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Beslut
Kursplan för psykologprogrammet, kurs 7: Psykologpraktik 22.5 hp, fastställd av styrelsen för Psykologiska 
institutionen 2008-05-20. Kursplanen är giltig från och med vårterminen 2010.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Endast antagna till psykologprogrammet har tillträde till kursen. 



Kursen ges på termin 6. För tillträde till kursen krävs att den studerande

-	fullgjort alla obligatoriska inslag under termin ett till och med fem, samt

-	uppnått godkända resultat på samtliga kurser och delkurser på termin ett till och med fem (kurs 1-5 samt  
delkurs 6.1, 6.2 och 6.3).



Om särskilda skäl föreligger kan dispens från förkunskapskraven ges av styrelsen för Psykologiska 
institutionen eller den tjänsteman styrelsen utser.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

0701 Psykologpraktik 22.5

Kursens innehåll
Kursen ges som en sammanhängande praktikperiod motsvarande 22.5 hp (ca 70 arbetsdagar) vid 
tillämpningsinstitution inom något verksamhetsområde för psykologer.



Praktikkursen skall belysa såväl teoretiska som praktiska inslag som är av generell betydelse vid tillämpad 
psykologisk verksamhet. Mot denna bakgrund skall den studerande orientera sig om verksamhetens 
organisatoriska form, om gällande bestämmelser inom vederbörande praktikinstitution och 
tillämpningsområde samt få kännedom om för området speciella metoder.



Tyngdpunkten i tillämpningsutbildningen skall läggas på klientkontakter och integration av 

teoretiska och praktiska moment i klientkontakter samt integration av teoretiska och praktiska moment i 
psykologisk yrkesverksamhet. Den studerande skall delta i handläggning av fall eller uppdrag och med 
utgångspunkt från en teoretisk referensram få övning i att samla in, analysera och integrera utredningsdata 
samt få erfarenhet av att planera och genomföra behandling eller annan åtgärd. I samband härmed skall 
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träning ges i skriftlig och muntlig kommunikation av data. Allt arbete sker under handledning av erfaren 
psykolog.

Förväntade studieresultat
Praktisk psykologverksamhet utövas på grundval av vetenskap och beprövad erfarenhet. Mot bakgrund av 
detta skall den studerande efter genomgången kurs kunna integrera och tillämpa 

utbildningens innehåll från terminerna ett till fem.



Kunskap och förståelse



Den studerande skall kunna

•	samla in data, analysera dessa samt göra bedömningsöverväganden 

•	föreslå åtgärd samt planera och genomföra denna

•	förbereda sig skriftligt och muntligt inför handledningssituationen 

• redogöra muntligt och skriftligt för tillämpningsinstitutionens verksamhetsmål och samhälls-
organisatoriska inplacering, dess organisation och bestämmelser liksom psykologens ställning och 
arbetsuppgifter.



Färdighet och förmåga



Den studerande skall kunna

•	tillämpa de ramar som gäller i relation till klient och  uppdragsgivare

•	ta handledning och använda sig av den

•	kommunicera sammanfattande resultat och tolkningar muntligt och skriftligt 



Värderingsförmåga och förhållningssätt



Den studerande skall 

•	kunna upprätta en arbetsallians med klient och uppdragsgivare

•	visa såväl empatisk som intellektuell förståelse för klientens/uppdragsgivarens problem-
beskrivning

•	visa förståelse för interaktionsproblematik vid olika typer av samarbetssituationer

•	kunna agera ansvarsfullt utifrån den yrkessekretess och de etiska riktlinjer som gäller för psy-kologer

•	kunna reflektera över sin egen roll i relation till individ, grupp och organisation på den aktuella 
arbetsplatsen

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

•	visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga

Undervisning
Undervisningen sker främst i form av handledning vid tillämpningsinstitutionen. Närvaro och aktivt 
deltagande på arbetsplatsen krävs enligt schemaöverenskommelse med handledaren. Kandidaten skall följa 
arbetsplatsens tider och rutiner. Viss frånvaro kan kompenseras med av handledaren anvisad 
ersättningsuppgift. Om tvekan råder skall samråd ske med kursansvarig.



Som kurskrav gäller också närvaro och aktivt deltagande i schemalagda seminarier samt inlämnande av 
skriftliga uppgifter. Den studerande skall skriva en rapport om praktiken, vilken redovisas vid avslutande 
rapportseminarier. Frånvaro kompenseras med möjlighet att närvara vid motsvarande seminarium 
nästkommande termin eller med av kursansvarig anvisad ersättningsuppgift.

Kunskapskontroll och examination
Kursansvarig är examinator. Betyg sätts i normalfallet efter genomgången kurs. Betygssättning sker dels 
mot bakgrund av handledarens bedömning och dels mot bakgrund av kursansvarigs bedömning av att 
kandidaten uppfyller kurskraven samt bedömning av hur väl kandidaten uppfyller kursens förväntade 
studieresultat. 



Som betyg används uttrycket godkänd eller underkänd.



Principer och rutiner för underkännande eller avbrytande av praktiken



Examinator beslutar om den studerande skall godkännas eller underkännas på kursen. I normalfallet sätts 
betyg efter genomgången kurs. Vid särskilda fall kan dock ett underkännande komma i fråga under 
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pågående kurs.



Examinator kan underkänna en student i förtid - och således avbryta praktiken under pågående kurs - om 
handledare och examinator tillsammans gör bedömningen att studenten begår allvarliga misstag i kontakt 
med klienter eller att det finns risk för att studenten i sin praktikutövning kan skada annan person.



Förutsättningar för den studerande att återuppta praktiken



Om den studerande underkänns – antingen under pågående eller efter avslutad kurs - ges ytterligare en 
möjlighet att fullgöra kursen. Den kan tidigast påbörjas terminen efter den termin då den studerande blivit 
underkänd.



Examinator skall tillsammans med studierektor härvid kontrollera och godkänna, formellt och vid en intervju 
med studenten, att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att åter delta i kursen. 
Examinator och handledare skall därefter minst två gånger under kursens gång samråda för att kontrollera 
och godkänna studentens fortsatta studier på kursen.

Övrigt
Kursen kan ej läsas som fristående kurs.

Kurslitteratur
Speciallitteratur om ca 500 sidor i anslutning till de olika arbetsuppgifterna fastställs av handledaren på 
tillämpningsinstitutionen. 



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