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1. KURSENS INPLACERING I UTBILDNINGSPROGRAM 
 

Det här är ett häfte med information till Dig som har har ett 

handledningsuppdrag inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen vid 

Psykologprogrammet, Göteborgs universitet, och till Dig som är student och ska 

genomföra verksamhetsförlagd utbildning.  

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår som kurs på psykologprogrammet 

vid Göteborgs universitet och omfattar 22,5 högskolepoäng under beteckningen 

PM1644. Kursen är placerad på termin 6. För att kunna påbörja VFU krävs att 

förkunskapskraven är uppfyllda gällande uppnådda poäng (se kursplan nedan).  

 

VFU är en viktig del av utbildningen och det är studenternas första erfarenhet av 

en praktisk tillämpning av sitt blivande yrke.  

 

Nedan finns utdrag ur den aktuella kursplanen för VFU på psykologprogrammet. 

 

2. UTDRAG UR KURSPLANEN  
 

PM1644, Verksamhetsförlagd utbildning, 22,5 högskolepoäng 

Fastställande 

Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2020-04-01 och senast 

reviderad 2020-11-03. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2021-01-

18, vårterminen 2021. 

 
Förkunskapskrav 

Totalt ska 117 högskolepoäng ha uppnåtts inom programmet vid fördelning av 

praktikplatser för att Verksamhetsförlagd utbildning 22,5 högskolepoäng ska 

kunna påbörjas. 

 

Innehåll 

Verksamhetsförlagd utbildning är förlagd till arbetsplatser med psykologisk 

yrkesverksamhet. Den studerande ges, under handledning av en legitimerad 

psykolog, tillfälle till deltagande i handläggning av fall eller uppdrag. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen tränas färdigheter i de psykologiska metoder 

för utredning och bedömning som tillämpas inom det verksamhetsområde där 

den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs. Utrymme ges åt träning i 

formulering av resultat och bedömningar i form av utlåtanden eller motsvarande 
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samt åt träning i kommunikation av psykologisk fackkunskap. Frågor som rör 

den egna personlighetens betydelse för utövandet av psykologyrket behandlas. 

 

Lärandemål 

 

Kunskap och förståelse  

 redogöra för sin erfarenhet av psykologisk yrkesverksamhet och praktisk 

träning av psykologarbetets uppgifter av generell betydelse för utövandet av 

psykologyrket och aktuella frågeställningar med berörda parter  

 redogöra för praktikplatsens verksamhet, organisation och arbetsmetoder 

samt dess roll i samhället  

 

Färdigheter och förmåga  

 visa förmåga att under handledning ha klientärenden samt muntligt och 

skriftligt självständigt kunna redogöra för och diskutera aktuella 

frågeställningar  

 arbeta i team och visa förmåga till samverkan och professionellt 

förhållningssätt i relation till kollegor och samarbetsparter  

 visa förmåga att dokumentera genomfört arbete på ett adekvat sätt och i 

enlighet med gällande lagar och förordningar  

 visa förmåga att på ett adekvat sätt återföra såväl muntlig som skriftlig 

information om genomfört arbete till klienter, uppdragsgivare, kollegor och 

andra relevanta mottagare såsom anhöriga.  

 Visa förmåga att konstruktivt tillgodogöra sig handledning och visa 

förståelse för den egna kompetensen och dess gränser.  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

 kritiskt granska och analysera egna arbetsinsatser utifrån tidigare kunskap 

samt identifiera eget behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin 

kompetens och professionalitet  

 förhålla sig till psykologens yrkesansvar och de lagar som är av särskild 

betydelse för psykologen i yrkesutövandet  

 agera professionellt och omdömesgillt i relation till klienter, anhöriga och 

uppdragsgivare 

 

Former för bedömning 

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 14 veckors sammanhängande 

heltidstjänstgöring på samma arbetsplats med maximalt fem dagars frånvaro för 

sjukdom eller annan oförutsedd händelse och ska innehålla en timmes 

obligatorisk handledning per vecka. Inför praktiken ges en obligatorisk 

förberedande föreläsning. I kursen ingår också två obligatoriska seminarier 

förlagda till psykologiska institutionen. Frånvaro skall tas igen enligt 

anvisningar från kursledaren.  
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Godkännandet av den verksamhetsförlagda utbildningen görs av examinatorn på 

rekommendation av praktikhandledaren. Bedömningen av deltagandet i de 

obligatoriska seminarierna med skriftlig och muntlig presentation görs av 

seminarieledaren. Den samlade bedömningen av kursen görs av examinator. Vid 

underkännande av den verksamhetsförlagda utbildningen ges endast en 

ytterligare möjlighet till ny verksamhetsförlagd utbildning.  

 

Om kursen ändras till innehåll och/eller litteratur kan examination ske enligt 

denna kursplan inom ett år efter ändringen. Därefter prövas i varje enskilt fall 

om examination får göras enligt den äldre kursplanen. Om kursen helt upphör 

kan den examineras inom ett år efter det att kursen senast givits. Därefter skall 

det prövas i varje enskilt fall om examination får göras. 

 

Betyg 

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). 

