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CV - MERITFÖRTECKNING 
Pia Hellertz - 41 10 05-8205 

Uppdaterad 11 november 2015 

       

       

Socialt 
Jag har varit gift två gånger, med Georg Alexander ”Bobby” Langrath  1964  

och med Alf Lennart Douglas Hellertz (vi träffades 1965),   1968 – 1969  

Jag födde två barn åren       1967 och 1968 

Studerade vid vuxengymnasium     1969 – 1972 

Mer om studier – se nedan! 

 

Tjänster och anställningar före utbildningen 
Diverse anställningar som kontorist, kanslist, sekreterare med mera. 1958 - 19731 

Våren 1973 började jag läsa sociologi vid Stockholms Universitet och senare  

pedagogik vid universitetsfilialen i Skövde, kurser som senare kom att ingå i  

fil. kand. examen. 

Började höstterminen 1974 vid Socialhögskolan i Örebro, men fortsatte fylla på till en filosofie 

kandidatexamen. 

 

Akademiska examina 
Socionomexamen vid Högskolan i Örebro       1979-06-20   

Psykologi, 3 betyg (betyg 3,5), d.v.s. motsvarande 41-60 poäng   1979-06-20   

Filosofie kandidat examen, Högskolan i Örebro (sociologi C, Psykologi B och Pedagogik A) 

      1979-11-30 

Filosofie doktorsexamen, Örebro universitet   1999-11-12 

         

Akademiska kurser för kompetensutveckling 
Pedagogik, grundkurs, 01-20 p - Högskolan i Örebro   1978-02-12   

Personlig utveckling genom mental träning - 01-20 poäng  1988-06-05  

Pedagogisk grundkurs för högskolelärare - 2 poäng, läsåret   1988/89  

Pedagogik i praktiken - 5 poäng    1990-01-12 

Filosofi – Argumentationsanalys – 3 poäng   1990-08-19   

Annorlunda lärprocesser - 10 poäng    1992-03-10 

 

Forskarutbildning i socialt arbete 
Antogs vid forskarutbildning vid Göteborgs Universitet, institutionen för socialt arbete,  

      1986-09-30    

Doktorsavhandling 
Jag disputerade på en doktorsavhandling med rubriken             12 november 1999 
”Kvinnliga socionomstuderandes kunskapssyn och   

lärandestrategier” som första kvinna vid det nyblivna Örebro universitet.   

Som handledare har professor Bengt Börjeson fungerat.   

        

 

                                                 
1 Se separat redogörelse ”Mitt yrkesverksamma liv”. 
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Kurser inom forskarutbildningen 
Psykosocialt arbete – 10 poäng (Lisbeth Johnsson och Gunnar Bernler) 1987-12-08 

Högskolepedagogik – 2 poäng (Mona Bessman)   1989-05-24 

Samhällsvetenskaplig teoritradition – 10 poäng (Harald Swedner)  1989-06-01 

Vetenskap och Världsbild – 5 poäng (Joachim Israel o Erland Lagerroth)   1990-02-27 

Forskningsmetodologi – 10 poäng (Hans-Edvard Roos)  1991-03-11 

Etiken i det sociala arbetet – 10 poäng (Harald Swedner)  1991-05-29 

Samhällsplanering och det goda samhället (Sören Olsson)  1992-02-20 

Feministisk teori – 5 poäng (Anna G Jónasdóttir)   1992-11-27 

Kvalitativ analys och metod – 5 poäng (Bengt Börjeson)  1993-06-27 

Kvalitativa metoder – 5 poäng (Berth Danermark)   1994-04-06   

Hermeneutik: Teori och vetenskapligt förhållningssätt  - 5 poäng (Ulla Sjöström) 1997-08-01 

   

 

Övriga kurser och utbildningar för kompetensutveckling 
Avspänning och klinisk hypnos - fil dr Lars-Eric Uneståhl, 32 tim 1976-10-16 
Psykoterapeutiska metoder under medvetandeförändring – treårig utbildning 

kursansvarig fil dr Lars-Eric Uneståhl med gästlärare från hela världen.     HT 1976 - HT 1978           

- Jag var kursansvarig för utbildningen under tiden            1977-11-21 - 79-01-30 

Gestaltterapi - Nils-Åke Ericsson                             1977-11 - 1979-12  

Kommunikation - fil dr John Steinberg, Högskolan i Örebro, 26 tim    1978-03-09 

Workshop i Values Clarification - Professor Sidney B Simon, Univ. of Massachusetts, USA,  

12 tim.       1978-05-13 

Aktiva värderingar: Orientering - fil dr John Steinberg, 22 tim 1978-08-18 

Contractural Group Therapy - TA - Graham Barnes, Salim Sahibzada, 20 tim 1979-09-05 

