
Rova & Sjögren Psykologi AB
Västra Norrlandsgatan 27, 903 29 Umeå
www.rovasjogren.se

PSYKOLOG I SKOLAN 
Roll, teori & praktik för skolpsykologer 
Rova & Sjögren erbjuder en utbildning för dig som önskar en 
orientering kring skolpsykologens uppdrag, roll och olika 
arbetssätt. Med en mycket stor erfarenhet av elevhälsoarbete och 
pedagogisk psykologi är vi glada att erbjuda en relevant och 
praktiskt applicerbar utbildning specialanpassad för nya 
skolpsykologer baserad på aktuell forskning, vägledning, 
lagstiftning och praktik.  

Syfte 
Utbildningens syfte är att deltagarna skall öka sin kunskap om psykologens 
roll, uppdrag och arbete i skolan. För en ny skolpsykolog kan både uppdraget, 
rollen och hur man i praktiken skall bedriva sitt arbete upplevas otydligt och 
svårgreppbart. Denna utbildning till att ge en tydligare överblick av både den 
teori och praktik som påverkar arbetet som skolpsykolog.  

Kunskapen från utbildningen skall kunna tillämpas i skolpsykologens 
yrkesutövning på ett konkret och meningsfullt sätt. 

Målgrupp 
Skolpsykologer med 0-2 års arbetslivserfarenhet i skolan, legitimerade och 
PTP, som önskar en tydlig genomgång av de centrala aspekterna av arbetet 
som skolpsykolog. 
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Innehåll 
• Introduktion till skola och elevhälsa, lagar och vägledning.  
• Skolpsykologens roll i elevhälsoteamet 
• Hinder för lärande 
• Hantera, analysera och förändra problemskapande beteende i skolan 
• Skolpsykologisk utredning 
• Sekretess och juridik  
• Främjande och förebyggande arbete 
• Rollen som handledare/konsult 

Genomförande 
Umeå 24-25/4, 2023, kl 09:00-16:00, på plats eller distans, och  
10/5, 2023, kl 09:00-12:00 på distans. 

Under de två sammanhängande heldagarna varvas föreläsning med 
diskussions-, reflektions- och workshopinslag. På den uppföljande halvdagen 

Sida  av 2 4



Rova & Sjögren Psykologi AB
Västra Norrlandsgatan 27, 903 29 Umeå
www.rovasjogren.se

kommer deltagarna ges utrymme att bygga vidare på de två första dagarna 
genom frågor och diskussion i mindre grupper. 
 
De två första dagarna ges i ett hybridformat, där man kan delta i samma 
utbildning antingen på plats eller digitalt. Den uppföljande halvdagen 
genomförs digitalt. 

Förkunskap 
Ingen förkunskap krävs utöver psykologexamen. 

Plats 
Umeå eller digitalt deltagande. 

Pris 
5495 kr/deltagare exklusive moms. Lunch och fika ingår båda dagarna för 
deltagare på plats. 

Kontaktpersoner 
Om du har frågor eller funderingar hör gärna av dig till: 

Företagsbeskrivning 
Rova & Sjögren Psykologi AB är kunskapsföretag med stort hjärta för skola 
och skolpsykologi. Vi består av en handfull duktiga psykologer med bred och 
gedigen erfarenhet av arbete i skolan och specialiserar oss mot elevhälsa, 
utbildningar, handledning och utredning. Vi har genomfört en stor mängd 
utbildningsinsatser i ämnen såsom handledning, traumakunskap och 
bemötande, hälsofrämjande insatser, NPF, problemskapande beteenden. Vi 
handleder skolpsykologer och andra elevhälsoprofessioner över hela Sverige. 
Hos oss finns stor erfarenhet av att arbeta med små och stora projekt från 
koncept till genomförd implementering. Under de tre senaste åren har vi 
arrangerat uppskattade utbildningsdagar under rubriken Pedagogiskt 
Ledarskap som växt till en av Sveriges största skolkonferenser. Rova & 

Erik Rova 
erik@rovasjogren.se 
070-2363200

Anton Sjögren 
anton@rovasjogren.se 
0730-301337
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Sjögren Psykologi AB strävar efter att vara en trygg och smidig resurs för 
kommuner och skolor i hela landet. Vi erbjuder moderna insatser baserade på 
senaste forskning och beprövad erfarenhet. Med god förståelse för skolans 
verksamhet och förutsättningar samt relevant kompetens i alla nivåer bidrar 
vi till konkreta resultat. 
  
Vi har bland annat levererat tjänster till kommunerna Göteborg, Båstad, 
Malmö, Kiruna, Stockholm, Jönköping, Ale, Lycksele, Trollhättan, 
Katrineholm, Luleå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Mjölby, Kramfors, 
Sollefteå, Södertälje, Vilhelmina, Dorotea, Vindeln, Vännäs, Nordmaling, 
Robertsfors och Strömsund.
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