 

För betyg Godkänd på kursen krävs: 

 14 veckors sammanhängande heltidstjänstgöring på samma arbetsplats med 

maximalt fem dagars frånvaro för sjukdom eller annan oförutsedd händelse 

 Närvaro vid den obligatoriska förberedande föreläsningen inför praktiken  

 Aktivt deltagande samt godkänd skriftlig och muntlig presentation vid de två 

obligatoriska seminarierna på Psykologiska institutionen, om inte annat 

avtalas med kursledaren  

 Intyg om fullgjord verksamhetsförlagd utbildning från praktikhandledaren 

med rekommendation om godkänd. 

 

Övrigt  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen har studenten kontakt med klienter 

och patienter. Om det visar sig att studentens prestationer är sådana att någon 

riskerar att ta skada av studentens agerande kan handledaren och examinatorn 

efter gemensamt beslut avbryta studentens verksamhetsförlagda utbildning.  

 

I samband med att den verksamhetsförlagda utbildningen då avbryts upprättar 

kursansvarig tillsammans med studievägledare och studenten en individuell 

studieplan där det framgår:  

 

1. Vilka brister studenten uppvisat vad gäller kunskaper, färdigheter och/eller 

förhållningssätt.  

2. Vilken kompetens studenten behöver utveckla och vilket stöd hen kommer att 

få i detta arbete.  

3. På vilket sätt kontroll, prov och/eller annan bedömning skall ske innan ny 

verksamhetsförlagd period får påbörjas. kommer att få i detta arbete. 
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Rekommenderad litteratur 

Jitka Lindén (2014). Praktikhandledning och professionell utveckling. 

Studentlitteratur. 

Cajvert, L. (2020). VFU i praktiken: Studentens handbok för verksamhetsförlagd 

utbildning. Studentlitteratur. 

Cajvert, L. (2021). Studenthandledning: under verksamhetsförlagd utbildning. 

Studentlitteratur. 

Samt litteratur som sammanställs av den studerandes VFU-handledare. 
 

3. HANDLEDARENS KVALIFIKATIONER 
 

Det formella kravet är att handledaren skall vara legitimerad psykolog och väl 

känna till den verksamhet som är aktuell för VFU-perioden. 

 

4. VFU-PLATSENS ANSVAR 
 

Hela arbetsplatsen ska vara införstådd med vad det innebär att ta emot en 

kandidat och arbetsplatsen ska ha förberett mottagandet väl. Utifrån aktuell 

VFU-plats förutsättningar kan det handla om exempelvis ställningstagande till 

vad kandidaten behöver ha tillgång till såsom dator, mail eller andra 

administrativa system. Det är verksamheten som ansvarar för att den följer de 

regler som reglerar verksamheten, men vi kommer nedan ge några kommentarer. 

 

Kandidaten ska ha den information den behöver för att kunna göra sin VFU. Den 

behöver informeras om VFU-platsens rutiner, såsom t.ex sekretessrutin, 

brandrutiner eller att ombes lämna kontaktuppgifter till anhöriga. Om studenten 

ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret är det bra om VFU-platsen påminner 

om detta i god tid. Kandidaten ska erhålla minst en timme bokad handledning 

per vecka av legitimerad psykolog, vilket innebär att det kan behöva finnas en 

planering för oförutsedd frånvaro hos handledaren.  

 

Handledaren behöver, för att VFU:n skall kunna fullgöras, full insyn och 

återkoppling i det arbete som utförs av kandidaten. Det är handledaren som har 

ansvar för att avgöra vilka arbetsuppgifter som kandidaten kan utföra och att 

tillse att detta sker inom det regelverk som gäller i den aktuella verksamheten.  

 

Inom hälso- och sjukvård regleras handledning av kandidater bl.a. av 

Patientsäkerhetslagen. Kandidaten definieras där som hälso- och 

sjukvårdspersonal som biträder legitimerad yrkesutövare. Handledaren får 



 

 

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 
 

 

 

 

 

 

 
Version 2022-04-01/ST 
 

erbjuda kandidaten arbetsuppgifter när det är förenligt med en god och säker 

vård och är därmed också den som planerar innehållet i arbetet och bedömer om 

studenten har förutsättningar för att genomföra arbetsuppgifterna. 

 

När studenter deltar i vården av patienter omfattas de av patientdatalagens 

tillämpningsområde. Vårdgivare ska i sådana fall kunna låta studenter få ta del 

av och även kunna föra journalanteckningar i nödvändig omfattning. Detta 

kräver i sin tur en egen inloggning för att studenten ska kunna utföra dessa 

uppgifter och därmed också få ett ansvar för att bevaka den inre sekretessen. Det 

nu sagda hindrar inte att studentens åtgärder sker under en handledares uppsikt 

och ledning.  

 

Vårdgivaren bestämmer villkoren för tilldelning av behörigheter utifrån en 

behovsanalys. Som stöd för detta, se Socialstyrelsen Handbok vid tillämpningen 

av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om 

journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, där det 

skrivs om detta och ges hänvisning till rättsliga källor. Notera att läsning av 

journaler i utbildningssyfte, utan koppling till faktiskt patientarbete, kan 

innebära dataintrång.  

 

5. PRAKTISKA ANVISNINGAR FÖR UTBILDNINGEN 
 

VFU skall vara en tid av aktivt lärande och resultatet är i hög grad beroende av 

studentens förmåga att inhämta information om aktuell verksamhet och arbets-

område. Handledarens uppgift är att ge information, kunskap, stöd och struktur. 

Kandidaten ska erhålla minst en tim bokad handledning per vecka.  

 

Vi rekommenderar att handledare och kandidat har ett möte innan 

praktikperioden påbörjas, för att gå igenom VFU:ns innehåll och förutsättningar. 

