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Anvisningar	Utredning	och	åtgärder	avseende	
individen,	T5:	Barn	och	unga	(7,5	hp)		

	
Tillträdeskrav	och	förkunskaper	
För tillträde till kursen ska den studerande ha uppnått godkända resultat på samtliga kurser på 
termin 1-2, samt fullgjort alla tidigare obligatoriska inslag på programmet.  
 
Syfte	och	innehåll	
Kursen syftar till att utveckla och integrera kunskaper i testteori, testmetodik, utredning och 
bedömning och bygger vidare på tidigare kurser som avhandlat bl.a. utvecklingspsykologi, 
neurovetenskap, psykiatri samt samhällsfaktorer som har avgörande betydelse för barn och ungas 
hälsa och utveckling. I utredningsdelen av kursen får studenter tidigt fundera kring syftet med att 
inleda en utredning, metodval, vilka informanter som bör ingå och att en utredning ska utmynna i 
ett åtgärdsförslag. Träning ges i att ta anamnes, lägga upp en barnpsykologisk utredning, 
administrera och tolka test med barn och unga, sammanställa information från olika informanter 
som familj och vårdteam som utmynnar i skriftligt utlåtanden med konkreta åtgärdsförslag för 
familj och skola. För mer information se kursplanen.  
 
Lärandemål	
Efter avslutad delkurs skall den studerande kunna: 
Kunskap och förståelse 

i. identifiera och beskriva vanliga psykiatriska tillstånd hos barn och unga och 
bedömningsprocedurer med barn och familj,  

ii. motivera val av bedömningsinstrument med olika informanter samt reflektera över upplägg vid 
en barnpsykologisk utredning. 

Färdigheter och förmåga 
iii. administrera psykologisk test med barn samt kritiskt utvärdera och tolka testpersonens resultat. 
iv. använda generiska samtalsfärdigheter autonomt och integrerat med testadministrationen. 
v. ge konstruktiv återkoppling på psykologisk barnutredning, sammanställa och  

vi. tolka testdata samt skriva psykologiska utlåtanden och därvid tillämpa kliniskt relevanta teorier 
samt lägga etiska aspekter på utredningsförfarandet. 

vii. identifiera psykologers rättigheter och skyldigheter i frågor som rör utredning, intyg, journal samt 
dokumentation som hör till detta utifrån en god och säker vård.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
viii. förhålla sig till betydelsen av juridiska och etiska aspekter i sin yrkesutövning som 

specialistpsykolog i relation till patienter, kollegor och verksamhet. 
ix. kritiskt värdera ny forskning inom området avseende olika bedömningsinstruments och 

behandlingsmetoders styrkor och svagheter. 
 
Lärandeaktiviteter	
Kursen innehåller olika slags lärandeformer seminarier och studiegrupper med 
inlämningsuppgifter, lärarledda workshops med videodemonstrationer och rollspel. I schemat 
anges undervisningsformerna. Förutom nämnda lärandeaktiviteter kommer lämpliga 
studentaktiviteter att användas såsom: flipped classroom som är en form av blandat lärande 



Psykologiska institutionen          Utredning och åtgärder, Barn och unga (7,5 hp)       2021-11-10 
Psykologprogrammet       
 

2 
 

(webbföreläsningar, föreläsningar och diskussioner i små grupper, case-metodik, rollspel och 
gruppdiskussioner genom studiegrupper).  
	
Obligatoriska	moment	och	inlämningsuppgifter	
Närvaro	på	kursintroduktionen	(vecka 1)	

- Ta del av viktig information om kursen, inlämningsuppgifter (t ex. WISC-testning) och 
salstentamen.   

 
Kartläggning	och	problembeskrivning,	inlämningsuppgift	(vecka 1)	

- Syftet är att påminnas om det utvecklingspsykopatologiska perspektivet och 
dimensionalitet i avvikande fungerande och problembeteenden. Syftet är också att öva på 
att se och beskriva barnets konkreta beteenden (och frånvaron av dem) utan att tolka dem 
utifrån sammanhang eller diagnoser. 

- Gör en intervju (via telefon eller annan digital-medel) med en vuxen som känner ett barn 
under 10 års ålder.  

- Fyll i mallen baserad på det mycket använda formuläret SDQ -Strengths and Difficulties 
Questionnaire. 

- Max 200 ord (gärna punktlista).  
 

