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Krav och riktlinjer för ekvivalering av specialistkurs 

 
En specialistkurs definieras av den avancerade nivån som utgår från psykologutbildningen som 
grundkompetens. Kraven på en specialistkurs rör: nivå, specificitet, omfång, kursbeskrivning, 
examination och utvärdering. Kurser kan vara av två slag; inriktningsspecifika fördjupningskurser och 
breddkurser som tillför relevant men inte inriktningsspecifik kunskap. 
 

Nivå 
En specialistkurs inom psykologins område skall således innebära utbildning på en nivå som är högre 
än dagens grundutbildning för psykologer. En hel specialistutbildning som till betydande del skulle 
bestå av kurser som också riktar sig till andra yrkesgrupper är i princip inte en trovärdig, 
ändamålsenlig psykologspecifik specialisering. En kurs bör således vara avsedd för legitimerade 
psykologer. I de fall andra än legitimerade psykologer bereds plats på kursen behöver kursupplägget 
säkerställa den avancerade nivån för psykologer. I förekommande fall genom separata kursavsnitt 
och särskilda examinationsformer. Nivån kan ligga på grundnivå om det gäller ett angränsande ämne 
till psykologi (ex. farmakologi, pedagogik, arbetsrätt, ekonomisk psykologi) och kursen bedöms 
relevant som specialistkurs. I sådana fall behöver kursen inte exklusivt rikta sig till psykologer. En 
specialistkurs bör integrera följande tre typer av lärandemål: kunskap och förståelse. Färdighet och 
förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt. Tyngdpunkten kan ligga på en eller två av dem, 
men kursdeltagaren skall kunna visa att han/hon tillägnat sig samtliga kunskaper på fördjupad nivå.  
 

Kursbeskrivning 
En specialistkurs skall ha definierade, examinerbara lärandemål samt en syftes– och 
innehållsbeskrivning.  
 
Examination  
Examinationsformerna kan variera. Ett individuellt skriftligt moment skall ingå i examinationen. 
Examinator skall vara specialistpsykolog med tidigare erfarenhet av utbildningsadministration eller 
vara disputerad inom fältet. Examinationen skall omfatta de lärandemål som är formulerade för 
kursen. Det bör finnas ett mått av oberoende mellan kursanordnare respektive 
kursledare/examinator i utbildning som anordnas av andra än universitet/högskola eller 
motsvarande.  
 

Omfång  
Minimum motsvarighet av fem veckors heltidsstudier. Minst 24 lärarledda undervisningstimmar, 
utöver examination. Mängden kurslitteratur skall motsvara kursens tidsmässiga omfattning. (Ett 
riktvärde kan vara 800 sidor vid fem veckors heltidsstudier). Litteraturen kan bestå av vetenskapliga 
artiklar och aktuella läroböcker. Om muntlig examination sker, kan 1h/student vara ett riktmärke. En 
fördjupningskurs behöver ha en sådan bredd att den minst kan utgöra 1/4 av det samlade kravet på 
fördjupning inom specialistutbildningen.  
 
Utvärdering  
En förutsättning för ackreditering är att kursen utvärderas. Till dess att ett gemensamt digitalt 
utvärderingssystem tagits fram, åligger det varje kursansvarig att ordna utvärdering av kursen från 
deltagande psykologer och delge specialistkansliet resultatet av denna utvärdering.  
 

Kursplan med litteraturlista skall bifogas ansökan. 

Ansökan skickas till specialist@psykologforbundet.se  

mailto:ackreditering@psykologforbundet.se
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Ansökningsblankett för ekvivalering av genomgången kurs 

Kursanordnare 
 
 

Ansökningsdatum Ankomstdatum 

Kursbenämning 
 

EKnr.(fylls i av spec.kansliet) 

Ange om kursen är avsedd som fördjupnings- eller breddkurs i din specialistutbildning 
 
 

Tänkt andel av hel Specialistutbildning (normalt ¼ av inriktningsspecifika kurser) 
 
 

Kursstart 
 
 

Kursperiod Kursplats 

Målgrupp 
 

                                     Enbart leg. Psykolog 
 
                                     Andra grupper – Ange vilka: 
 

Ange lärandemål: 

 
 
 
 
Antal lärarledda lektionstimmar (1 timme = minst 45 min) exklusive examination  
 
 

Antal sidor litteratur 

Kursledare 
 
 

Kursledarens kvalifikationer 
 
 

Examinator 
 
 

Examinatorns kompetens 
 

          Disputerad inom fältet                                             Specialistpsykolog med tidigare dokumenterad  
                                    erfarenhet av utbildningsadministration.  

     Ange vad:

                                            
 
Annan kompetens – vad? 

 
Examinationsform 

 
 
          I Grupp 
 
          Individuell 
 

Om flera yrkesgrupper ingår; kommer 
psykologer examineras separat? 
                        
                                     Ja                   Nej 

Kontaktuppgifter till den blivande specialisten: 
Namn 
 
 

Adress 

E-post 
 
 

Telefon 
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