Det är viktigt att båda är tydliga med sina förväntningar på varandra och att 

handledare formulerar vad den förväntar sig i utförandet av uppgifter. Det är av 

vikt att betona kvalitet snarare än den mängd uppgifter som kandidaten skall 

utföra.  

 

Handledaren avgör arbetsformer och arbetstider. Uppstår det några problem så ta 

kontakt med kursledningen snarast.  

 

Kontraktet för handledningsuppdraget skickas ut via e-post i samband med att 

praktikplatsfördelningen blivit klar. För egenskaffade platser skickas kontraktet i 

samband med överenskommelse mellan handledare, student och kursledare om 
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en VFU-plats. VFU-platsen ansvarar för att skriva in aktuella uppgifter och 

skicka det till kursadministratören så snart som möjligt efter det första mötet. 

 

Riktplan — praktikplan 

En praktikplan bör utarbetas för praktikperioden. Det förslag till riktplan som 

finns i detta häfte, är avsett som vägledning för en systematisk planering av 

praktikens innehåll. Den måste anpassas till varje praktikinstitutions möjligheter 

och förutsättningar och med anpassning även till studentens förutsättningar.  

 

Planerade handledningssamtal 

En förutsättning för att kunna uppnå kursens mål är bl a regelbundet åter-

kommande planerade handledningstimmar, minst en timme inbokad per vecka. 

Naturligtvis kan det uppkomma problem som kräver omedelbar lösning och som 

omgående bör diskuteras mellan handledare och kandidat. Den planerade tiden 

för handledning är tänkt som ett led i VFU-undervisningen. Den bör skapa 

förutsättningar för en mer genomtänkt och planerad handläggning av enskilda 

ärenden och ge möjligheter att diskutera mera principiella frågor. Det skall 

finnas utrymme för reflektion kring den individuella professionsutvecklingen.  

 

För att få ut det mesta möjliga av dessa handledningssamtal är det viktigt att de 

förbereds väl av kandidaten och att handledaren i god tid får en kopia av 

arbetsmaterial och frågeställningar. Detta är ett sätt att hjälpa kandidaten att 

organisera sitt arbete. Samtidigt blir handledarens tid mindre splittrad, då 

frågorna i möjligaste mån koncentreras till handledningstimmarna och behovet 

av konsultation däremellan blir mindre. 

 

Planerade utvärderingssamtal i mitten av VFU-perioden 

Under VFU-perioden planerar handledare och kandidat ett tillfälle för gemensam 

utvärdering av VFU:n. Utvärderingssamtalet förläggs lämpligast till mitten av 

VFU-perioden, gärna i samband med 7-veckorsbedömningen. Punkterna nedan 

kan tjäna som utgångspunkt och är tänkta som ett hjälpmedel. 
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Utvärdering av VFU:s innehåll: 

 

A. Vilka huvudsakliga uppgifter har kandidaten haft? Helst i den ordning de har 

förekommit. 

• Deluppgifter 

• Arbetsuppgifter 

• Administrativa uppgifter 

• Förberedande uppgifter 

• Synpunkter på praktikens innehåll till dags dato 

 

B. Har handledaren och kandidaten gått igenom innebörden av lagstiftning vad 

gäller sekretess och dokumentation? 

( ) ja det är genomgånget 

( ) ja, delvis 

( ) det har påbörjats 

 

C. Har kandidaten informerats om den legitimerade psykologens yrkesansvar 

och att denne faller under handledarens yrkesansvar under praktikperioden?  

 

D. Hur fungerar kandidatens förmåga att ta emot instruktioner, följa tidsramar 

och att förhålla sig till verksamhetens regelverk? 

( ) utmärkt 

( ) fungerar bra 

( ) fungerar i stort sätt bra 

( ) varierande  

( ) inte alls 

 

E. Har kandidaten under VFU:n övat på att formulera sig i text, t ex att under 

handledning dokumentera uppdrag eller skriva journal, samt fått de instruktioner 

som behövs för detta?  

( ) i lagom omfattning 

( ) någon gång 

( ) aldrig 

 

F. Hur upplever kandidaten mängden av uppgifter som tilldelats denna?  

( ) för många 

( ) väl anpassat 

( ) för få uppgifter 

 

G. Hur upplever kandidaten svårighetsgraden på uppgifterna?  

( ) för avancerat 

(  ) väl anpassat 

(  ) önskar öka svårighetsgraden 
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H. Vad anser handledaren om mängden uppgifter och svårighetsgraden på 

uppgifterna under VFU-perioden? 

 

I. Har kandidaten själv uttryckt en önskan eller kommit med förslag på specifika 

uppgifter inom aktuell verksamhet? 

( ) ja 

(  ) i viss mån 

( ) nej 

 

J. Har kandidaten närvarat vid personalkonferenser, personalmöten eller dyl.?  

(  ) ja, regelbundet   

(  ) ja, någon gång   

(  ) nej, inte alls 

 

K. Har regelbunden handledning genomförts?  

( ) Ja 

( ) I viss mån 

( ) Nej.  

Om Nej, varför?  

 

L. Hur fungerar samarbetet mellan kandidat och handledare? Kännetecknas 

samarbetet av aktivt deltagande och öppen och ärlig kommunikation? 

( ) Ja 

( ) I viss mån 

( ) Nej 

Om I viss mån eller Nej, vad behöver förbättras? 