Problemområden	och	fördjupningsarbete	+	inlämningsmaterial	(vecka	1-	6)	
- Syftet är att läsa litteraturen och för att ge er en bredd kunskap på området och ge 

möjlighet att ni ska kunna fördjupa er inom ett valt problemområde.  
- Arbeta i studiegrupper. Varje studiegrupp väljer ett problemområde hos barn och unga att 

fördjupa sig inom, undersök litteratur inom etiologi, diagnostik (differentialdiagnostisk 
och samsjuklighet) samt behandling (prioritering utifrån symtomgrad och funktionsnivå).  

- Ge därefter ett exempel genom att använda er av ett case. Utgå gärna ifrån ett barn ni 
känner. Beskriv barnet. Därefter, formulera en huvudsaklig frågeställning (tex: 
”Uppfyller barnet kriterierna för någon diagnos?” eller ”hur ska vi förstå barnets 
skolproblem?”).  

- Beskriv hur en utredning för att undersöka denna frågeställning skulle utformas, tex vilka 
tester eller frågeformulär. 

- Hitta på resultaten i dessa tester eller analyser (räcker med ”förhöjda poäng i den här 
skalan” eller ungefärlig profil om du väljer att göra tex WISC). 

- Konceptualisera fallet, tex med diagnos eller annan relevant analys (tex funktion för 
överskottsbeteenden, eller identifiera centrala färdighetsbrister, etc). 

- Ge förslag på vad interventioner skulle kunna vara lämpliga. Du får bara föreslå 
interventioner som BUP’s riktlinjer rekommenderar, eller annars motivera ditt avsteg väl. 

- Varje presentation får innehålla max 8 slides, med max 20 ord på varje (exkl referenser). 
Räkna med 15 minuter. Presentationen, i PPT- eller PDF-format måste laddas upp innan 
deadline.  

- Den “critical friends” gruppen kommer sedan att ställa frågor, 10 min. 
 

WISC-testning	+	inlämnat	material	(vecka 1-6)	
- Syftet är att öva på de speciella förutsättningarna vid att testa barn jämfört med vuxna.  
- Varje student om möjligt ska administrera WISC-testet till ett 6-15 årigt barn. Mer 

information kommer att ges vid kursstart.  
- WISC-protokollet skickas in i form av inlämningsuppgift. Se mer information på Athena. 
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Närvaro	på	”Utredningskonferens”	(vecka	4)	
- Syftet är att öva på att diskutera och ställa diagnos utifrån testmaterial. Varje student har 

fått nåt av casen: Bodil, Laila, Iris eller Elliot. Läs det case du fått tilldelat, och förbered 
frågor inför utlåtandeskrivning. Se de rättade WISC-protokollen (i Athena). Var så påläst 
att du kan presentera caset för övriga gruppen och diskutera det tillsammans. Ca 20-30 
minuter för varje student att presentera sitt case och diskutera dem. Utnyttja att 
handledaren kan hjälpa er resonera kring bl.a. diagnostik och differentialdiagnostik. 

- Godkänt kräver aktivt deltagande på konferens. 
- Kompletteringstillfälle kan bokas in på angiven tid se schemat.  

 
Utlåtande,	inlämningsuppgift	(vecka	5)	

- Syftet är att skriva lättförståeligt och plocka ut relevant information ur ett case. 
- Varje student får ett case (Bodil, Elliot, Iris eller Laila). Detta är samma case som 

används till utredningskonferensen. Detta utlåtande måste tydligt ta ställning till huruvida 
caset uppfyller diagnoskriterier för en diagnos, eller inte. Utlåtandet är tänkt att läsas av 
pedagoger och föräldrar, och språket ska vara anpassat till detta. Förslag på intervention 
måste utgå ifrån BUP-boken (andra interventioner än de som är listade där får ej 
föreslås). Mall för utlåtande finns på Athena. 

- Max 2000 ord (dvs, koncist och lättläst – välj dina ord noga! Laddas upp på Athena i 
Word.doc format (eller Word.docx). Skriv ditt namn i filen, t ex. Anders Andersson, 
Bodil.docx.  

Återgivningsrollspel	+	inlämnat	material	(vecka	6)	
- Syftet är att kunna sammanfatta en utredning i lättförståeligt språk, att kunna svara på 

frågor från förälder, och kunna ge en strukturerad återkoppling om en utredning och dess 
resultat. Studenterna delas i par lista finns på Athena. Casen heter antingen ”Rakel” eller 
”Daniel” (se gruppindelning).  

