
UTBILDNINGSVÄGAR 

Psykolog 

Inför gymnasiet: Inför gymnasiet bör du som är intresserar av att bli psykolog välja ett 

program som ger de kurser du behöver för att kunna söka in till psykologprogrammet på 

universitetet efter gymnasiet. Gymnasieprogram som ger den behörigheten är bland annat 

samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, 

ekonomiprogrammet och International Baccalaureate (IB). 

Under gymnasietiden: Gymnasiebetygen som krävs för att studera till psykolog är 

Grundläggande behörighet samt Matematik B och Samhällskunskap A, alternativt Matematik 

2a/2b/2c och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. För att komma in på psykologprogrammet på 

universitet krävs dock inte bara att du är behörig, eftersom många vill bli just psykologer så 

krävs också höga slutbetyg i gymnasiet för att kunna komma in på universitetet.   

Det är alltså ganska lätt att få behörigheten för att kunna söka, men svårt att komma in på 

psykologprogrammet på universitetet på grund av de höga slutbetygen du måste ha. Om det 

är just psykolog du vill bli så har de flesta programmen intagningspoäng på ca 20.0 (22.5) är 

maxpoängen på gymnasiet.  

Om betygen inte räcker till? 

Vill du gärna läsa psykologprogrammet men dina betyg är inte tillräckliga för att komma in? 

Det finns alltid en möjlighet att komma in på dina resultat på högskoleprovet. 

Högskoleprovet är ett prov som kan göras några gånger varje år. Det är ett frivilligt prov som 

du måste anmäla dig till, det kostar också 450kr att anmäla sig till det. Du måste vara minst 

18 år det år du gör provet, eller ha påbörjat dina gymnasiestudier innan du fyllde 16 år och 

gå vårterminen årskurs 2 på gymnasiet. Högskoleprovet kräver en del förberedelser för att få 

ett bra resultat, ofta får man göra gamla högskoleprov för att öva sig på de typer av uppgifter 

som du kommer ställas inför när du gör provet. På högskoleprovet är det dina kunskaper i 

svenska, matematik, samt läsförståelse i engelska som testas.  

Universitetsstudier: I Sverige finns det ett antal universitet och högskolor som har 

psykologprogrammet. Bland annat i Uppsala och Stockholm. Utbildningen är 6-årig. Först 5 

år med studier. Sedan 1 år där du praktiserar under handledning. Efter denna praktik blir du 

licensierad psykolog. I Sverige är du under din studietid vid universitet eller högskola rätt till 

studiebidrag och studielån från CSN. 