 

 

VFU:ns längd 

VFU-kursen omfattar 22,5 högskolepoäng, vilket motsvarar heltidsarbete i 14 

veckor vid praktikplatsen under den schemalagda perioden. De två obligatoriska 

seminarierna samt arbetet med inlämningsuppgifter skall räknas in i VFU-tiden, 

i den mån de infaller under VFU-perioden. 

 

Förändringar i gjorda överenskommelser 

Vid eventuellt byte av handledare, förflyttning till annan avdelning etc. skall 

kursledaren för den verksamhetsförlagda utbildningen kontaktas omgående. 

 

Den dagliga arbetstiden 

Arbetstiden skall vara densamma för kandidaten som för personalen i övrigt. Om 

övertid förekommer bör den kompenseras med ledighet. Vid frågor kring 

ledigheter osv, kontakta kursledaren för att stämma av.  

 



 

 

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 
 

 

 

 

 

 

 
Version 2022-04-01/ST 
 

Kandidater med lång restid till sin VFU-plats kan diskutera med handledare om 

möjlighet att använda viss del av restid till arbete/inläsning. Handledaren avgör i 

slutändan i vilken omfattning detta är tillämpligt.  

 

Seminarier 

Under VFU-perioden deltar kandidaterna i två obligatoriska seminarier. Tiden 

för seminarierna samt arbete med inlämningsuppgifter räknas som VFU-tid. 

Nedan finns instruktionerna inför de båda seminarierna: 

 

Första seminariet 

Det första seminariet är kopplat till kursmålet att kunna redogöra för VFU-

platsens verksamhet, organisation och arbetsmetoder samt dess roll i samhället. 

Varje kandidat presenterar vid seminariet ett skriftligt arbete. Det skriftliga 

arbetet skall lämnas in i förväg så att samtliga kandidater i seminariegruppen kan 

läsa. Samtliga kandidater i respektive seminariegrupp skall ha läst varandras 

arbeten och förberett frågor inför seminariet. Varje presentation följs av en 

gruppdiskussion. 

 

Andra seminariet 

Andra seminariet är kopplat till kursmålet att kunna redogöra för sin erfarenhet 

av psykologisk yrkesverksamhet och praktisk träning av psykologarbetets 

uppgifter av generell betydelse för utövandet av psykologyrket och aktuella 

frågeställningar med berörda parter.  

Varje kandidat presenterar vid seminariet ett skriftligt arbete som beskriver ett 

fall eller ärende som följts över tid under VFU-perioden. För detta ändamål finns 

särksilda instruktioner kring anonymisering och avidentifiering. Det skriftliga 

arbetet skall lämnas in i förväg. Samtliga kandidater i respektive seminariegrupp 

skall ha läst varandras arbeten och förberett frågor inför seminariet. Varje 

fallpresentation följs av en gruppdiskussion.  

Bland frågorna som studenterna reflekterar över: Vad har jag lärt mig? Vilka 

kunskaper saknar jag? Är det något jag vill förmedla till mina kursare som varit 

viktigt för mig under mitt arbete i det specifika ärendet? Är det något som jag är 

speciellt nöjd med vad gäller mina egna insatser? Är det något jag skulle ha gjort 

annorlunda? 

 

Studiebesök 

I överenskommelse med handledaren har kandidaten möjlighet att under VFU-

tiden göra studiebesök inom de verksamheter som kan vara intressanta och i mån 

av tid. Det är viktigt att kandidaten stämmer av med sin handledare och får 

godkännande för den frånvaro från VFU-platsen som studiebesöken innebär. Om 
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kandidaten vill bjuda in andra kandidater på studiebesök så skall detta förankras 

med handledare och VFU-plats. För eventuella merkostnader i samband med 

resor till studiebesök utgår ingen ersättning från institutionen. Tänk på att 

planera för studiebesök redan tidigt under VFU-perioden.  

 

Vikariat 

VFU räknas som studietid och vikariat skall inte förekomma under VFU.  

 

Frånvaro 

Om kandidaten är frånvarande från VFU mer än fem dagar, t ex på grund av 

sjukdom eller vård av sjukt barn, uppmanas kandidaten eller handledaren att ta 

kontakt med kursledaren för en diskussion om hur den förlorade tiden skall tas 

igen. I förekommande fall kan lämpligen veckan efter avslutad praktikperiod 

användas för att komplettera frånvaro. Detta är då inom kursens ramar. I det fall 

frånvaro inte kan kompletteras inom kursens ramar, kan kursen undantagsvis 

förlängas, efter en individuell bedömning och i samråd mellan kursledare och 

utbildningsansvarig viceprefekt.   

Övrig frånvaro som t ex vid vårdbesök eller utbildningsterapi, diskuteras med 

handledaren i första hand. Handledaren har mandat att avgöra hur mycket 

frånvaro som är rimlig för att studietiden skall räknas som en fullgod VFU-

period med avseende på tid och innehåll. För utbildningsterapi kan någon 

timmes frånvaro per vecka accepteras. 

 

Titelfrågor 

I VFU-kurshäftet används genomgående benämningen kandidat och 

Psykologiska institutionen rekommenderar att VFU-studenten har titeln 

Psykologkandidat. 

 

Kontakt kursledare — kandidat — handledare 

Inträffar något som ej löses i samråd mellan handledare och kandidat skall 

kursledaren kontaktas. Kontakta också gärna kursledaren med frågor om VFU-

plan, frånvaro, bedömning mm.  

