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Beslut
Kursplan för psykologprogrammet, kurs 6: Utredning och åtgärder avseende individen, 37,5 hp, fastställd av 
styrelsen för Psykologiska institutionen 2008-05-20. Kursplanen är giltig från och med höstterminen 2009.

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



Kursen löper över termin 5 och 6. För tillträde till termin 5 eller högre krävs

- 	dels att kurser och delkurser från terminerna före de två senaste skall vara helt godkända

- 	dels att den studerande fullgjort alla obligatoriska inslag samt uppnått minst 75% av kurspoängen under de 
senaste två terminerna.



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

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

0601 Psykologiska testmetoder 7.5

0602 Utredningar och åtgärder inom olika tillämpningsområden 15

0603 Psykoterapeutisk teori 7.5

0604 Intervjumetodik 3

0605 Socialkunskap 4.5

Kursens innehåll
Kursen har en yrkesförberedande profil och förbereder för den efterföljande praktikkursen samt ger underlag 
för val av fördjupning inom psykoterapikursen på avancerad nivå.



6.1 Psykologiska testmetoder, 7,5 hp  

Delkursen omfattar psykologiska testmetoder för såväl vuxna som barn. Personlighetspsykologiska, 
kognitiva och neuropsykologiska test presenteras och granskas kritiskt. Ett antal vanliga testmetoder används 
vid de övningstestningar som den studerande självständigt utför, med vuxna och barn. Delkursen löper 
parallellt med 6.2 Utredningar och åtgärder inom olika tillämpningsområden, och en innehållslig 
överensstämmelse mellan de båda delkurserna eftersträvas. Sålunda görs övningstestningar med vuxna 
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samtidigt som vuxeninriktade utredningar och åtgärder behandlas, och motsvarande gäller för barnområdet. 
Demonstrationer, studiebesök och uppföljande gruppövningar kompletterar och stöttar den egna 
övningen.



6.2 Utredningar och åtgärder inom olika tillämpningsområden, 15 hp   

Delkursen behandlar såväl vuxen- som barninriktat psykologarbete. Olika verksamhetsområden aktualiseras, 
bland annat genom fallstudier. Särskild vikt läggs vid hur utredningsdata insamlas, bedöms och tolkas och 
hur utredningsresultatet kommuniceras, muntligt och i skriftliga utlåtanden. Vidare ges en orientering om vilka 
samband som råder mellan utredningsarbetets inriktning och möjlig behandling. Härvid aktualiseras också 
vetenskapsteoretiska resonemang. Klient- och psykologroll samt psykologens professionella ansvar och etik 
behandlas.



Delkursen är att betrakta som en helhet bestående av följande moment:

A.	Vuxenavsnittet med exemplifieringar från psykiatri, geriatrik, medicinsk rehabilitering och 
arbetslivsinriktad psykologi. Neuropsykologiska frågeställningar och insatser ges särskilt utrymme. 

B.	Barnavsnittet med exemplifieringar från BUP, skola, somatisk vård och barnhabilitering. 
Barnneuropsykologi med betoning på funktionshinder och förståndshandikapp hos barn (och vuxna).

C. 	Ett stödkontaktarbete med en tonåring som bedrivs under handledning.



Delkursens detaljinnehåll kan anpassas efter tillgänglig kompetens och särskilt aktuella problem-
områden.



6.3   Psykoterapeutisk teori, 7,5 hp   

Delkursen ger en allmän orientering om grundläggande begrepp, teorier och förhållningssätt inom 
psykoterapi med fokus på kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi. 



Delkursen är att betrakta som en helhet bestående av följande moment:

A.	Teori: En orientering om grundläggande begrepp och teorier inom olika terapeutiska skolbildningar med 
fokus på kognitiv beteendeterapi  och psykodynamisk terapi.

B.	Terapeutiskt förhållningssätt: En belysning av grundläggande terapeutiskt förhållningssätt i 
allmänhet samt en speciell granskning av klient - terapeut-relationen inom kognitiv beteendeterapi och 
psykodynamisk terapi.

