
Delkurs 7.1 Psychotherapy Research Methods/Family Therapy HT2021 

Overall Course Comments from Course Leader (Sean Perrin) 

The ratings from the students for 7.1 (HT2021) (se bil PSP7_1), albeit less than half completed 

the survey, indicate that the two moments of the course (1 = Psychotherapy Research Methods; 2 = 

Family Therapy) were well received. This was the last term where the COVID rules were operating, 

so face-to-face lectures were via zoom with some possibility for in-person seminars in small groups. 

Relative to the same term in the previous year (HT2020), also conducted under COVID rules, the 

teaching ratings have remained consistent (and good) for Moment 1 and Moment 2. So overall, we 

were able to maintain a good level of teaching quality despite the in-person teaching limitations. 

Everything I “teach” on psychotherapy research must be jammed into less than two days, all 

to give the most time possible to Moment 2 (FT). I have helped to make this situation as it is because 

of the limited time afforded first to Gisele and then Pelle for FT teaching, which is so important to 

the students. My “teaching” on psychotherapy research extends beyond moment 1 of 7.1 to include 

a 3-hour exam seminar in 7.2 (PDT) and again in 7.3 (CBT). My exam seminars in 7.1, 7.2 and 7.3 all 

involve the students working individually, and then in groups during the exam seminar, rating two 

RCTs with a risk of bias tool and answering questions about a meta-analysis. All three exam seminars 

are a mixture of exam and teaching because I am deprived of teaching hours (rightly) to 

accommodate FT in moment 2 of 7.1. However, student ratings for my psychotherapy research 

teaching comes at the end of 7.1 instead of the end of 7.3.  

I have not discussed the following comments on FT with Pelle but have done so previously 

with Gisele. I understand that Pelle may hold a different view, with the exception that we would 

both agree that he has insufficient teaching time.  

Pelle’s course on FT (moment 2) represents the only FT-focused teaching course the students 

have on the entire psychotherapy program. This is grossly inadequate given the importance of FT as 

an evidence-based mental health intervention. The time allocated to Pelle for FT teaching does not 

include sufficient time to discuss/practice the many variations in FT, both theoretically and 

practically, as it is delivered as a first-line psychological intervention in child and adolescent mental 

health services to families of youth with primary neurodevelopmental/behavior disorders, self-

harm, eating disorders, substance use/abuse problems, and early-onset psychosis. Similarly, I think 

Pelle has too little time to address the variations in FT as applied to adults with neurodevelopmental 

disorders, psychoses, and substance use/abuse. 

I would further note that teaching on domestic violence and interpersonal abuse (DV/IPA), 

which is extremely important, has been “squeezed” into the already tightly- packed schedule of 

Pelle’s FT course. It is great that Pelle is willing to provide this teaching, but I think it again points to 

the need for him to have more time to properly cover FT. 

I have previously suggested changes to the whole of Course 7 to deal with these issues. As I see 

it, there are three options available: 

1) Keep things exactly as they are – which is less than ideal.  

 

2) Modify Course 7 so that the structure includes: 7.1 Psychotherapy Research Methods (only), 7.2 

Family Therapy (only), 7.3 PDT and 7.4 CBT. Move the 2x3-hour psychotherapy research exam 

seminars that currently sit in 7.2 and 7.3 to this “new” 7.1 Psychotherapy Research Methods. I 

can do all my psychotherapy research teaching with the necessary seminars over 5-6 teaching 



days at the start of Course 7. This has the advantages for delkurs 7.2 and 7.3 in terms of 

scheduling; but does not help Pelle unless you give my exam seminar hours from 7.2 and 7.3 to 

him, which I am also ok with, or see suggestion 3 below. 

 

3) Remove the hours allocated to Psychotherapy Research Methods in Moment 1 of 7.1 and put 

these hours into Course 9 as a single week or spread throughout the course, and I will do the 

teaching there. Pelle becomes the course leader for the “new” 7.1 and gains 6 hours previously 

given to me for exam seminars in courses 7.2 and 7.3, and/or any other hours you can give him. 

This approach has the overall advantage is there is no change in the overall “cost” of teaching 

hours across Courses 7 and 9. 

Kursvärdering for Moment 2 - Familjeterapi (Written by Pelle Olsson, unedited by me). 