 

VFU-intyg 

Efter avslutad VFU-period fyller handledaren i ”Bedömningsformulär VFU” 

(sist i detta häfte) och skickar in till kursledaren. 

 

 

  



 

 

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 
 

 

 

 

 

 

 
Version 2022-04-01/ST 
 

6.  VAD HAR KANDIDATEN LÄST INNAN VFU-KURSEN? 
 

Kurs 1 Introduktion till psykologiämnet och 

psykologyrket 

7,5 hp 

Kurs 2 Utvecklingspsykologi 22,5 hp 

Kurs 3 Psykologi som vetenskap 7,5 hp 

Kurs 4 Socialpsykologi 7,5 hp 

Kurs 5 Gruppsykologi 15 hp 

Kurs 6 Etnisk mångfald och psykologprofessionen 7,5 hp 

Kurs 7 Människan som samhällsvarelse 7,5 hp 

Kurs 8 Kognitiv psykologi 15 hp 

Kurs 9 Biologisk psykologi 15 hp 

Kurs 10 Personlighetspsykologi 15 hp 

Kurs 11 Behandlingsforskning och testmetodik 7,5 hp 

Kurs 12 Psykisk hälsa 22,5 hp 

 

7. RIKTPLAN FÖR VFU 
 

Detta är en allmän plan för den verksamhetsförlagda utbildningen vid 

psykologprogrammet. Den är avsedd som ett hjälpmedel för att uppnå viss 

enhetlighet i VFU:n och för att formulera en individuell praktikplan.  

 

Inom den allmänna ramen nedan kan varje handledare göra en mer utförlig 

specialplan som är anpassad till förhållandena på den egna arbetsplatsen. 

Den aktuella verksamheten där VFU genomförs anger vilka specifika moment 

som kan komma att ingå under praktikperioden.  

 

VFU-tiden kan lämpligen delas in i tre perioder, där olika arbetsuppgifters 

svårighetsgrad successivt ökar. Längden av varje period bör bestämmas av dels 

tillgången på lämpliga arbetsuppgifter, dels genom kandidatens kunskaper och 

utveckling. 

 

Ur arbetsuppgifterna kan man urskilja fem huvudgrupper: 

 

Övningsuppgifter 

Deluppgifter i klientärenden och uppdrag 

Egna klientärenden eller uppdrag 

Administrativa uppgifter/arbetsorganisation  

Förberedande uppgifter 

 

Det är önskvärt att kandidaten dessutom tilldelas arbetsuppgifter av mer 
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långsiktig art, som inte behöver vara färdiga en viss dag och som kan upplevas 

som meningsfulla och lärorika. 

 

Första perioden 

Tiden upptas till stor del av introduktion och observation. Kandidaten närmar sig 

arbetsuppgifterna först genom att följa handledarens arbete, t ex genom att 

närvara vid samtal och möjligen göra skriftliga referat av dessa. Så snart som 

möjligt bör kandidaten själv få utföra arbetsuppgifter i patient-/klientärenden; i 

början deluppgifter i handledarens ärenden, så småningom egna enklare ärenden. 

Gemensamt med handledaren planeras och fullföljs samtal som såväl 

handledaren som kandidaten haft. Det är viktigt att kandidaten från början tränas 

i att göra såväl skriftliga som muntliga sammanfattningar. 

 

Fortlöpande allmän information, verksamhetens administrativa ledning, 

information om övriga psykologer, andra yrkeskategorier, terminologi, 

samarbetsfrågor inom verksamheten. Har verksamheten kontakter med andra 

institutioner, verksamheter och myndigheter? Deltagande i eventuell fortbildning 

inom praktikplatsen. Planera för studiebesök. 

 

Deluppgifter: Presentation av psykologiskt utredningsmaterial, skattningar, 

bedömningsformulär osv. Om möjligt, sitta med på handledarens 

bedömningssamtal, klassrumsobservationer osv. Auskultera med andra 

yrkesgrupper.  

Egna klientärenden eller uppdrag: Genomgång av vad psykologens yrkesansvar 

innebär med avseende på bedömning, behandling/andra åtgärder och 

dokumentation. Kontaktskapande samtal med klienter och/eller möjliga 

uppdragsgivare. 

Administrativa uppgifter: Deltagande i ronder och konferenser, skuggskriva 

protokoll, uppdragsformuleringar eller annan dokumentation, orientering i 

handläggning av akter och handlingar, presentation av journalföring.  

Förberedande uppgifter: Övningsintervjuer, övningstestningar, övning i 

utlåtandeskrivning, planering inför intervju, planering inför bedömningar. 

Förbereda för handledning eller konsultationer, förbereda ev workshop eller 

föreläsning. Rollspel och övningar i att formulera psykologisk kunskap.  

 

Andra perioden 

Träningen att själv utföra uppgifter fortsätter. Kandidaten blir mer aktiv i 

planering av ärenden och uppdrag, och i bedömning av klienter. 

 

Fortlöpande allmän information. Studiebesök hos andra yrkeskategorier inom 
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verksamheten och studiebesök vid andra verksamheter som psykologen/  

handledaren samarbetar med. Genomgång av lagar och bestämmelser, som 

inverkar på psykologens arbete. Deltagande i eventuella föreläsningar inom 

praktikplatsen. 