Dynamisk korttidsterapi - 12 timmar - Kjell Andersen, Örebro 1983-03-08 

Avspänd effektivitet och arbetsglädje - Lars-Eric Uneståhl (i Bulgarien)   1988-10-08 - 15 

Avspänd effektivitet och ökad arbetsglädje - Lars-Eric Uneståhl (Spanien)  1989-04-16 - 23 

Neurolingvistic Programming - Anders Ekman - 8 tim   1989-06-13 

Forskningsinformation vid Högskolan i Örebro   1990-06-27   

Det professionella samtalet - 20 timmar     1992-08-21   

Samt diverse kortkurser som syftade till kompetensutveckling 

 

Egenterapi 
Egenterapi vid S.t Lucasstiftelsen i Örebro - 30 timmar under tiden 1977-03-10 - 1978-05-12 

Gestaltterapi - psykoterapeut Nils-Åke Ericsson - 2,5 år            1977-11 - 1979-12 

Bioenergetisk analys - Carl Gustav Lignell - 48 timmar under tiden 1981-01-31 - 1981-06-06 

 

Tjänster och anställningar efter utbildningen 
Timlärare för ungdomar    1979-08-21 - 1979-09-21 

Cirkelledare för arbetslösa frivårdsklienter  1979-09-01 - 1980-03-15   

Socialsekreterare/behandlingsassistent vid behandlingshemmet  

Hedegården, Örebro    1980-03-17 - 1981-11-08  

Skolkurator vid Holmens rektorsområde, Örebro  1981-11-09 - 1982-06-09  

Socialsekreterare vid Almby-Norrbyås KDN, Örebro  1982-06-28 - 1987-07-31 

   

Tjänster vid Högskolan i Örebro/Örebro universitet (fr.o.m. 1/1 1999) 
Timlärare vid Högskolan i Örebro, institutionen för socialt arbete  

under åren       1978 – 1986 
- Undervisningen har omfattat psykologilaborationer, intervjumetodik, metoder i socialt arbete m. m. 
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Tjänst vid Projektet ITT, Högskolan i Örebro, under ledning av fil. dr. Lars-Eric Uneståhl.   

- Kursutveckling, administration och examination, 50%  1988-02-01- 1991-12-31 

Högskoleadjunkt, vikarierande vid institutionen för socialt arbete, Högskolan i Örebro, under tiden   

      1987-08-01 -  1999-04-30 

Tillsvidareanställning som universitetsadjunkt i socialt arbete fr.o.m.  1999-05-01    

Tillsvidareanställning som universitetslektor i socialt arbete fr.o.m. 2000-01-01 till min 

pensionering 2008-11-01 

 

Distansutbildning 
Har under åren HT 2000-2008 utvecklat och arbetat med att utforma  

fem socionomprogram på distans mot lärcentra i Dalarna,  

Hälsingland, Västmanland, Högskolan i Gävle och Högskolan på Gotland - 2000-08-15 - VT 2008 

 

Pågående forskning 
Jag planerade och förberedde en studie av Manliga socionomstuderandes kunskapssyn  

och lärandestrategier men fick aldrig tid att fullfölja.  

En magisterstuderande bearbetade materialet och publicerade en magisteruppsats. 

  
Under åren har jag skrivit ett antal rapporter, uppsatser 

och doktorandpapers (se nedan)     

       

Handledning i psykosocial och annan verksamhet 
Under åren 1983-1987 bedrev jag en del handledning av arbetsgrupper och kollegor inom ramen 

för min tjänst som socialsekreterare och kurator. 

Under senare år har jag haft handledning för Yrkesinspektionens tjänstemän under ca 1 år 

       1994-1995  

samt för Socialförvaltningen i Arvika kommun, tre arbetsgrupper  1995-1996. 

   

I övrigt gäller min handledningserfarenhet i huvudsak utbildningshandledning samt vetenskaplig 

handledning i samband med uppsatsarbeten, under åren   1987- 2014 

 

Övrigt 
Jag har fått förmånen att tilldelas Högskolans i Örebro pedagogiska pris som första kvinnliga 

pristagare och fick 10,000:- kronor - år 1992   

och fick därmed också möjlighet att väljas in i Levande pedagogers sällskap, en pedagogisk resurs 

och enhet inom Rådet för högskoleutbildning och har under åren 1998-2001 var jag dess ordförande 

(2 år) resp. vice ordförande (2 år). Fungerade hela tiden som ordförande i Sällskapets Örebroregion.  

Sällskapets syfte var att ”verka för höjning av den akademiska grundutbildningens kvalitet” 

(Stadgans 1§). Sällskapet lades ner vid årsskiftet 2003/2004. 

Under dessa år drev jag Pedagogiska Pubar för universitets lärare, cirka 3-5 varje termin 

Under de år jag undervisat har jag på olika sätt aktivt verkat för att utveckla det pedagogiska arbetet 

inom Örebro universitetet i olika organ och sammanslutningar. 

