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Förord 

Priset för årets psykologistuderande delas årligen ut av Finlands Psykologistuderandes Förbund 

(SPOL) till en psykologistuderande som inom ramarna för årets tema förtjänar detta.  Temat för 

priset ändras årligen och bestäms av SPOL tillsammans med ämnesföreningarna (Kompleksi, 

Cortex, Stimulus, Impuls, Oidipus och Fobia). Årets psykologistuderande belönas i samband med 

SPOL-seminariet i början av kalenderåret. Medlemmar i den sittande styrelsen i SPOL exkluderas 

automatiskt från listan av möjliga prisbelönade.  

 

Temat för år 2020 

Under ämnesföreningsträffen, som undantagsvis ordnades på distans, klarnade snabbt och enhälligt 

upprätthållande och utvecklande av gemenskap som tema för 2020. Främjande av gemenskap är alltid 

en central del av föreningsverksamhet, men "men har blivit speciellt aktuellt under detta turbulenta 

undantagsår, och därför valdes just detta tema. Upprätthållande och/eller utveckling av gemenskap 

innebär i detta sammanhang gärningar som en person eller en liten grupp under år 2020 utfört för att 

främja gemenskapen inom sin ämnesförening eller bland psykologistuderande överlag. 

Det beslöts att medlemmarna kan föreslå antingen enskilda personer eller en liten grupp. 

Bakgrunden till detta är att en enskild individ kan få anmärkningsvärda saker till stånd, men utöver 

det kan också nya fungerande idéer födas inom en grupp då medlemmarna slår sina inspirerade 

huvuden ihop. Förväntningen är inte att kandidaterna ska ha hittat på något stort och banbrytande nytt 

sätt att öka gemenskapen. Det finns många vardagliga sätt att upprätthålla, öka på eller påverka 

gemenskapen, och det finns också sådant som har krävt vågat och innovativt handlande för att 

förverkliga en vision. Kriteriet för nomineringen är alltså att personens eller gruppens handlande skall 

ha främjat gemenskapen. 

Gemenskap är ett viktigt värde för studerandes välmående. Gemenskap ger trygghet och stöd, 

samt ger individen en möjlighet att uppleva en känsla av samhörighet, ett av människans viktigaste 

behov genom hela livet. Vi inom SPOL anser att vi blivande psykologer har många fina idéer och 

goda, helhjärtat utvecklade verksamhetsmodeller för att främja gemenskap. Vi hoppas att utdelningen 

av priset uppmuntrar såväl nutida som framtida psykologistuderande till att utnyttja nya idéer och 

arbeta för gemenskap. Utöver att gemenskapen är tidlös, inverkar den även på allas välmående. 

 

 



Hur väljs Årets psykologistuderande?  

SPOL samlar under början av hösten in förslag på passande personer för Årets psykologistuderande 

från de olika städerna. I början av oktober (5.10) stängs nomineringsblanketten och därefter skickas 

uppgifterna till ämnesföreningarnas styrelser. Ämnesföreningens styrelse får sedan välja ut en person 

på basis av förslagen som de sedan utnämner som sin kandidat till Årets psykologistuderande. 

Ämnesföreningens styrelse formulerar tillsammans med kandidaten ett kort (max 1 sida) 

motiveringsbrev till varför just hen borde vinna. SPOLs styrelse, som består av två representanter 

valda från varje ämnesförening, väljer sedan en vinnare bland kandidaterna under december månad. 

I januari avslöjas mottagaren av Årets psykologistuderande -priset under SPOL-seminariet. Det 

kommer även skrivas en artikel om vinnaren i Psykologi-tidningen. Personerna som blir nominerade 

som kandidater bör förbereda sig på att eventuellt göra en intervju till t.ex. SPOLs blogg. 

Inga andra namn än ämnesföreningarnas kandidatval kommer att publiceras. Endast SPOLs styrelse 

kommer ha tillgång till de andra namnen.  

 

Varför existerar priset?  

Bland oss studerande finns många som gör inspirerande saker i sitt liv. Ett syfte med priset är att ge 

mer synlighet för dessa saker, samt att fungera som inspiration för andra. Dessutom ska priset också 

ge mer synlighet för de olika sorters kunnande vi alla har. Vi vill lyfta fram studerandes förmåga att 

göra viktiga och meningsfulla saker för allmännyttan. Vi anser att det är en viktig del av den 

yrkesinriktade tillväxten och verksamhet som främjar framtida kollegialitet.  
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