 

Deluppgifter: Deltagande i gruppsamtal, genomgång av och administrering av 

testningar och utredningar tillsammans med handledaren eller på egen hand. 

Egna klientärenden eller uppdrag: Egna klientutredningar, föräldra- och 

lärarsamtal. Planering av behandlingsprogram eller andra insatser. Hålla t ex 

workshop eller föreläsning. Träna dokumentation och fortsatt genomgång av 

psykologens yrkesansvar. 

Administrativa uppgifter: Utlåtandeskrivning, föredragning vid konferenser och 

andra möten. Kontakt med andra verksamheter i ärenden. 

Förberedande uppgifter: Genomgång av intervjumallar, bedömningsmanualer 

och skattningar. Förbereda handledning eller konsultationer, workshop, 

föreläsning. Övning i behandlingsmetoder, konsultationer och specifika tekniker. 

Rollspel och övningar i att formulera psykologisk kunskap. 

 

Tredje perioden 

Egna ansvaret ökar beträffande enklare och medelsvåra ärenden. Möjligen 

utökad handledning i ärenden av högre komplexitetsgrad. 

 

Deluppgifter: Deltagande i utbildning av övrig personal och andra grupper. 

Bidra med psykologisk kompetens i tvärprofessionella sammanhang.  

Egna klientärenden eller uppdrag: Egna ärenden under handledning, 

självständigt utförd bedömning och dokumentation. Fortsatt genomgång av 

psykologens yrkesansvar enligt aktuell lagstiftning. 

Administrativa uppgifter: Utlåtandeskrivning, föredragning av egna ärenden 

inför team, konferens eller dylikt. 

Förberedande uppgifter: Fortsatt övning i olika former av utredning, 

bedömning, behandlingstekniker, presentationstekniker och 

konsultationsmetodik. 

 

Praktikperioden är studentens första erfarenhet i psykologisk yrkesverksamhet, 

vare sig det är en praktik inom psykiatri, somatik, elev-/barnhälsa, eller 

organisationspsykologi. Det är viktigt att komma ihåg att studenterna kliver in i 

en annan roll under denna tid – från student in i den blivande yrkesrollen. 

Uppmuntra gärna till egen reflektion och eget ansvarstagande för 

kunskapsutveckling, fråga kandidaten t ex vad denne själv tycker kännetecknar 

psykologyrket. 
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8. BEDÖMNING  
 

Två bedömningar skall göras under VFU-perioden; en mittpraktikbedömning 

efter 7 veckor och en slutbedömning efter 14 veckor. Båda bedömningarna görs 

tillsammans med kandidaten.  

 

7-veckorsbedömningen tjänar till att stämma av med kandidaten hur praktiken 

avlöper med hänsyn till lärandemålen och, utifrån det, att ta ut fortsatt riktning 

för praktikperioden (s.k. formativ bedömning). I mitten av VFU:n ska också 

utvärderingssamtal genomföras tillsammans med kandidaten (se stycke 4, 

praktiska anvisningar). Syftet med det samtalet är att se över innehållet i VFU:n 

men även frågor som hur kandidaten har det kan med fördel lyftas där.  

 

Under avsnitt 9 finns bedömningskriterier och sist finns ett bedömningsformulär 

med 7- och 14-veckorsbedömning samt sammantagen bedömning. 

Bedömningsformuläret skickas in till kursledaren efter avslutad VFU. Ingen 

bedömning behöver skickas in i samband med 7-veckorsbedömningen. 

 

9. EXAMINATION 
 

Kursledare är examinator för den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Praktikhandledaren rekommenderar godkännande/underkännande av VFU på 

praktikplatsen gällande kursmålen för färdighet och förmåga samt 

värderingsförmåga och förhållningssätt. 

 

Uppstår tveksamhet om godkänd/underkänd VFU, eventuellt aktualiserad i 

samband med utvärderingssamtalen, ska handledare vända sig till kursledaren. 

Frågan förmedlas vid behov vidare till studierektor och vid behov till 

utbildningsansvarig viceprefekt. 

 

Vid eventuellt underkännande av VFU-kursen har kandidaten endast en 

möjlighet till ny VFU. 
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10. BEDÖMNINGSKRITERIER  
 

Handledarens bedömning av kandidaten gäller i första hand kursplanens 

lärandemål avseende färdigheter och förmåga, samt värderingsförmåga och 

förhållningssätt. Följande bedömningskriterier kan ses som förtydliganden av 

lärandemålen, samtliga punkter behöver inte ha varit aktuella under praktiken. 

Vid sjuveckorsbedömningen skall bedömningen ske i förhållande till att cirka 

halva praktikperioden genomförts och att det finns utrymme för fortsatt 

utveckling. 

 

Om kandidaten tydligt brister i någon eller några av de färdigheter, förmågor och 

förhållningssätt som beskrivs i bedömningskriterierna ska detta vägas in i 

handledarens bedömning av det specifika lärandemålet och praktikplaceringen 

som helhet. Vid allvarliga brister skall kontakt tas med Psykologiska 

institutionens praktiksamordnare (kursansvarig) redan vid 7-veckorsbedöm-

ningen, eller så snart som möjligt. I förekommande fall tas en handlingsplan 

fram i samråd mellan kursledare och VFU-handledare, gällande t ex vilka 

färdigheter och förhållningssätt som kandidaten behöver träna för att kunna 

uppnå lärandemål på ett tillfredsställande sätt inom ramen för pågående VFU. 