 

Under vår- och höstterminen 2010 deltog jag i de första bedömargrupperna för att behandla 

ansökningar från universitetslärare vid Örebro universitet som ville bli bedömda som Särskilt 

meriterade lärare. 

 

Pia Hellertz 

November 2010 – uppdaterad i november 2015  
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Uppsatser, doktorandpapers och rapporter 
  

Om utbildning och undervisning               Ant. sid. 
 

”Lärarens roll i grupporienterad undervisning” - PM,   20 

Högskolan i Örebro, HT 1975    

         

”Om psykologiundervisningen inom socionomutbildningen -  

sociala linjen, Del I”, Högskolan i Örebro, 1979  

(2-betygsuppsats i psykologi)    96 

 

”Provocerande pedagogik - Psykologiundervisningen inom  

socionomutbildningen”, Högskolan i Örebro, Skriftserie 1979 B:1  

(3-betygsuppsats i psykologi och sociologi – bedömdes senare som en D-uppsats) 198 

 

”Att bli flygg - Om ’isomorf’ socialarbetarutbildning” -  

doktorandpaper, Göteborgs Universitet, 1987   30 

 

”Socialarbetarutbildningen - Utbildning för anpassning eller  

förändring? - En kritiskt granskning utifrån ett antal student- 

uppsatser vid sociala linjen vid Högskolan i Örebro”, Arbetsrapport  

från PU-projektet, Högskolan i Örebro, 1989     58 

 

”Tänk om...! - Om kunskapsutveckling ur ett ett-livs- och ett fler-livs- 

perspektiv”, doktorandpaper, Högskolan i Örebro, 1989  100 

 

”Omsorg eller rättvisa? Omsorgsetiskt och kosmologiskt perspektiv  

på socialt arbete och på socialarbetarutbildningen,” 

doktorandpaper, Göteborgs Universitet, 1990   110 

 

”Socialt arbete i ett didaktiskt perspektiv - Om undervisning i socialt  

arbete och dess konsekvenser för det psykosociala arbetets praktik”,  

doktorandpaper, Göteborgs Universitet, 1991   43 

 

”’Såsom i en spegel...’ eller ’Studenten gör som läraren gör och inte  

som han säger att man ska göra’”, Paper i kurs om  

”Annorlunda läroprocesser”, Högskolan i Örebro, jan 1992   17 

 

”Socionomutbildningen i ett feministiskt perspektiv”, doktorand- 

paper, Högskolan i Örebro, 1992    29 

 

"Kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier - En studie av tjugo- 
sju kvinnliga socionomstuderande", Doktorsavhandling, Örebro 

Studies 17, 1999     425 
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Kapitel i antologier 
 

”Vad behöver socialarbetare kunna? – reflexioner utifrån ett köns- 

och lärandeperspektiv” i Empiri, Evidens, Empati – Nordiska röster om 

kunskapsutveckling i socialt arbete, NOPUS – Nordiska utbildnings- 

programmet för utveckling av socialt arbete, NORD, 2005:5, sid. 136-150. 

 

”De pedagogiska paradigmens kamp om socionomutbildningen i Örebro” 

i Socionomutbildning i omvandlig – 1967 till 2007, En jubileumsskrift  

Örebro universitet, Proceedings in Social Work, Örebro University 1.sid. 149-181 

 

 

Övriga rapporter 
 

”En uppföljningsundersökning om behovet av social service bland  

ålders- och förtidspensionärer i Mariestads kommun”, 2-betygs- 

uppsats i sociologi, 1973 

 

”Är det nästakärlek, eller ...? En utvärdering av en Möt Dig Själv-kurs hos Bengt 

Stern” med värderingsförsök av Bo Edvardsson, Projekt: Analys av handläggning inom 

socialtjänsten, rapport 37, 1985    

 

Mitt första möte med en manipulativ sekt - Om Iriadamant – ”Mic Mac”-rörelsen, Och 

Om mannen som levde en livslögn -”Apjoilnoman” (”Man”)(Norman William), 2012,  

 

 

Egna böcker 
 

Personlig Utveckling genom Mental Träning tillsammans med Lars-Eric Uneståhl, 

(2002) Veje International AB. 

 

”Världslärare” eller ”Falsk profet” – En kärleksfull granskning av Martinus kosmologi 

(2002), Världsbild förlag. 

 

Färdighetsbaserat lärande enligt Alvernomodellen (2004), Veje International AB.  

 

Paradigmskifte på gång? (2012), Skandinaviska ledarhögskolan i Örebro 

 

Den Mentala Träningens Historia (2015), baserad på intervjuer av fil.dr. Lars-Eric 

Uneståhl, Skandinaviska ledarhögskolan i Örebro 

 

Att leka Gud – Om klimatdebatten, geoengineering och en ny världsordning (2015) 
DeSaMeK Publishing AB 

 


