bortfall: Totalt antal studenter som det saknas information om 

• Inom 6 mån: studenter som tagit examen inom 6 månader efter det att 
utbildningen har slutat 

• Andel 6 mån: andel studenter som tagit examen inom 6 månader efter det att 
utbildningen har slutat 

• Inom 1 år: studenter som tagit examen inom ett år efter det att utbildningen har 
slutat 

• Andel 1 år: andel studenter som tagit examen inom ett år efter det att utbildningen 
har slutat 

• Inom 3 år: studenter som tagit examen inom tre år efter det att utbildningen har 
slutat 

• Andel 3 år: andel studenter som tagit examen inom tre år efter det att utbildningen 
har slutat 

Dessa siffror är oroväckande för programmet. Till viss del handlar det om att vi har ett högt 
överintag och många studenter försvinner redan första läsåret, dels då man upptäcker att 
psykolog inte passar en som person, dels att man kommer in på läkarprogrammet (eller 
andra utbildningar) och dels att man inte klarar studierna. Detta förklarar dock inte varför 
vi trots våra höga överintag ändå inte får fler än att 189 studenter på 240 platser (79%) tar 
examen inom 3 år efter beräknat examensdatum under en 5-årsperiod. Om vi räknar bort 
kullen 2014 som är extremt avvikande så ser siffrorna betydligt bättre ut då 165 studenter 
tar examen på 192 platser (86%) och är det man bör förvänta sig på ett psykologprogram, i 
och med att vi har högt söktryck med akademiskt skickliga studenter och att andra 
legitimationsgrundande utbildningar har höga genomströmningssiffror. Att en enskild kull 
enbart har 50% av sina beräknade antal examinerade, 3 år efter studiernas avslut är 
förvånande och detta behöver analyseras vidare för att detta inte ska ske igen. 

Siffrorna kring männen på programmet är tyvärr inte förvånande. Att männen på 
programmet har svårare att klara studierna är välkänt på programmet och väldigt många av 
studenterna som regelbundet riskerar att spärras för uppflyttning till högre terminer är 
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unga män. Vi ser dels en tendens att skjuta på uppgifter men även en tendens att inte ta 
sina studier på lika stort allvar. 

Generellt så har programmet en hög nöjdhet med programmets kurser (medel av 
helhetsbetyg över senaste 3 åren) är 3,98 (se bilaga 2). Vi har dock en stor spridning där vi 
har ett fåtal kurser med betyg under 3, men även kurser med medelbetyg över 4,5. Till viss 
del speglas dock dessa resultat hur populära ämnena är då de kliniska kurserna alla har 
betyg 4,2 och uppåt. Det ska också sägas att dessa kurser har väldigt hög kvalitet. Kurserna 
med regelbundet låga betyg arbetas kontinuerligt med från programmets och 
avdelningarnas sida. Så trots spridningen i nöjdhet med kurserna så är det troligtvis inte 
detta som medför våra relativt låga examenssiffror. 

Det är troligt att termin 3 och till viss del även termin 6 bidrar till att studenter avbryter 
studierna på senare terminer då vi vet att studenter har kvar rester från termin 3 hela vägen 
upp till termin 6 och att många studenter mår sämre under termin 6. Med detta kan inte 
vara den enda förklaringen. 

Detta behöver programmet analysera vidare under nästkommande år för att se när vi har 
våra stora bortfall under programmet och om det finns systematiska skäl till att vi tappar 
studenter före examen. Vidare behöver vi analysera kullen 2014 vidare för att försöka få en 
förståelse för vad som hände med denna kull, där färre än hälften tog examen. Vi behöver 
även följa upp om ett ökat överintag har lett till att vi har fler studenter som är kvar i slutet 
av utbildningen. 

Vi har idag 43 registrerade studenter på termin 9, vilket innebär att även vt 2022 kommer 
vi ha ett lågt antal studenter som tar examen. Termin 7 har fortfarande 51 registrerade 
studenter vilket är betydligt mer hoppfullt och termin 5 har 46 studenter vilket är mer 
oroväckande. Att få en större förståelse för vilka studenter som tar avbrott och när de tar 
avbrott kommer ha en stor betydelse för programmets fortsatta utveckling. 
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2 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Måluppfyllelse 

*Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål och 
examinationsformer? * 

Säkerställande av de nationella examensmålen har gjorts genom analys av kursplanernas 
mål enligt FilFaks programmatris (se bifogad fil). 

1) visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad 
erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen 

Detta mål täcks väl av genom hela utbildningen. Från introduktionskursen hela vägen fram 
till examensarbetet så är programmets mål att hela tiden lära studenterna kopplingen 
mellan den vetenskapliga grunden, det aktuella forskningsläget och kopplingen mellan 
vetenskap och beprövad erfarenhet för yrkesutövningen som psykolog. Vi täcker av det 
vetenskapliga generellt genom tre forskningsmetodikkurser, men även specifikt så har varje 
kurs mål för att visa kopplingen till det vetenskapliga fältet. När det gäller kopplingen till 
beprövad erfarenhet och yrkesutövningen så ser vi att detta täcks mer på vissa kurser än 
andra, särskilt de kliniska kurserna och kurserna på avancerad nivå och kurser som är mer 
professionsanknutna. Genom våra tre forskningskurser på olika nivåer och att kurser på 
senare del är av utbildningen är på avancerad nivå så garanterar vi för en progression 
genom utbildningen. 

2) visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd avseende 
individer, grupper och organisationer 

Detta mål täcks av inom flera tydliga delar av programmet. Gällande psykologiska metoder 
för grupp så täcks detta av i kurserna inom gruppsykologi och framförallt på kursen 735G91 
Grupp- och Socialpsykologi - Tillämpningar och kursen 735A30 Arbets- och 
Organisationspsykologi 2 - tillämpningar. Kursen 735A30 är även den kursen som täcker av 
målen knutna till organisationer. 

