
PSP2015 kurs 9, Psykoterapi - metoder och tillämpning (Psychotherapy - methods and 

application): Nivå A. 18 högskolepoäng (N=29) 
 
Kurs 9 utvärderas i sin helhet på termin 10 vilket gör att en del undervisningsmoment ligger 3-4 
terminer bakåt i tiden när skattningen genomförs. Detta kan ha påverkat studenternas uppfattning 
av innehållet och värdering av momentet och också förklara varför en del frågor fått flera ”vet ej” 
svar. Resultaten nedan redovisas i medelvärden inom parantes samt antalet i %. 
 
Kursen i sin helhet 
 
Utfallet av kursen i sin helhet är positivt och skattningarna ligger högt (4.8). Relevans för 
psykologyrket skattas av 83 % för mycket relevant och 17 % för relevant. I kommentarer kring vad 
som varit särskilt bra nämns handledningen, klientarbetet, att få lära sig både KBT och PDT, att 
tillämpa teoretisk kunskap praktiskt, bli bekväm i psykologrollen samt att samtalen i KBT spelas in. I 
kommentarer kring vad som kan förbättras nämns att även PDT samtalen ska spelas in, ojämn 
kvalité på handledningen med olika kravnivåer, ojämn kvalité på inledande seminarieserie, 
fördjupningsseminarier kommer sent under respektive metod. Liknande kommentarer har 
framkommit i tidigare kursgrupper. 
 
På frågorna i vilken omfattning kursens upplägg har: 
 
Tydliga målformuleringar (3.9) 10 % ganska liten, 10 % varken liten eller stor, 59 % ganska 

stor, 21 % stor 
Genomtänkt struktur (3.9) 4 % ganska liten, 21 % varken liten eller stor, 61 % ganska 

stor, 14 % stor  
Stimulerat till kunskapssökande (4.1) 29 % varken liten eller stor, 36 % ganska stor, 
  36 % stor 
Självständigt tänkande (4.3) 11 % varken liten eller stor, 46 % ganska stor,  
  43 % stor 
Skapat förutsättningar att integrera  
kunskap i ett större perspektiv (4.1) 14 % varken liten eller stor, 57 % ganska stor, 29 % stor 
Gett dig nya kunskaper, perspektiv och 
Insikter (4.7) 4 % varken liten eller stor, 26 % ganska stor, 70 % stor 
 
 
Majoriteten av studenterna skattar ganska stor eller stor omfattning på samtliga punkter ovan vilket 
är ett gott resultat men där finns utrymmer för förbättringar. Målformuleringarna skulle kunna 
föras ut tydligare till studenterna vid introduktionen till kursen samt lyftas kontinuerligt i 
handledningen. Syftet med kursens struktur skulle kunna förtydligas både skriftligt och muntligt. 
Uppmuntran att söka kunskap och tänka självständigt och integrera kunskap i ett större perspektiv 
bör kunna öka framför allt i handledningen där det är mycket viktiga inslag för att kunna bedriva ett 
bra behandlingsarbete. Studenten bör kunna utifrån bedömningen av klientens problematik 
självständigt söka stöd i litteraturen kring hur behandlingen kan bedrivas och självständigt kunna 
presentera förslag på interventioner, förhållningssätt, tekniker, tolkningar etc. Dessa aktiviteter kan 
i ännu större utsträckning kontinuerligt uppmuntras av lärare och handledare på kursen. Ett sätt att 
få till stånd detta är att samordna innehåll och aktiviteter i handledningen och på inledande 
seminarier och gemensamt diskutera arbetssätt och förhållningssätt. En svårighet med detta är att 



antalet handledare och lärare är många och har lång erfarenhet och är vana att arbeta självständigt. 
Positivt är att så många som 70 % av studenterna uppfattar att de i stor omfattning har fått nya 
kunskaper, perspektiv och insikter på kursen. Studenternas kommentarer är att längden på kursen 
ger möjlighet till fördjupning, den kurs som klart har gett bäst insikt i hur jag använder kunskaper 
praktiskt.  
 