Vid mycket allvarliga brister kan praktiken behöva avbrytas (se avsnitt 2).  
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Lärandemål enligt kursplanen 

 

Bedömningskriterier 

 

 

Efter genomgången Psykologpraktik 

förväntas kandidaten kunna… 

 

 

För att målet ska bedömas vara uppnått ska  

kandidaten… 

 

1. visa förmåga att på ett adekvat 

sätt återföra såväl muntlig som 

skriftlig information om 

genomfört arbete till klienter 

och kollegor och andra 

relevanta mottagare 

 visa förmåga att tillsammans med 

handledaren värdera vilken information som 

ska återföras, samt på vilket sätt detta ska 

göras 

 visa förmåga att i muntlig och skriftlig 

kommunikation formulera sig så att 

innehållet blir begripligt och tydligt för 

mottagaren 

 visa förmåga att i muntlig och skriftlig 

kommunikation formulera sig på ett 

respektfullt sätt 

 visa förmåga att i muntlig kommunikation 

inbjuda mottagaren till dialog  

 

2. visa förmåga att under 

handledning ha klientärenden 

samt muntligt och skriftligt 

självständigt kunna redogöra 

för och diskutera aktuella 

frågeställningar 

 visa förmåga att i dialog med handledare och 

klient/uppdragsgivare arbeta fram lämpligt 

fokus 

 visa förmåga att samla in adekvat data/ 

information, samt ha de praktiska färdigheter 

som informationsinsamlingen kräver 

(exempelvis färdigheter i att kartlägga, 

använda observationsmetoder eller 

psykologiska test) 

 visa förmåga till reflektion och analys i 

tolkningen av insamlat material 

 visa förmåga att dra slutsatser samt 

sammanställa det färdiga resultatet 

 visa förmåga att tillsammans med 

handledare, uppdragsgivare och/eller klient 

planera en intervention, samt vid längre 

interventions-perioder regelbundet följa upp 

och eventuellt revidera planen 

 visa förmåga att genomföra någon form av 

psykologisk interventionen, samt ha de 

färdigheter arbetet kräver (exempelvis 

färdigheter i att genomföra avgränsat 

psykologiskt behandlingsarbete, leda 



 

 

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 
 

 

 

 

 

 

 
Version 2022-04-01/ST 
 

klientgrupper, utveckling av grupp och 

organisation, förändringsarbete i skolan, 

stödsamtal) 

 visa förmåga till reflektion och analys under 

arbetes gång 

 visa förmåga att utvärdera den egna insatsen 

samt arbetets resultat 

 

3. arbeta i team och visa förmåga 

till samverkan och 

professionellt förhållningssätt i 

relation till kollegor och 

samarbetsparter 

 visa intresse för andras arbete och kunskaper  

 bemöta andra med hänsyn och respekt 

 visa förmåga till öppen kommunikation inom 

sekretessens och etikens ramar 

 ta aktiv del i samarbete och samverkan med 

andra 

 uppträda ansvarsfullt och visa förmåga att 

följa rutiner, hålla tider, överenskommelser, 

struktur och ramar 

 visa förmåga att i rimlig omfattning ta eget 

ansvar och egna initiativ 

 

4. visa förmåga att dokumentera 

genomfört arbete på ett 

adekvat sätt och i enlighet med 

gällande lagar och 

förordningar 

 visa förmåga att tillämpa gällande lagar och 

förordningar för dokumentation visa förmåga 

att hantera dokumentation enligt praktik-

verksamhetens praxis 

 visa förmåga att tillsammans med 

handledaren avgöra vad som ska 

dokumenteras och på vilket sätt detta ska ske 

 visa förmåga att i sin dokumentation 

formulera sig på ett tydligt och respektfullt 

sätt 

 

5. Visa förmåga att konstruktivt 

tillgodogöra sig handledning 

och visa förståelse för den 

egna kompetensen och dess 

gränser. 

 

 visa förmåga till öppen och ärlig 

kommunikation i handledningen 

 vara en aktiv deltagare i handledningen och 

reflektera tillsammans med handledaren 

 visa förmåga att ta till sig och reflektera över 

handledarens feedback 

 visa omdöme och förståelse för egna 

begränsningar vad gäller kompetens och 

erfarenhet 

 

6. kritiskt granska och analysera 

egna arbetsinsatser utifrån 

tidigare kunskap samt 

identifiera eget behov av 

ytterligare kunskap för att 

utveckla sin kompetens och 

professionalitet 

 visa förmåga till självvärdering och reflektion 

kring egna arbetsinsatser 

 visa intresse och förmåga att fördjupa och 

ompröva synsätt och metoder 

 visa förmåga att omvandla handledningen till 

praktiskt arbete 
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 visa förmåga att reflektera över eventuella 

etiska dilemman som aktualiseras under 

praktiken 

 visa förmåga att se egna professionella 

begränsningar och förhålla sig till dessa 

 

7. förhålla sig till psykologens 

yrkesansvar och de lagar som 

är av särskild betydelse för 

psykologen i yrkesutövandet 

 följa aktuell lagstiftning och i sitt arbete hålla 

på etiska riktlinjer 

 visa förmåga att tillämpa gällande lagar och 

förordningar för dokumentation 

 visa förmåga att se egna professionella 

begränsningar och förhålla sig till dessa 

 