På individsidan så täcks målet av inom en mängd kurser. De kliniska kurserna, 
behandlingskurserna, momenten knutna till testning och utredning och många av kurserna 
på avancerad nivå inom Utvecklingspsykologi och Kognitiv psykologi täcker av detta mål 
väl. Genom hela utbildningen så går en strimma som fokuserar på utredning av individer 
där studenterna tränas från termin 2 till termin 8 i utredning och testning av individen. 
Åtgärder på individnivå täcks av ur en mängd olika perspektiv. Ur ett kliniskt perspektiv på 
kurserna 735G85 Förenande och särskiljande behandlingsprinciper, 735A28 Tillämpad 
hälsopsykologi, 735A29 Komplex problematik och 735A25, 735A25 och 735A27 
Psykologiska behandlingsmodeller och principer - handlett klientarbete 1, 2 och 3. Ur ett 
kognitivt perspektiv på kurserna 735G81 Tillämpning för inlärningssvårigheter, 735A21 
Tillämpning för handikappvetenskap och 735A22 Klinisk neuropsykologi. Ur ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv på kurserna 735A23 Utvecklingspsykopatologi och 
735A24 Utvecklingspsykologi - klinisk tillämpning. 

Genom test och utredningsstrimman som går från termin 1 till termin 8 så har vi en 
naturlig progression genom utbildningen. På grupp och organisationsnivå så har vi kurser 
på grundnivå och avancerad nivå som säkerställer progressionen. Gällande åtgärder på 
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individnivå så ser vi även där att kurserna går från grundnivå till avancerad nivå för att 
säkerställa progressionen. 

3) visa fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som 
påverkar olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män 

Även detta mål täcks av ett flertal kurser inom programmet. Flera av kurserna inom grupp 
och socialpsykologi 735G73 och 735G91, utvecklingspsykologi 735G77, 735G78 och 735G79 
samt klinisk psykologi 735G84 och 735A29 berör dessa ämnen i mycket hög grad, både 
gällande grupp, individ, barn, kvinnor och män. Det tas också i lägre grad inom en mängd 
andra kurser på programmet. 

Progressionsperspektivet är mindre tydligt kring detta mål, utan här handlar det mer om 
att vi i utbildningen belyser området från en bredd av perspektiv genom utbildningen. 
Detta är en mer relevant form av progression gällande detta mål. 

4) visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 

Detta är ett relativt nytt mål som lagts till i högskoleförordningen och därför arbetas det 
med att få in detta i programmet. På kursen 735A31 Psykologens roll i samhället så tas detta 
upp som ett eget mål och arbetas med under kursen. På kursen 735A29 Komplex 
problematik så är det inte helt uttalat i målet, men våld i nära relationer tas upp 
återkommande då man arbetar mycket med trauma hos patienter (där våld i nära relationer 
är en av de vanligaste orsakerna till trauma). På kursen 735A24 Utvecklingspsykologi - 
klinisk tillämpning så finns det inte med i målen att arbeta med detta, men det finns 
återkommande på kursen att man börjar arbeta med grunderna kring våld i nära relationer. 

På 735A24 går vi igenom målet på grundnivå medan på kurserna 735A29 och 735A31 tas 
detta mål upp på avancerad nivå för att säkerställa progressionen. 

5) visa kunskap om relevanta författningar 

Detta mål berörs på ett antal kurser och moment under utbildningen. Ett återkommande 
moment under utbildningen är strimman i testmetodik och utredning. Genom denna 
strimma får studenterna lära sig relevanta författningar knutet till dessa metoder. Detta 
börjar redan på termin 2 och arbetas med fram till termin 8. Det saknas dock tydliga 
formuleringar kring detta i kursmålen. Kurserna i psykologisk behandling 735A25, 735A26 
och 735A27, kursen om psykologens roll i samhället 735A31 och kursen om Testmetod, 
samtalsmetod, etik och profession 735A32, samt VFU-kursen 735A33 tar alla upp detta i 
sina mål och arbetar kring detta. 

Genom behandlingsarbetet och teststrimman så säkerställs progression kring detta och 
detta kompletteras med kurserna 735A31, 735A32 och 735A33 som tar upp ett mer 
fördjupat och/eller applicerat perspektiv. 

6) visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling, - visa förmåga att under 
handledning bedriva psykoterapi 

På utbildningen så har vi tre kurser i förmågan att bedriva psykologisk behandling 735A25, 
735A26 och 735A27. Dessa tre kurser är terminsövergripande kurser på termin 6, 7 och 8 
och följer varandra i en naturlig progression. Under dessa kurser så arbetar studenterna 
med behandling av verkliga patienter på vår Psykologmottagning, under handledning av leg 
psykoterapeuter med utbildning i handledning. Under dessa tre terminer så tränas 
studenterna i att lära sig att självständigt bedriva psykologisk behandling utifrån två 
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valbara behandlingsmetoder: Kognitiv beteendeterapi eller Psykodynamisk terapi. De tre 
kurserna följer varandra i en naturlig progression. 

För att säkerställa att studenterna har tillräckliga färdigheter för att kunna påbörja 
kurserna så får de på lägre terminer träna sig i samtalsfärdigheter, vilket de gör i en 
Samtalsstrimma som sträcker sig från termin 1 till termin 3. 

På termin 9 går studenterna ut på sin VFU, på kurs 735A33 och under VFU så förväntas de 
även att kunna bedriva psykologisk behandling i en verklig situation. 

7) visa fördjupad förmåga att självständigt planera, leda och genomföra förebyggande 
arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper, 
organisationer och miljöer 

Detta mål är det som har sämst täckning på programmet. I kurserna om gruppsykologi 
(framförallt 735G91) och organisationspsykologi (735A30) så täcks målen kring 
förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete av väl kring grupper, 
organisationer och miljöer. Men på individnivå så har vi väldigt lite kring förebyggande 
arbete. Utvecklings- och förändringsarbete görs inte på individnivå och är därför inte 
aktuellt. Det som tas upp på utbildningen kring förebyggande arbete är kring förebyggande 
arbete för personer med funktionsnedsättningar på kursen 735A21. 

8) visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla 
behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom verksamhetsområdet 

Detta täcks väl av på kurser inom klinisk psykologi (735G84 och 735A29), psykologisk 
behandling (735A27) och forskningsmetod (735G86 och 735A15). Det finns tydliga mål och 
pedagogiska aktiviteter knutna till detta. Även på kursen 735A33 Verksamhetsförlagd 
utbildning så finns det kursmål kring detta. Progressionen finns naturligt i 
behandlingskurserna som följer varandra, forskningsmetodkurserna som följer varandra 
och även i de kliniska kurserna som går från grundnivå till avancerad nivå. Detta avslutas 
med det mer applicerade perspektivet på VFU-kursen. 

9) visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper 

Genom arbetet med PBL så gör studenterna hela tiden träning i att samverka och ha 
lagarbete i grupp. Denna träning början redan på introduktionskursen på termin 1 och 
fortsätter genom hela utbildningen. På ett teoretiskt och praktisk plan får studenterna även 
träna sig kring detta på kursen 735G91 där de får träna sig i att leda en grupp. 

Förmågan till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper har sämre täckning på 
programmet. Det är framförallt på praktiken på VFU-kursen på termin 9 som studenterna 
får träning i detta. I övrigt så har man ett mindre moment på kursen 735A23 där de har ett 
samverkansarbete med lärarstudenter. 

I övrigt så täcks detta mest av teoretiskt, på kurserna 735G78 där man får lära sig om 
samverkan i skolan, på kursen 735G76 där man får lära sig mer om alla typer av 
verksamheter där psykologer verkar och på kursen 735A29 där man får lära sig mer om 
samverkan med andra yrkesgrupper inom psykiatrin. 

10) visa förmåga att för berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för utredning, 
åtgärd och resultat samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa 

I teststrimman som går från termin 2 till termin 8 så tränas studenterna i att göra detta. 
Redan termin 3 så får studenterna träna sig i att skriva psykologutlåtanden och göra 
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muntliga återgivningar. Dessa moment ligger utlagda på kurserna 735G77 och 735G80. 
Detta följs upp på termin 4 när de får ytterligare träning på kursen 735G78. På kurserna 
735A29 och 735A32 på termin 8 så tränas studenterna åter att göra detta, men då på 
avancerad nivå. På VFU-kursen 735A33 så kommer många studenter även att träna sig på 
detta i verkliga miljöer, även om det inte är ett krav på kursen. 

11) visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant 
information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika 
grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten. 

Genom PBL så får våra studenter kontinuerlig träning i detta, från termin 1 till termin 9. I 
princip alla kurser har mål som mer eller mindre uttalat knyter an till detta mål. I och med 
att detta mål har så hög täckning på programmet så ör det omöjligt att beröra allt som görs 
kring detta. 

I basgrupperna, som är en central del i PBL, så läser studenterna självständigt till de 
frågeställningar som väckts i gruppen. Genom att diskutera med andra studenter i olika 
gruppkonstellationer (de byter basgrupp varje termin) så utvecklar studenterna att 
diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar. De förväntas även att kunna 
självständigt granska och bedöma information, vilket de även tränas i under bl.a. kurserna i 
forskningsmetod. Då detta är ett centralt perspektiv genom utbildningen så finns en 
naturlig progression från termin 1 till termin 9 då de förväntas kunna bidra med detta 
perspektiv på sin VFU. 

12) visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga 

Detta är ett av de mest utmanande målen att arbeta med under utbildningen då det är 
väldigt svårt att mäta självkännedom. Genom våra strimmor i samtalsmetod och etik och 
professionell självkännedom, samt behandlingskurserna så arbetar studenterna 
kontinuerligt med empatisk förmåga. Detta examineras även på kursen i 
färdighetsförmågor på termin 8, 735A32. Genom strimman kring Etik och professionell 
självkännedom så arbetar studenterna med självkännedom från termin 1 till termin 8. 
Under termin 1 och 2 så går studenterna i reflektionsgrupper för att få större 
självkännedom om sig själva som studenter. Under termin 3 till 8 så går studenterna i 
mentorsgrupper där de får reflektera kring sig själva i förhållande till sitt framtida yrke. 
Genom utbildningen så genomförs även återkommande reflektionsuppgifter där 
studenterna får reflektera kring specifika moment eller teman. Under behandlingskurserna 
så går studenterna i grupphandledning där självkännedom och etisk förmåga är centrala 
teman. 

13) visa fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar 
utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande 
av de mänskliga rättigheterna 

Även om de mänskliga rättigheterna sällan nämns specifikt så arbetar studenterna med 
detta mål kontinuerligt. Under utbildningen så är det mer naturligt att tala om 
Psykologförbundets etiska riktlinjer och Hälso- och sjukvårdslagen, som båda tar upp 
centrala delar ur de mänskliga rättigheterna. Genom hela utbildningen så är de etiska, 
vetenskapliga och samhälleliga perspektiven centrala i kurser som kopplas till åtgärder och 
åtgärdsbedömningar. Detta dyker upp under test- och utredningsstrimman, på samtliga 
kliniska kurser och behandlingskurser och på alla applicerade kurser inom kognitiv 
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psykologi, grupp och socialpsykologi och arbets- och organisationspsykologi. Då detta mål 
är så väl täckt på programmet så är det svårt att lyfta upp specifika exempel. 

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

Detta tas upp på samtliga tre kurser i forskningsmetod (735G71, 735G86 och 735A15)och 
även på examensarbetet (735A34). Genom detta så har det även en naturlig progression 
från grundläggande på termin 1, till applicerat på egen forskning på termin 10. Detta mål 
bedöms ha mycket god täckning på programmet. 

15) visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och deras 
närstående 

Detta arbetas med kontinuerligt under utbildningen. Det börjar genom Samtalsstrimman 
på termin 1, 2 och 3, där studenterna tränas i grundläggande samtalsmetod, samtal med 
barn och flerpartssamtal. Detta fortsätter sedan på termin 6, 7 och 8 med kurserna i 
psykologisk behandling. På termin 8 så examineras studenterna i en praktisk 
färdighetsexamination i professionellt förhållningssätt på kursen 735A32. På VFU-kursen 
på termin 9 så får studenterna träna detta ytterligare i verkliga situationer. Genom 
samtalsstrimman, behandlingskurserna, färdighetskursen på termin 8 och VFU-kursen på 
termin 9 så får studenterna god träning på detta. 

16) visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande 
utveckla sin kompetens 

Även detta är ett mål med hög täckning på programmet. Vi vill åter lyfta fram hur centralt 
PBL är för detta, då det ingår i basgruppernas arbete att identifiera behoven av ytterligare 
kunskap och därigenom att fortlöpande utveckla sin kompetens. Genom hela programmet 
så arbetar studenterna med dessa färdigheter och det är något som vi är stolta över, att se 
hur självständiga våra studenter är i att kunna identifiera sina kunskapsbehov. 

17) För psykologexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng 

Detta genomförs på kursen735A34. Våra examensarbeten håller generellt en väldigt hög 
nivå, där även många examensarbeten omvandlas till artiklar som publiceras. Vi har även 
många doktorander som har tagit examen vid psykologprogrammet vid Linköpings 
Universitet, vilket visar på en god beredskap för fortsatt akademisk karriär. Det finns även 
ett antal internationellt välrenommerade forskare som har gått ut psykologprogrammet vid 
Linköpings Universitet, både anställda på LiU och på andra svenska lärosäten. 
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3 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Utformning och genomförande 

1. Vilka pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter används och hur tillämpas de 
inom utbildningen? 

Alla kurser bedrivs utifrån studentcentrerat lärande. Programmets undervisning bygger på 
studentaktiva arbetsformer och en problembaserad och studentcentrerad ansats för lärande 
och undervisning. Studenterna förväntas ta stort ansvar för att styra sitt eget lärande och 
arbetsformerna stödjer och utmanar studenterna att aktivt och självständigt formulera sina 
inlärningsbehov, söka relevanta kunskaper och kritiskt bedöma och värdera både sin 
uppnådda kunskap och sitt behov av fortsatt lärande. PBL, problembaserat lärande, går 
som en röd tråd genom hela utbildningen. 

En central arbetsform under hela utbildningen är studenternas aktiva deltagande i 
basgruppsarbete, där studenterna tillsammans arbetar med verkliga eller teoretiska 
problem med relevans för det kommande arbetet som psykoterapeut. Utöver 
basgruppsarbetet sker undervisningen i form av föreläsningar, seminarier och workshops. 
Dessutom ingår en omfattande mängd klinisk handledning. 

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

Genom basgruppsarbetet och PBL så förväntas studenterna hela tiden ta en aktiv roll i sin 
egen lärprocess. Detta återspeglas även i examinationer, då vi har en stor mängd 
grupparbeten och individuella hemtentor. Ytterst få av våra kurser har enbart en salstenta, 
utan generellt så har studenterna olika typer av examinationer för att undvika i att de 
hamnar i ett "läsa till tentan"-perspektiv. 

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

Åter får vi mycket gratis genom PBL. I basgruppsarbetet så förväntas studenterna att vara 
väldigt aktiva i sitt eget lärande. Detta förtydligas ytterliga i studiehandledningarna till 
varje kurs. Från introkursen på termin 1 fram till examen på termin 10 så pratar i princip 
alla kursansvariga på programmet om det egna, aktiva lärandet. Detta är något vi har stor 
stolthet över och är en profil som vi värnar om på psykologprogrammet. 

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? 

Som de flesta utbildningar så använder vi Lisam till stor del i utbildningen. Allt mer av 
inlämningar, utdelningar och information sprids via Lisam. Det vi brottas med mest är att 
få Lisamsidorna att vara tydliga och att få studenterna att gå in på sidorna regelbundet. 

5. Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra utbildningen 
inom planerad studietid? Analysera nyckeltal gällande genomströmning. 

Som nämnts så har programmet problem med genomströmningen. PBL är en krävande 
studieform och vi märker tidigt att vissa studenter har svårt att hänga med i tempot. I 
programledningen så har vi veckovisa träffar där studievägledaren tar upp studenter som är 
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i riskzon för att tvingas avbryta utbildningen. Studievägledaren tar ett stort ansvar över att 
fånga upp studenterna med svaga studieresultat och att tydliggöra vad studenterna behöver 
ta tag i. Vi arbetar med individuella studieplaner där det behövs och vi har en del studenter 
som tar studieuppehåll för att hinna ikapp det man missat tidigare. 

Vi har terminsspärrar och spärrar till vissa kursmoment, exempelvis behandlingskurserna. 
Vi har även två stora spärrar, en till termin 5 då allt från termin 1 och 2 måste vara klart och 
en till termin 7 då termin 1-4 måste vara klara. Spärrarna är ett tveeggat svärd. Vi behöver 
spärrarna för att få studenterna att ta tag i sådant som ligger kvar från tidigare terminer, 
men spärrarna medför också att vissa studenter blir tillfälligt spärrade från utbildningen. Vi 
jobbar dock aktivt för att dessa studenter ska kunna jobba ikapp det de missat under tiden 
de är spärrade. Vår studievägledare gör ett jättejobb för att hjälpa studenterna med detta. 

Detta arbete gör det dock tydligt att strimmorna är problematiska. De studenterna som 
saknar studieresultat, saknar ofta resultat på strimmamomenten. Dessa moment går över 
lång tid och kräver mycket egen planering. Även om strimmorna har många viktiga 
moment knutna till sig är ett naturligt sätt att arbeta med progression så behöver 
programmet analysera strimmorna vidare, särskilt i relation till den låga 
genomströmningen. Finns det andra sätt att organisera dessa moment, exempelvis i 
sedvanliga kurser, så skulle det troligtvis hjälpa studenter som har svårare med 
organiseringsförmågan. 

3.1 Utvecklingsområden - utformning och genomförande 
Analysen visar tydligt på två utvecklingsområden för programmet. 

Det första gäller genomströmningen på programmet. En psykologutbildning förväntas ha 
hög genomströmning, då vi har högt söktryck av akademiskt skickliga studenter och för att 
kunna få jobba som psykolog måste man ha genomfört hela utbildningen och tagit ut 
examen och arbetat som PTP-psykolog. Detta medför att vi bör ha så nära 48 studenter 
med examen per kull. Vi har ett högt överintag för att komma så nära denna siffra som 
möjligt, men i dagsläget så tar endast 66% av antagna studenter examen och tittar vi på 
examen jämfört med antal platser så är denna siffra endast 79%. Vi vet att vi tappar ett 
antal studenter redan första terminen som alla utbildningar gör, men det är generellt en 
ganska liten grupp. Mer oroväckande är att vi tappar studenter under senare delen av 
utbildningen. Analysen visar att det finns några nyckelterminer som försvårar 
genomströmningen, där framförallt termin 3 bör lyftas fram. Det är en termin med ökad 
belastning på studenterna med flera tunga terminsövergripande projekt. Det bör analyseras 
vidare om någon av dessa moment kan flyttas till andra terminer eller om det finns andra 
sätt att stötta studenterna att klara av denna termin. 