Seminarieserien 
 
Bedöm inslagens bidrag till ditt lärande 
 
Seminarieserien KBT (4.1) 3 % ganska låg, 24 % varken låg eller hög, 28 % ganska hög, 
 45 % hög 
Seminarieserien PDT (4.2) 3 % ganska låg, 10 % varken låg eller hög, 48 % ganska hög, 38 % hög 

     
 
Fördjupningsseminarierna som är utspridda över fyra terminer med olika terapeutiska inslag skattas 
olika. Seminarier med KBT inriktning skattas med ganska stor spridning från låg till hög där KBT i 
utveckling (3.5) får något högre skattningar än KBT vid personlighetsstörningar (2.8). Seminarier 
med PDT inriktning skattas olika där PDT korttidsterapi (4.1) och mentalisering (4.0) får relativt höga 
skattningar medan psykosomatik (2.9) får lägre. De integrativa seminarierna och 
fallstudiemetodiken skattas också med en spridning från låg till hög där integrationsseminariet (3.9) 
får något högre skattningar än fallstudiemetodik (3.3) och fallanalys (3.4). HBT seminariet (3.6) 
skattas med spridning låg till hög och så många som 25 % svarade vet ej.  
 
F o m ht16 är HBT och psykosomatik seminariet borttaget, KBT i utveckling har bytt innehåll något 
och f o m vt17 har det integrativa seminariet förändrats i sitt upplägg. Dessa förändringar är gjorda i 
samband med besparingar på kursen. 
 
Några kommentarer kring fördjupningsseminarierna: 
Flera tycker att det integrativa seminariet kommer för sent på termin 10 och krockar med 
uppsatsen, likaså de som läser PDT på termin 10 tycker att seminariet om mentalisering kommer 
sent på terminen. En del önskar fler seminarier kring olika terapeutiska tekniker, någon tycker att 
innehållet i fördjupningsseminarierna är lite slumpmässiga och hänger i luften. 
 
Kurslitteraturen 
 
Gällande kurslitteraturen skattades den på psykodynamisk litteratur relativt högt på tre av böckerna 
och något lägre på två böcker där Yalom får lägst skattningar och också lägst antal som läst. Två av 
KBT böckerna får höga skattningar medan tre får lägre där Bennet-Levy skattas lägst. Bennet-Levy, 
Frank och Kåver uppger närmare hälften att de inte vet och det beror på att ungefär hälften av 
kursgruppen inte hade dessa böcker på sin seminarieserie de infördes först vt16. De böcker som bör 
diskuteras vidare är Yalom, Bennet-Levy och Magnusson & Macerek. 
  
Levenson (2010) Brief Dynamic Therapy    (4.0) vet ej 10 % 
Lemma (2003) Introduction to the Practice of Psychoanalytic Psychotherapy (3.9) vet ej 7 % 
Rydén & Wallroth (2008) Mentalisering    (3.8) vet ej 14 % 
Sigrell (2000) Psykoanalytisk orienterad psykoterapi   (3.2) vet ej 3 % 



Yalom (2003) Psykoterapins gåva    (2.7) vet ej 28 % 
Linton (2011) 12 verktyg i KBT    (4.1) vet ej 4 % 
Westbrook (2011) An Introduction to Cognitive Behavior Therapy  (4.3) vet ej 4 % 
Bennet-Levy (2004) Behavioural Experiments in Cognitive Therapy  (2.7) vet ej 55 % 
Frank (2014) Transdiagnostic Road Map to Case Formulation  (3.0) vet ej 52 % 
Kåver (2011) Allians – den terapeutiska relationen I KBT  (3.4) vet ej 39 % 
Magnusson & Marecek (2010) Genus och kultur i psykologi  (2.5) vet ej 64 %
        
Det handledda klientarbetet 
 
Studenterna skattar klientarbetet och handledningen högt (4.7) och att det har haft stor betydelse 
för lärandet. Att få läsa båda inriktningarna skattas mycket högt (4.9). Detta skiljer sig inte från 
tidigare kursgrupper. I kommentarerna framhåller studenterna kompetenta handledare och att de 
läser båda inriktningarna som positivt, någon framhåller att det är den viktigaste kursen på 
programmet. Någon menar att handledarna arbetar olika och önskar ett standardiserat 
utvärderingsinstrument för att bedöma om studenten får träna de delar som ska ingå i kursen. Det 
framkom också att studenterna tycker att handledarna ställer olika höga krav på dem.  
 