- I par träffar studenter skådespelare som spelar barnet, eller föräldern. Studenterna turas 
om att hålla ett återgivningssamtal (medan den andra studenten observerar) och att ge 
feedback till sin kollega (utifrån checklista som ligger på Athena). Varje student får 25 
minuter. Alltså: student A ger återgivning till tex Rakel (B observerar), sen ger student B 
återgivning till Rakels mamma (A observerar). Använd gärna checklista som underlag för 
feedback till din kollega.  

- Efter genomfört samtal skriver studenten en kort journalanteckning på detta, på Athena. 
- Journalanteckning + genomfört samtal + inspelning är det som krävs för godkänt. 

 
Närvaro	vid	föreläsning	suicidbedömning	och	orosanmälan	(vecka	6)	

- Syftet är att studenten ska ta del av viktig kunskap om suicidbedömning och orosanmälan 
i arbete med barn och ungdomar.  

 
Saltstenta (vecka 7) 

- Salstentan genomförs på SUs lokaler.  
 

Obligatorisk	litteratur:	
• Israel Allen C., Weil Malatras Jennifer, and Wicks-Nelson Rita (2021). Abnormal Child and 

Adolescent Psychology, 9th edition. Routledge (604 sidor). 
• Barn och ungdomspsykiatrin (BUP); (2015). Riktlinjer till stöd för bedömning och 

behandling. Stockholms Läns Landsting.  
• American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (5th ed.). Washington, DC (alternativt Mini-DSM). 
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Rekommenderade litteratur 

• Sonning, A: (2018) Neuropsykiatriska utlåtanden, förbättring av läsbarhet. 
(psykologexamensuppsats). 

• Smedler, A-C., & Tideman, E. (2021). Att testa barn och ungdomar. Om testmetoder i 
psykologiska utredningar, Upplaga 2. Natur och Kultur: Stockholm (319 sidor). 

Läsanvisningar	PSPR20	
Kartläggning och problembeskrivning & testning 

Wisung s 37-53 
Smedler & Tideman: kap 1-7 
Israel A. C. et al., kap 1-3, 5 (Classification, assessment and intervention) 

Problemområden 
Genomgående: DSM-V: vid behov. 
1. Känsloreglering: Israel A. C. et al., kap 6-8 (anxiety & mood), alt BUP:2, 3 & 8 
2. Kompisrelationer: Israel A. C. et al., kap 11 (autism), alt BUP:6 
3. Koncentrationsförmåga: Israel A. C. et al., kap 10 (ADHD), alt BUP:5 
4. Konflikthantering: Israel A. C. et al., kap 9 (conduct). BUP:4 
5. Inlärning: Israel A. C. et al., kap 12 (intellectual disability) BUP saknar detta. 

Utlåtande 
DSM-V: Relevanta delar. 
Sonning, A: Bakgrund och metod 
Damell & Klefbom: Relevanta delar 
Smedler & Tideman: kap 9 

Återgivning & fördjupning 
Egenvalda delar av all litteratur. 

 
Examination	och	krav	för	godkänt	
Kursen examineras löpande med skriftliga inlämningsuppgifter och en salstenta. Se ovan. 
Frånvaro från obligatorisk undervisning om max 20% kan kompenseras inom ramen för 
terminen, kursansvarig beslutar om form för kompensation i det enskilda fallet.  
Omexamination	
Ej godkända examinerande moment omexamineras i samband med schemalagd omtentamen. 
  
Plagiat,	fusk	och	otillåtet	samarbete		
Som en del i ditt ansvar som student ingår att känna till de regler som finns för examination. 
Utförlig information finns både på institutionens och Stockholms universitets hemsida 
www.su.se/regelboken. Lärare är skyldiga att anmäla misstanke om fusk och plagiat till rektor 
och disciplinnämnden. Plagiat och fusk blir alltid ett disciplinärende och kan leda till 
avstängning. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text 
(gäller även enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Detta gäller även texter du 
själv skrivit tidigare (självplagiat). Till fusk räknas till exempel att ha med otillåtna hjälpmedel, 
som mobil, på prov. Att ha studiegrupper tillsammans är utvecklande och tidsbesparande, men 
när det kommer till examinationsuppgifter måste du vara noggrann med att arbeta själv (om inte 
annat tydligt anges) för att inte riskera att det ska räknas som otillåtet samarbete.  
	
Kursansvarig	lärare:  
Nora Choque Olsson    Johanna Stålnacke  
Universitetslektor,    Vik. universitetslektor 
Med. dr. Leg. psykolog/ psykoterapeut,   Leg psykolog, specialist i neuropsykologi 
specialist i klinisk psykologi  Fil. dr psykologi 
E-post: nora.choque-olsson@psychology.su.se johanna.stalnacke@psychology.su.se 