En annan termin som bör lyftas fram är termin 6, som är notoriskt utmanande för 
studenterna. I dagsläget så är programmets största spärr mellan termin 6 och termin 7 
vilket medför att många studenter som skjutit på att ta tag i sina studier försöker göra detta 
under denna termin, vilket vi ser i en ovanligt hög poängproduktion. Termin 6 har 3 kurser 
på avancerad nivå och den första kursen i psykologisk behandling. Detta innebär att i 
realiteten finns väldigt liten möjlighet för studenter att kunna ta igen resultat på denna 
termin. Det är även väldigt olyckligt för programmet att ha en stor spärr mellan termin 6 
och termin 7 då det påverkar kurserna i psykologisk behandling negativt. Analysen tyder på 
att vi bör fundera på om spärren ska revideras och eventuellt placeras mellan termin 5 och 
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termin 6 för att se till att studenterna har alla sina rester kompletterade innan de börjar 
med behandlingsarbetet. 

I detta sammanhang behöver strimmorna analyseras vidare. I programledningen ser vi 
varje vecka hur studenter med svårigheter, har extra svårt med strimmamomenten. 
Terminsövergripande moment som går över flera kurser är svåra att hantera för både lärare 
och studenter. Det behöver analyseras vidare om dessa moment kan organiseras på andra 
sätt eller om det finns sätt att tydliggöra momenten vidare. 

Men genomströmningen behöver fortsätta att analyseras och programmet behöver få en 
större förståelse för vilka studenter som avbryter studierna och när de avbryter studierna. 

Vidare behöver programmet fundera över hur vi ska arbeta för att stötta de unga männen 
på programmet. En rapport från UKÄ 2016:16 Kvinnor och män i högskolan, visar att på 
psykologprogram i landet så är det cirka 12% skillnad mellan kvinnor/män i 
genomströmning (91% vs 79%). Vid psykologprogrammet vid LiU är motsvarande siffror 
70,5% vs 54.5%, en skillnad på 16%. Vi behöver göra vidare analyser kring varför 
utbildningen har så pass mycket lägre genomströmning för män än för kvinnor. En hypotes 
kan vara att det är fler män än kvinnor som kommer in på högskoleprovet, då män generellt 
har högre resultat på högskoleprovet än kvinnor och lägre gymnasiebetyg. Det skulle vara 
av intresse att se om det är någon skillnad mellan studenterna som kommit in på 
högskoleprovet och de som kommit in via betyg när det gäller genomströmning. 

Ett andra utvecklingsområde kring utbildningen är att se över måluppfyllelsen kring 
preventivt arbete. Generellt har vi mycket god täckning av den nationella examensmålen på 
programmet men målet kring förebyggande arbete på individnivå har låg täckning på 
programmet. Det finns en mängd kurser där det skulle vara naturligt att ha kursmål knutet 
till förebyggande arbete, exempelvis gällande utvecklingspsykologi och tillämpad 
hälsopsykologi och det är en brist i utbildningen att vi inte har detta i dagsläget. 

Analysen visar vidare hur väl PBL som pedagogisk form är kopplat till de nationella 
examensmålen. Vi på programmet ser hur väl PBL fungerar för våra studenter och att 
hjälpa dem att bli självständiga i sitt lärande. Psykologprogrammet är dock 26 år gammalt i 
år och det finns alltid en risk att en pedagogisk form stagnerar över tid. Vi behöver bli 
bättre på att kontinuerligt arbeta med och utveckla PBL som pedagogisk form. 
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4 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
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 (PSY) 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. 

Avdelningen för Handikappvetenskap (AHV) på IBL kan sägas utgöra ett nav i forskningen 
om funktionsnedsättning och funktionshinder vid LiU. Stor del av forskningen inom 
handikappvetenskap vid LiU ligger inom områden som betonar samspelet mellan kognitiva 
förutsättningar och kommunikativa krav/möjligheter hos en person med 
funktionsnedsättningar. LiU har internationellt framstående forskning när det gäller 
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personer med hörselnedsättning och dövhet (Linnécentrum HEAD), personer med läs- och 
skrivsvårigheter (dyslexi) och personer som har matematiksvårigheter (dyskalkyli). Utöver 
dessa områden bedriver vi aktuell forskning om personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och personer med ADHD. Inom handikappvetenskap finns ett 
nationellt samarbete via institutet för handikappvetenskap (IHV) med lärosätena i Örebro 
och Jönköping. Forskningen i Örebro kompletterar LiU-forskningen genom att tillämpa 
forskningen om funktionsnedsättning och funktionshinder på arbetslivsområdet och 
hörselforskningen breddas genom forskning inom dövblindområdet. Samarbete med 
Jönköping fokuserar på kopplingen mellan kognition, kommunikation och delaktighet i 
samhällslivet. Jönköping bidrar också i samarbetet med forskning om psykisk ohälsa, 
familjens roll i sammanhanget och utvärdering av habiliteringsinsatser. 

Avdelningen för Pedagogik och Sociologi (APS) forskar bland annat om förändrings- och 
utvecklingsprocesser och innovationer. De behandlar frågor om bl a utvecklingsstrategier, 
organisations- och arbetsformer som nätverk och partnerskap för organisering av 
innovationer och systempåverkan samt hur hållbarhet skapas i förändrings- och 
utvecklingsarbeten. Man forskar också om hur arbetsförhållanden och hälsa är relaterade, 
samt välfärdsfrågor. De studerar bland annat arbetsmiljöns betydelse för hälsa, betydelsen 
av normer, normalitetsföreställningar och makt i relationerna mellan institutioner, 
organisationer och professionella aktörer å ena sidan och brukare, patienter och vårdtagare 
å den andra. Dessutom studerar de sjukskrivnas interaktion och kommunikation med olika 
rehabiliteringsaktörer. De forskar även kring arbetsmarknads- och arbetslivspolitik och 
övergången mellan utbildning och arbetsliv. 