Utbildningsterapin 
 
97 % har gått i PDT under utbildningsterapin och 31 % i KBT och 7 % i existensiell terapi. Siffrorna 
visar att flera studenter har valt att gå i flera inriktningar. Studenterna skattade egenterapins 
betydelse för lärandet högt (4.1).  
 
Kursmål 
 
Studenterna skattade hög måluppfyllelse, alla utom ett skattades 4.0 eller högre och det var 
självständigt formulera forskningsfrågor (3.8) och högst skattades aktivt skapa och vidmakthålla en 
god professionell terapeutisk relation i mötet med en klient (4.6) och aktivt och kritiskt reflektera 
över sin egen roll i det terapeutiska arbetet…samt tillgodogöra sig handledning på ett konstruktivt 
sätt (4.6). Detta skiljer sig inte från hur tidigare kursgrupper har svarat. 
 
Examination 
 
Den hemtenta som avsågs i utvärderingen hade inte alla gjort vid utvärderingstillfället och det 
framkom av kommentarer att de inte riktigt visste vilken tentamen frågorna gällde. Examinationen 
bedömdes vara relevant (3.6) och lämplig (3.5). Vad gäller kravnivån så svarar 14 % att den var låg 
och 38 % vet ej och skattningen hade en ganska stor spridning (3.1). 
 
Genus 
 
69 % tyckte att genusaspekten vägts in i tillräcklig omfattning och 31 % tyckte inte det.  Detta är 
högre än tidigare kursgrupper men det är fortfarande relativt många som önskar mer fokus på 
genus perspektiv i handledningen och på seminarierna. Diskussionen kring ökat genusperspektiv i 
undervisningen fortsätter i lärarlaget. 
 
 



Egen aktivitet 
 
Studenterna skattade sitt eget engagemang (4.5) och den egna aktiviteten (4.4) mycket högt vilket 
ligger i linje med tidigare kursgrupper. 
 
Genomströmning 
 
Vårterminen 2015 började 39 studenter på termin 7 och höstterminen 2016 tog 29 studenter 
examen. Två studenter har fullgjort allt utom hemtentamen i fallstudiemetodik. Flera studenter tog 
studieuppehåll för föräldraledighet några för sjukskrivning.  
 
Reflektioner 
 
Kursens utformning fungerar bra då studenterna kan fokusera på en terapiinriktning i taget vilket 
underlättar inlärning och fördjupning. Detta gör dock kursen utspridd över tid och därför har vi 
delat in kursen i moment i o m den nya kursplanen så studenter får poäng efter varje delkurs. 
Kursens utspridning över fyra terminer leder ibland till krock med andra kurser t ex med kurs 10 på 
termin 7 och uppsatsarbetet på termin 10. Längden på kursen påverkar också genomströmningen 
med flera uppehåll under kursens gång vilket inte alltid är optimalt t ex när det sker mitt i en 
inriktning. 
 
Den inledande seminarieserien är ett bra sätt att friska upp minnet av tidigare delkurser på kurs 7 
samt ha mycket tillämpande och praktiska inslag. En del tycker att kravnivån är för låg då det inte 
finns någon skriftlig examination utan bygger på obligatorisk närvaro och aktivt deltagande samt 
utförande av hemuppgifter mellan seminarierna. Denna examinationsform är svår och kan leda till 
att en del studenter inte läser litteraturen i den utsträckning som de förväntas göra och som krävs 
för att kunna arbeta professionellt med klienter. Diskussioner har förts i lärarlaget kring hur vi kan 
stärka examinationen.  
 
Det finns fördelar med att studenterna tillämpar båda inriktningarna även om tiden i varje inriktning 
är något kort jämfört med om studenterna väljer inriktning. I handledningen kan detta visa sig i att 
en del studenter inte lär sig en metod grundligt, vilket kan upplevas som ett bekymmer och ibland 
vissa svårigheter att godkänna studenten. Terapeutisk förmåga blir också uppdelat i två inriktningar 
och inte bedömd sammanhängande och övergripande. Fördelen är att studenten blir bedömd och 
exminerad av två handledare vilket kan vara en styrka att två lärare har godkänt studentens 
kunskaper och färdigheter. Det ligger också i linje med de teoretiska kurser studenterna har före 
handlett klientarbete där de läser båda inriktningarna. Så att läsa båda inriktningarna är både en 
styrka och en begränsning. Studenterna är mycket nöjda överlag att få med sig tillämpning i båda.  
 