8. agera professionellt och 

omdömesgillt i relation till 

klienter, anhöriga och 

uppdragsgivare 

 visa förmåga att sätta sig in i andras situation 

 bemöta andra med respekt, lyhördhet och 

empati 

 värna om klientens rättighet till förtrolighet, 

valfrihet och självbestämmande 

 visa förmåga att etablera goda relationer  

 visa förmåga att arbeta i dialog med 

uppdragsgivare och klienter, så att relationen 

präglas av samarbete 

 visa förmåga att kommunicera på lämplig 

nivå 

 ha ett respektfullt sätt att tala om sina klienter 

även när de inte är närvarande 

 uppträda ansvarsfullt och visa förmåga att 

följa rutiner, hålla tider, överenskommelser, 

struktur och ramar 
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Bedömningsformulär VFU  

 
Skickas av handledaren efter avslutad VFU till:  

Göteborgs universitet, Psykologiska Institutionen, VFU Kursansvarig Sara Thomée, Box 500,  405 30 

Göteborg 

 

Bedömningen skall gås igenom med aktuell kandidat innan den skickas till Psykologiska Institutionen 

 

Grundläggande information 

 

Kandidatens namn: 

 

 

Kandidatens personnummer:  

 

 

Handledare:  

 

 

Praktikplats:  

 

 

Praktikplatsens verksamhet:  

 

 

Närvaro 

 

Praktiken har genomförts under perioden: 

 

 

Antal frånvarodagar:  

 

 

 

 

  

      

 
Handledarens bedömning av psykologkandidatens kompetens i förhållande till lärandemålen 

 

Bedömningen sker utifrån praktikens lärandemål och bedömningskriterier.  

I rutan anges G (Godkänd) om kandidaten bedöms uppnå lärandemålet och U (Underkänd) om 

målet inte uppnåtts. En sammantagen rekommendation om godkänd eller underkänd görs vid 14-

veckorsbedömningen. 7-veckorsbedömningen är formativ, dvs ger en grund för den andra halvan av 

VFU-perioden, och skall inte skickas in.  

 

För att Psykologiska institutionen ska kunna fatta ett välgrundat beslut om godkännande eller 

underkännande på praktiken ber vid handledare att vid eventuella underkännanden skriftligen 

beskriva och motivera varför ett lärandemål inte anses vara uppnått. Om handledare redan vid 7-

veckorsbedömningen uppfattar att det finns risk att kandidaten inte kommer att kunna uppnå 

lärandemålen under VFU-perioden är det angeläget att kursledaren kontaktas snarast! 
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2. visa förmåga att under handledning ha patient/klientärenden samt 

muntligt och skriftligt självständigt kunna redogöra för och diskutera 

aktuell frågeställning 

   

  

  

 
 

3. arbeta i team och visa förmåga till samverkan och professionellt 

förhållningssätt i relation till kollegor och samarbetsparter 

 

   

   

  

 

4. visa förmåga att dokumentera genomfört arbete på ett  

adekvat sätt och i enlighet med gällande lagar och förordningar 

    

    

 
 

5. visa förmåga att konstruktivt tillgodogöra sig handledning och               

visa förståelse för den egna kompetensen och dess gränser. 

 

 

Värderingsförmåga och Förhållningssätt 

7 

veckor 

14 

veck

or 

Efter genomförd praktik förväntas kandidaten kunna…     

 

6. kritiskt granska och analysera egna arbetsinsatser utifrån tidigare 

kunskap samt identifiera eget behov av ytterligare kunskap för att 

utveckla sin kompetens och professionalitet 

    

   

   

 

 

7. förhålla sig till psykologens yrkesansvar och de lagar som är av 

särskild betydelse för psykologen i yrkesutövande 

    

   

   

8. agera professionellt och omdömesgillt i relation till klienter, 

anhöriga och uppdragsgivare 

 

 

    

 

 
   

   

 

  

Förmågor och färdigheter 7 veckor  14 veckor 

Efter genomförd praktik förväntas kandidaten kunna…. 

 

1. visa förmåga att på ett adekvat sätt återföra såväl muntlig som skriftlig 

information om genomfört arbete till klienter och kollegor och andra 

relevanta mottagare såsom anhöriga  
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Praktikplan har upprättats vid VFU:ns början   

 

 Ja     

    

 Nej 

 

 Om Nej, kommentar:  

 

 

 

 

 

Praktikplanen har följts under VFU-perioden 

 

 Ja, helt     

    

 Ja, efter uppdatering/ar 

 

 Nej 

    

Om Nej, kommentar:  

 

 

 

 

 

Kandidaten har erhållit handledning minst en tim per vecka 

 

 Ja  

    

 Nej 

    

Om Nej, kommentar:  

 

 

 

 

 

Genomförda studiebesök: 
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Underskrifter 7-veckorsbedömning 

 

Ort och datum  

 

 

 

  

Handledarens underskrift 

 

 

  

Ort och datum 

 

 

 

 Kandidatens underskrift  

 

 

Jag har tagit del av min 

handledares bedömning 

 

 

 

Underskrifter 14-veckorsbedömning 

 

Sammantaget rekommenderas att 

kandidaten bedöms som: 

 

 Godkänd 

  

 Underkänd 

 

 

Ort och datum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledarens underskrift 

 

 

  

 

Ort och datum 

 

 

 

 

 Kandidatens underskrift  

 

 

                    Jag har tagit del av  

min handledares bedömning 