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

Forskningsanknytningen genomsyrar hela utbildningen, redan från introkursen på termin 1 
där de får lära sig att skriva vetenskapliga rapporter och söka vetenskaplig litteratur i 
biblioteket. Genom PBL förväntas studenterna hela tiden hålla sig ajour med aktuell 
forskning och söka relevanta studier. Alla kursplaner har mål som kopplar till aktuell 
forskning. Programmet har en stor mängd forskare som lärare som är inne på kurser på alla 
nivåer. 

Utbildningen har tre stycken forskningsmetodikkurser, på termin 1, termin 5 och termin 9 
och programmets avslutas med ett 30-poängs examensarbete på masternivå. 

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

Åter är det centralt att lyfta fram PBL där studenterna tränas i att självständigt söka 
litteratur och förhålla sig kritiskt till den. Genom att argumentera och diskutera med andra 
studenter under handledning så tränas studenterna kontinuerligt att tillägna sig ett 
vetenskapligt förhållningssätt. 

Vidare bör även kurserna i forskningsmetod lyftas fram. Kurserna går termin 1, 5 och 9 och 
ger studenterna en god förmåga till att lära sig ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Men även i alla övriga moment under utbildningen så tränar utbildningen våra studenter 
att förhålla sig vetenskapligt i synen på psykologi och psykologyrket. 
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4.1 Utvecklingsområden - forskningsanknytning 
Forskningsanknytningen på utbildningen är väldigt stark. Vi har starka forskargrupper 
inom handikappvetenskap, arbets- och organisationspsykologi, grupp- och socialpsykologi, 
utvecklingspsykologi och klinisk psykologi, inklusive psykoterapi. 

Utbildningen har en stark koppling till forskning i sin utformning, med tre 
forskningsmetodikkurser och forskningsperspektivet starkt knutet till alla kurser. Våra 
studenter producerar examensarbeten med hög kvalitet. 

För oss handlar utvecklingsområdet främst om att inte bli nöjda utan att fortsätta utvecklas 
för att bibehålla en hög nivå. 
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5 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Lärarkompetens 

1. Fyll i den tabell över lärarkompetens som bifogas mallen. 

Se bilaga 2 

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. Då vi har 90 
lärare på programmet så är det svårt att helt ge en klar bild av denna kompetens. 5 
professorer är aktivt delaktiga i utbildningen och är även kursansvariga eller examinatorer. 
Vidare så är 3 biträdande professorer och 16 universitetslektorer kursansvariga och/eller 
examinatorer. 

Resterande lärartid leds av universitetsadjunkter eller doktorander. 
Kursansvariga och/eller examinatorer är oftast disputerade, men ibland även icke-
disputerade adjunkter med psykologlegitimation vara kursansvarig och/eller examinator. 
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). 
Som en del av den pedagogiska fortbildning på avdelningen genomförs återkommande 
arbete kring problembaserat lärande. 

Professionsrelaterad kompetens säkras dels genom att vi har ett antal lärare med både 
psykologlegitimation och doktorstitel. Men vi har även adjunkter och adjungerade 
adjunkter som är legitimerade psykologer. På de flesta kurser så anlitas även verksamma 
psykologer som är specialiserad inom det specifika området. Vi har för tillfället många 
doktorander på både AHV och PSY som har psykologlegitimation vilket har varit en stor 
nytta för programmet. 

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. 
Dessutom anlitas också flera externa föreläsare med spetskompetens inom relevanta 
områden och en mängd kliniskt verksamma psykologer för att få in professionskunskap 
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under kurserna. Att ha yrkesverksamma psykologer som lärare är en central del för att 
utveckla studenternas förståelse för yrkesutövningen som psykolog. 

På kurserna kring psykologisk behandling så är en klar majoritet av våra handledare 
externa lärare. Detta ser vi dock som en stör fördel då kliniskt verksamma psykoterapeuter 
är att föredra som handledare. 

4. Vilka kompetensutvecklingsinsatser, i förhållande till utbildningsuppdragets behov, 
görs? 

Avdelningarna är huvudansvariga för att ge kompetensutveckling till sina lärare. 
Programmet har årliga träffar kring att utveckla PBL inom utbildningen. Dessa har dock 
legat nere under pandemin och det är av stor betydelse att dessa ska återuppstå för att 
fortsätta utveckla pedagogiken på programmet. 

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

De senaste åren har haft lite högre personalomsättning, då ett flertal nyckelpersoner på 
utbildningen har slutat eller gått i pension. Vissa av tjänsterna är ännu inte tillsatta, och i 
vissa fall inte ens utannonserade, vilket bidragit till en ökad belastning på kvarvarande 
lärare. Under nästkommande år så kommer en stor kull doktorander disputera. Denna 
grupp har varit väldigt aktiva på utbildningen, då många av doktoranderna är alumner som 
är leg psykologer, och har bland annat varit mycket inne som basgruppshandledare och 
kring professions-kunskap. Det finns en viss oro kring vad som kommer hända när denna 
grupp disputerar. Det är mycket möjligt att fler externa lärare kommer behöva anlitas till de 
professionsspecifika momenten. I övrigt så bedöms stabiliteten i lärargruppen vara god 
under de närmast kommande åren. 

6. Beskriv hur programmet tillgodoser att handledare inom den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU) får relevant information och besitter god kompetens för uppdraget. 

Psykologprogrammet har en VFU-samordnare som ansvarar för allt samarbete med VFU-
platserna. VFU-samordnaren gör en individuell bedömning att samtliga VFU-platser är 
lämpliga och har tillräcklig kompetens för att kunna genomföra uppdraget. VFU-
samordnaren förser VFU-platserna med relevant information och anordnar även 
handledarträffar med handledarna. 

5.1 Utvecklingsområden - lärarkompetens 
I dagsläget har avdelningarna god kompetens för att genomföra utbildningen på ett bra 
sätt. Vi har dock tappat flera nyckelkompetenser de senaste åren knutna till testmetodik 
och våld i nära relationer. Avdelningarna har varit långsamma att ersätta dessa 
nyckelkompetenser. Vidare ser vi att just nu har vi en stor grupp doktorander som är leg 
psykologer som är inne på mycket av de professionsspecifika momenten på utbildningen. 
Många av dessa doktorander är i slutet av sin forskarutbildning och det finns en viss oro 
kring vad som kommer hända med dessa moment då dessa doktorander blir klara med sin 
forskarutbildning. Detta är en dialog som programmet hela tiden för med avdelningarna 
och det finns ännu inga indikationer på att man inte kommer kunna lösa detta framöver. 