Examinera studenterna på handlett klientarbete är komplicerat då det i stor utsträckning är en 
bedömning av färdigheter och förmågor så som:  
 

 Professionellt förhållningssätt 

 Allmän klinisk/terapeutisk förmåga 

 Empati och alliansskapande 

 Terapeutisk hållning 

 Självkännedom och självreflektion i samspel med klienten 



 Förmåga att ta emot handledning  

 Förmåga att fungera i grupp 
 
Bedömningen görs av handledaren och förutom det arbete studenten visar upp i handledning ingår 
skriftligt material i form av journalföring och behandlingsrapport/terapisammanfattning om 3-5 
sidor för varje klient. Vid tveksamma fall kan extra individuell handledning/feedback ges och ibland 
en förlängning av kursen med ett antal veckor och handledningstillfällen. En del studenter tycker att 
handledaren ställer höga krav, andra att kraven är för låga. Detta kan nog variera mellan 
handledarna. Det är flera handledare som är timanställda för sitt uppdrag och arbetar i huvudsak 
privat eller inom Region Skåne. Detta gör det svårare att få en högre konformitet på kursen och 
likvärdiga krav. Olika klienter ställer också olika krav på studentens arbete i form av inläsning kring 
behandling av en specifik problematik vilket kan göra det handledda klientarbete olika krävande för 
olika studenter. Detta måste också beaktas vid examinationen. De svårigheter som kan uppstå i det 
handledda klientarbete är: 
 

 Samarbetsproblem 

 Passivitet/bristande initiativförmåga 

 Förlitar sig för mycket på handledaren – frågar om råd, gör precis som handledaren sagt mm 

 Tar rollen som bi-handledare 

 Inte uppvisar kunskaper och färdigheter i metoden 

 Brister i professionalism  

 Brister i empati 
 
Vad gäller progression och samordning i förhållande till andra kurser så finns det en god inblick i hur 
kurs 7 förbereder studenterna för kurs 9 och lärarlaget diskuterar innehållet i både kurs 7 och 9. I 
förhållande till t ex kurs 6 och 13 Klinisk psykologi I och II skulle inblicken kring innehåll och upplägg 
av kurser vara större och diskussion kring progression och samordning kunna föras mer.  
 
Kursen har utformats olika på övriga orter. I Stockholm, Uppsala och Linköping väljer studenterna 
inriktning och i Göteborg, Umeå och Växjö tillämpar studenterna båda inriktningarna. De flesta har 
kursen utspridd över tre terminer vanligast mellan 6 och 9. På KI finns endast KBT och kursen är 
knuten till landstinget. I Örebro tillämpas en integrativ psykologisk behandling. De flesta lärosätena 
har en psykoterapimottagning där kursen bedrivs. Fördelar med att ha en mottagning i egen regi är 
att du har mer kontroll över vilka klienter som studenterna får arbeta med och också större inblick i 
hur studenterna för journal och i hur handledarna arbetar. Det ger också en möjlighet att samla 
data på klienterna som kan bli en bas för forskning. Forskningssamarbete pågår mellan Göteborg, 
Umeå, Växjö och Lund.  
 
Det finns en tendens till att vi får fler klienter med en komplex problematik som söker hjälp på 
mottagningen vilket påverkar studenternas lärande och förmåga att bedriva terapi och 
handledarens ansvar i förhållande till både klient och student. Detta gör det inledande 
informationssamtalet än viktigare som en första bedömning. Problem framöver kan också vara 
finansiering av verksamheten och kursen då den är mycket undervisningstät och därmed kostsam. 
Det är viktigt att få gehör för detta hos fakulteten att delar av psykologprogrammet är jämförbara 
med medicinska kurser som kräver mer exklusiv undervisning för att ge studenter det som krävs för 
att arbeta som psykolog.  
 



Diskussionspunkter: 
 

 Placering över terminer 3 eller 4? 

 Läsa båda inriktningarna? Fördelar/nackdelar? 

 Examinationsformer för seminarieserien? 

 Progression och samordning andra kurser? Hur förbättra? 

 Hur hantera genomströmningen och studieuppehåll? 
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