
 

Psykologiske undersøgelser af børn og unge 

– fokus på formidling og omsætning af undersøgelsesresultater  

 

Kurset afholdes i psykologforeningens lokaler Stockholmsgade 27, 2100 København Ø,  

torsdag den 15. december 2016 og tirsdag den 10. januar 2017, begge dage kl. 9.00 til 16.00. 

 

Undervisere 

Lisbeth Liebmann, cand.psych. specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og Jørn Nielsen 
cand. pæd.psych., ph.d., specialist og supervisor i klinisk børnepsykolog. 

 

Merit 

Kurset forventes forhåndsgodkendt til specialiseringsmodulet i klinisk børnepsykologi, 
psykologiske undersøgelsesmetoder, 6.4.4.2.2.   

 

Læringsmål  

En stor del af psykologers arbejde består af at beskrive og vurdere børn og unges psykosociale 
funktionsniveau og beskrive dette i undersøgelsesrapporter. Skrivning og aflevering af en 
rapport vil sjældent være tilstrækkeligt til at sikre, at undersøgelsesresultaterne bliver omsat i 
nye tiltag med og omkring barnet/den unge.  

Dette kursus sætter fokus på, hvordan psykologens undersøgelsesarbejde kan tilrettelægge så 
mulighederne for omsætning af resultaterne optimeres.  

Kurset opkvalificerer psykologen i forhold til at sikre, at psykologisk undersøgelsesarbejde 
bliver omsættelig ved et øget fokus på: 

- Planlægning og gennemførelse af undersøgelsen 
- Psykologens rolle - balancen mellem at være procesleder og ekspert 
- Sandhedsparadigmer – kan undersøgelsesresultater være ”sande”? 
- Alvor og uanede muligheder – hvordan balancere psykologen vurderingerne mellem 

ressourcer, udfordringer og begrænsninger 
- Skriveprocessen og formulering af den skriftlige rapport   

 

Målgruppe 

- Psykologer, der foretager psykologiske undersøgelse af børn og unge eller/og som 
arbejder med at omsætte psykologiske vurderinger i arbejde med børn og unge. Andre 
faggrupper (max 25 %), der benytter psykologiske undersøgelser i deres arbejde med 
børn og unge kan deltage.  



 

Teoretisk gennemgang af temaerne  

Psykologens rolle som både ekspert og procesleder.  

Sandhedsparadigmer, forskellige former for validitet i beskrivelser og vurderinger af børn, 
unge og deres netværk.  

Afdækning, vurdering og balancering af psykosociale vanskeligheder og ressourcer.  

Formidling af fund og vurderinger. 

Skriveproces og skriftligt produkt.  

 

Formidling af praksis 

De to undervisere dækker tilsammen både arbejdsområderne  

- udarbejdelse af Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV)  
og 

- udarbejdelse af psykologiske undersøgelse i forbindelse med børnefaglige § 50-
undersøgelser.  

 

Undervisningsform 

Teoretiske oplæg  

Oplæg om konkret praksis  

Gennemgang og refleksion over anonymiserede eksempler fra undersøgelsesrapporter – både 
fra underviserne og kursisternes eget materiale.  

Refleksion i mindre grupper og plenum.  

 

Praktisk  

Deltagelse i kurset koster 2.700,- inkl. moms for medlemmer af selskabet. 3.000,- inkl. moms 
for ikke-medlemmer af selskabet. Tilmelding til bfps@outlook.dk med oplysninger om navn og 
DP-medlemsnummer. Overfør betaling til 0400 4012580946 eller anmod om faktura ved 
tilmeldingen. Frist for tilmelding 1. november 2016. Efter tilmeldingsfristen refunderes 
kursusafgiften ikke, men man er velkommen til at sende en kollega i stedet.  
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