Psykologprogrammet har också ett stort behov av legitimerade psykologer som lärare. Vi 
har ett antal adjunkter och adjungerade adjunkter som täcker av mycket av dessa behov. 
Givetvis är det bra att ha disputerade lärare men för en yrkesutbildning så är det centralt att 
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kunna ha en bra blandning av disputerade forskare och legitimerade psykologer. Därför är 
det eftersträvansvärt att även fortsättningsvis ha en blandning av disputerad och icke-
disputerade lärare. 

Vidare så är det centralt för utbildningen att arbetet kring att utveckla den pedagogiska 
modellen PBL, åter startar igång nu när pandemin förhoppningsvis är över. 
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6 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Arbetslivsperspektiv 

1) Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att studenterna förbereds för arbetslivet? 

Genom att psykologprogrammet är en professionsutbildning så har vi en naturlig koppling 
till arbetslivet. Genom hela utbildningen så knyter vi målen och kunskapen till arbetet som 
psykolog. Vi använder oss av yrkesverksamma föreläsare och handledare för att ytterliga 
stärka kopplingen till arbetslivet. Vi har två kurser med direkt koppling till arbetslivet och 
det är våra två kurser i VFU, 735G76 och 735A33. 735G76 fokuserar mest på att få en bild 
av psykologens roll i yrkeslivet och på kursen 735A33 så får studenterna möjlighet att testa 
sina färdigheter i yrkeslivet. 

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

Mycket av samverkan av omgivande samhället sker genom kontakt med VFU-platser och 
externa lärare. Vi har även lärare som är yrkesverksamma ute i den praktiska verkligheten. 
Genom detta får vi god insyn i psykologernas arbetssituation och detta bidrar till att forma 
utbildningen. I programrådet så har vi representanter för yrkeslivet som också bidrar med 
kunskap om yrkeslivet. 

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

Många lärare är eller har varit yrkesverksamma lärare och dels genom våra samarbeten 
med externa yrkesverksamma lärare. Programansvarig, VFU-samordnare och 
mottagningsansvarig har regelbundet träffar med motsvarande yrkesroller på andra 
utbildningsorter för att ta del av andra utbildningarnas erfarenheter. I programrådet bidrar 
yrkesverksamma alumner med sin erfarenhet. 

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

I och med att psykologprogrammet är en professionsutbildning så har vi alltid 
Socialstyrelsen krav att förhålla oss till. Detta innebär att vi som utbildning alltid behöver 
hålla oss ajour med föränderliga krav och anpassa utbildningen till detta. Psykologyrket är 
aningen mindre föränderligt än många andra professioner vilket medför att vi lättare kan 
arbeta med långsamma förändringar. 

5) Hur arbetar utbildningen med att följa upp och tillvarata alumners erfarenheter? 

Tyvärr har vi i dagsläget inget formellt arbete kring att följa upp och tillvarata alumner 
erfarenheter. Genom att programansvarig och många andra lärare är alumner och många 
externa lärare är alumner så har vi viss informell kontakt med alumner. Det har dock 
funnits länge på programmets att-göra-lista att arbeta med alumnuppföljningar. 

6.1 Utvecklingsområden - arbetslivsperspektiv 
Generellt så har vi god kontakt med yrkeslivet genom kontakt med VFU-platser, 
terapihandledare och externa lärare. Vi har även många lärare som är eller har varit utövare 
av professionen. Genom att utbildningen är en professionsutbildning så har vi en 
naturligare progression från utbildningen in i yrkeslivet. Detta medför dock att vi till viss 
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del inte arbetar så aktivt med arbetslivsperspektivet. Vi skulle behöva arbeta aktivt med 
alumnuppföljningar och ha mer systematiska sätt att säkra upp arbetslivsperspektivet. 
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7 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Studentperspektiv 

1) Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i arbetet med att 
utveckla utbildningen. Beskriv exempelvis hur utbildningen arbetar med 
kursvärderingar, möten mellan programansvarig/ordförande i programnämnd, 
kursansvariga och studenter där utveckling av utbildningens kvalitet är i fokus. 

Vi har en stark tradition av nära samarbete med studenterna kring att utveckla 
programmet. Förutom utvärdering av kurserna via Evaliuate så har vi utvärdering i 
basgrupperna utifrån en mall som tagits fram av studentsektionen Stimulus. 

Varje kurs avslutas genom att varje basgrupp gör en gemensam utvärdering som sedan 
lämnas vidare till utbildningsbevakare som sammanställer och lämnar vidare till 
kursansvarig, dels i form av en skriftligt sammanställning och dels genom ett muntligt 
möte. 

Efter varje kursomgång så återger utbildningsbevakarna denna information vidare till 
ordföranden för utbildningsbevakningen. Ordföranden för utbildningsbevakningen har 
regelbundna träffar med programansvarig där denna information även delges till 
programansvarig. 

Programansvarig och kursansvarig tar även både del av Evaliuaterapporterna. 

Med både Evaliuate och basgruppsutvärderingarna och de regelbundna mötena med 
utbildningsbevakningen, både på programnivå och på kursnivå, så finns ett väletablerat 
samarbete som båda parter är nöjda med. 

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

Kursutvärderingarna har stor betydelse för utvecklingen av programmet. Många 
förändringar på programmet har skett utifrån studenternas synpunkter. 

Varje kursansvarig är skyldig att återge resultatet från tidigare utvärderingar och beskriva 
åtgärder för att förbättra kursen för studenterna. Detta gäller dock på övergripande nivå 
utifrån resultaten på utvärderingarna som har beskrivits under punkt 1. 

Det finns idag inget systematiskt sätt att fånga in studenternas åsikter och erfarenheter om 
den psykosociala studiesituationen. Studenter som har det svårare tar ofta kontakt med 
studievägledaren och därigenom får programledningen bättre koll på studenternas mående, 
men under pandemin har det varit tydligt att vi har relativt dålig koll på studenternas 
mående. Genom basgruppsarbetet och basgruppshandledarna så får vi viss insyn i om vissa 
studenter mår sämre. 