C. 	Terapeutiska metoder: En orientering om analys- och behandlingsmetoder inom kognitiv beteendeterapi 
och psykodynamisk terapi anpassade för olika kliniska problemområden såsom neuroser, ångestsyndrom, 
depressioner, ätstörningar, borderline-problematik mm.



Denna delkurs utgör en grund för senare fördjupning inom kognitiv beteendeterapi resp psykodynamisk terapi 
och avslutas med att den studerande väljer vilken av dessa två inriktningar man önskar fördjupa sig i på 
avancerad nivå.



6.4  Intervjumetodik, 3 hp   

Delkursen innehåller såväl praktiska övningar som ett teoretiskt inslag. Avsikten är att ge fördjupad 
kännedom om intervju som datainsamlingsmetod och om interpersonella processer i intervjusituationen. 



6.5  Socialkunskap, 4,5 hp   

Delkursen ger en allmän orientering om organisation och lagstiftning inom arbetsliv, socialpolitik samt hälso- 
och sjukvård, och om dessa ramars betydelse för praktiskt psykologarbete. Frågor om offentlighet och 
sekretess, samt spänningen mellan juridiska och etiska aspekter, ges särskilt utrymme.

Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs skall den studerande 

•	kunna administrera vanligt förekommande psykologiska test samt utvärdera och tolka testpersonernas 
resultat 

•	kunna förbereda och ge återkoppling på psykologisk utredning

•	kunna sammanställa och tolka testdata samt skriva psykologiska utlåtanden utifrån autentiskt fallmaterial 
och därvid tillämpa kliniskt relevanta teorier

•	kunna hantera ett klientarbete i form av tidsbegränsad stödkontakt under handledning samt visa 
förståelse för de interpersonella processerna i en sådan situation

•	vara förtrogen med yrkesetiska resonemang och känna till psykologens rättigheter och skyldigheter i 
frågor som rör utredning, intyg, journal mm, samt den dokumentation som hör till detta

•	känna till grundläggande begrepp, teorier och förhållningssätt inom kognitiv beteendeterapi och 
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psykodynamisk psykoterapi 

•	känna till grundläggande analys- och behandlingsmetoder inom kognitiv beteendeterapi och 
psykodynamisk psykoterapi

•	visa fördjupad förståelse för interpersonella processer samt utvecklade färdigheter i intervju-
metodik

•	vara förtrogen med aktuell lagstiftning av betydelse för praktiskt psykologarbete

Undervisning
Deltagande i  undervisningen är som regel obligatorisk. Undervisningsformer, detaljerade lärandemål och 
kurskrav (obligatoriska uppgifter och närvarokrav) specificeras i anvisningarna till respektive delkurs.



Som kurskrav gäller också deltagande som försöksperson i kursrelaterade intervju- och testövningar.

Kunskapskontroll och examination
Examinationen sker i form av individuella skriftliga och muntliga prov samt praktiska prov, i form av 
tillämpningsövningar (test- och intervjuövningar, stödkontaktarbete), utlåtandeskrivning mm. 
Examinationsformer och betygskriterier preciseras närmare i anvisningarna till respektive delkurs.



Som betyg på delkurs 6.3 används den sjugradiga betygsskalan A till F. För övriga delkurser liksom för 
kursen som helhet används betygen godkänd eller underkänd. 



För studerande som inte blivit godkänd vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare prov i nära 
anslutning till det förra.



Studerande som underkänts två gånger i prov på kursen eller del av kursen har rätt att begära att annan 
lärare skall utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom kan göras till institutionsstyrelsen 
eller den tjänsteman styrelsen utser.

Övrigt
Kursen kan ej läsas som fristående kurs.

Kurslitteratur
Kurslitteratur fastställs för varje läsår av Psykologiska institutionens lärarkollegium på delegation från 
institutionens styrelse.
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