7.1 Utvecklingsområden - studentperspektiv 
En aspekt som vi arbetar med på programmet är hur vi ska få studenterna att fylla i sina 
Evaliuate-utvärderingar. Många studenter struntar i Evaliuate då de har genomfört 
basgruppsutvärderingar. Både från programledningens sida och från 
utbildningsbevakningens sida så har vi arbetat hårt för att öka siffrorna under det senaste 
året. Vi ser att på kurser där kursansvarig aktivt arbetar för att få högre Evaliuate-siffror så 
går också svarsfrekvensen upp. 
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Ytterligare en utmaning är utvärdering av den sista kursen på vårterminen. Oftast hinns 
inte basgruppsutvärderingen med och om den görs efter sommaren så är svaren sämre. 
Detta är något vi arbetar för. 

Programmet behöver även bli bättre på att arbeta med att fånga upp studenternas mående 
och psykosociala studiemiljö. Detta behöver vi arbeta vidare med. 
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8 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Jämställdhetsperspektiv 

1. På vilket sätt inkluderas jämställdhetsperspektivet i planering, genomförande och 
uppföljning och hur bidrar detta till kvalitetsutveckling? 

Traditionellt är psykologyrket kvinnodominerat (65% av psykologer i Sverige är kvinnor. 
Detta märks också på fördelningen män/kvinnor som kommer in på utbildningen (71% 
kvinnor). 

Vi eftersträvar en jämn könsfördelning i lärarlaget. Bland lärare på programmet så är 53% 
kvinnor och 47% män. Kursansvariga är 14 män och 13 kvinnor. Noterbart är dock att män 
har kursansvar på 17 av 37 kurser (46%) totalt på programmet, kvinnor har kursansvar på 
12 kurser (32%) och det är delat kursansvar mellan en man och en kvinna på 8 kurser 
(22%). Att fler kursansvariga är män än kvinnor för tillfället beror till viss del av att tre 
erfarna kvinnliga lärare med nyckelkompetenser har slutat eller gått i pension och att deras 
kurser har tagits över av män. I just dessa fall så har det dock snarare handlat om att det är 
svårt att hitta lärare med rätt kompetens och att i just dessa fall så var det 3 män som fick 
tjänsterna. Detta bör följas upp över tid från avdelningarna så vi inte ser en fortsatt trend åt 
det hållet. 

Det finns överlag en generellt hög medvetenhet om frågan om jämställdhet och 
mångfaldsperspektiv. Det är dock ett område där det gäller att hela tiden vara vaksam så att 
inte dessa aspekter inte tappas bort eller “faller mellan stolarna”. 

Som nämnts ovan så behöver vi analysera vidare kring den låga genomströmningen för 
män på utbildningen. Detta är något som statistiken i denna rapport tydligt visar är en brist 
på programmet. 

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

Exempelvis med avseende på kursplaner, kurslitteratur, lärandeaktiviteter, 
ämnesinnehåll, studentpopulation och genomströmning av manliga och kvinnliga 
studenter. 

Genom programmet så har vi ett antal kurser med mål gällande intersektionalitet, HBTQ+ 
och våld i nära relationer. Psykologprogrammet har även en valbar kurs kring HBTQ+. 
Inom socialpsykologi och utvecklingspsykologi så är jämställdhetsperspektivet centralt, 
vilket det även är på kursen om psykologens roll i samhället. På kursen 735A32 så arbetar 
studenterna också med jämställdhetsperspektivet, men då mer knutet till självreflektion. 

Psykologprogrammet är generellt en utbildning med hög andel kvinnor, både nationellt och 
lokalt här i Linköping. Oroväckande för vårat program är dels att vi har låg andel manliga 
studenter (29%), men framförallt att de manliga studenterna har så pass mycket sämre 
resultat än de kvinnliga studenterna. 

8.1 Utvecklingsområden - jämställdhetsperspektiv 
Även om psykologprogrammet har en stark tradition av att arbeta med 
jämställdhetsperspektivet så är det centralt att fortsätta arbeta och utveckla detta arbete. 
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Vi behöver även följa upp förändringarna i lärargruppen över tid och ha en dialog med 
avdelningarna och med kursansvariga om könsfördelningen blir för skev. 

Vidare så behöver programmet arbeta för att få en större förståelse varför de manliga 
studenterna har så pass mycket lägre resultat än de kvinnliga studenterna och om det finns 
systematiska eller organisatoriska skäl till detta. 
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9 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Hållbarhetsperspektiv 

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. Många kurser på programmet tar upp 
frågor kring social hållbarhet på programmet och det är generellt ett perspektiv som 

Ekonomisk hållbarhet handlar bland annat om hur vi fattar beslut, vi behöver lära oss att 
fatta beslut som är ekonomiskt hållbara. På programmet så tas mycket av konsekvenserna 
av ekonomiska svårigheter på individnivå upp. I kurser om socialpsykologi och 
utvecklingspsykologi samt i kursen om psykologens roll i samhället så belyses många av 
dessa aspekter. 

Ekologisk hållbarhet är något vi generellt arbetar med på avdelningarna. Vi har minskat 
användande av papper och försöker primärt att dela information elektroniskt via Lisam. Ett 
annat uttryck för detta är den valbara kursen 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. Det är 
dock i grunden svårt för en psykologutbildning att kunna ha fokus på ekologisk 

9.1 Utvecklingsområde - hållbarhetsperspektiv 
Hållbarhetsperspektivet skulle behöva tydliggöras på utbildningen, dels i kursmål och dels i 
lärandeaktiviteter. Framförallt gällande social och ekonomisk hållbarhet. 
Psykologprogrammet kommer alltid ha svårt att naturligt ta upp ekologisk hållbarhet, men 
skulle eventuellt kunna arbeta mer kring de psykologiska anledningarna till att det är svårt 
att förändra människors beteenden för att leva hållbart. 
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10 Bilageförteckning 
Bilaga 1. Matris måluppfyllelse 

Bilaga 2. Evaliuate 

Bilaga 3. Lärartabell 
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