Genomgående skattades föreläsningar i familjeterapi högt med 4.6. Tidigare skattningar har varit 4.5 

VT21, 4.4 HT20 respektive 3.9 VT20. Föreläsningar i familjeterapi har utvecklats under 2020 och 

2021 med mera undervisning, skattningarna visat att detta utvecklingsarbete har fallit väl ut och 

kanske även stärkt hur studenterna tillgodogör sig seminarierna under kursen i familjeterapi.  

Föreläsning i våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor skattar studenterna till 4.3 HT21, 

skattades 4.1 VT21. Studenterna har olika förhandskunskaper och engagemang i detta ämne så 

nivån är svårare att helt matcha samtliga studenters behov. 

Seminarier i helklass skattar studenterna högt till 4.6, och gruppseminarier där studenterna 

förbereder i grupp både en skriftlig redovisning och fördjupningsfrågor skattas till 4.3. 

Gruppövning med rollspel i familjeterapi är ett uppskattat moment, studenterna värderar det till 4.7 

och det har även tidigare terminer skattats högt, 4.8 VT21, 4.8 HT20, respektive 4.6 VT20. Det 

studenterna lyfter är att det är ett tidspressat moment och att tiden inte är tillräcklig.  

Examination som avser relevans i förhållande till lärandemål skattas högt till 4.9.  

I både kursvärdering och direkt feedback från studenter så fördes det fram anmärkningar att det inte 

erbjuds fler tillfällen av examination och deltagande i seminarium då kursen samtidigt genomfördes 

under en tid av förkylningar och covid som hindrade studenter att närvara på campus. Nu måste 

student vänta till nästa kurstillfälle terminen därpå. Finns det möjlighet att samla ihop till ett extra 

examinerande seminarium och gruppövning? 

Det nämns att det är en stressig intensiv kurs (7.1 med samtliga moment) då den dessutom är kort. I 

både kursvärdering för HT21, VT20 som HT20 nämner någon student att det är en kort och intensiv 

delkurs, det går att konstatera att momenten familjeterapi och våld i nära relationer genomförs 

under en snäv tidsram om ca två veckor. Samtidigt är den en uppskattad kurs/moment och många 

studenter skriver lovord, någon student skriver ”ändra inget!”. Det uppskattas av en del studenter 

att få se filmklipp och att se en hel familjeterapisession, det kan vara något som blir möjligt att föra 

in fler filmklipp under VT22. 

 

 

 

 

 



Sammanfattning utvärdering kurs 7:2,  220410 Terese Petersson 

 

 

Kursen ligger vid utvärdering av ht 21 (se bilaga PSP7_2) där kursutvärderingarna för kursen ofta 

ligger, de flesta moment över 4,0 ofta runt 4,5. Psykoterapiforskningsseminariet avviker från detta, i 

denna utvärdering får detta moment 1,6.  

 

Under de två terminer som undervisningen gavs digitalt (ht 20 samt vt 21) låg värderingarna istället 

runt 4 och ofta strax under. När kursen gavs ”live” nu ht 21 återvände utvärderingen till samma nivå 

som tidigare. Förmodligen är det en kurs som är känslig för bristande kontakt mellan lärare och 

studenter. Det hade varit intressant att veta om denna effekt är generell för kurserna på 

programmet som helhet.  

 

Utvärderingen ht 21 fylldes bara i av 11 studenter. I vanliga fall fyller alla i under sista seminariet 

med mig, Terese Petersson och vi har då också en muntlig utvärderande diskussion. Då brukar 

svarsfrekvensen vara mycket hög. Denna gång var schemat sådant att detta inte gick eftersom det 

låt moment efter sista seminariet med mig. Jag uppmanade studenterna att fylla i efter kursens slut 

men borde nog ha skickat ut en påminnelse via mail. Samtidigt är resultatet väldigt likt tidigare 

(innan Corona)  terminer vilket tyder på att det kan vara giltigt trots detta.  

 

Strukturen på kursen består av föreläsningar som följs av fördjupande seminarier. Antalet seminarier 

och formerna för dessa har ändrats lite över tid, men i stort sett varit densamma. Efter tillägg av ett 

jämförande seminarium och workshops så upplevde studenterna vt 21 att det var en alltför 

omfattande arbetsbörda varför ett seminarium togs bort. Denna termin förefaller arbetsbördan varit 

mer lagom.  

 

Psykoterapiforskningsseminariet får återkommande negativ feedback. Studenterna tycker 

kunskapen och färdigheten som tränas är relevant men saknar feedback och kan då inte utvecklas 

från gång till gång. Meningen med upprepningen av momentet är också otydlig för dem.  

 

Jag tar gärna emot synpunkter på kursens struktur och olika lärandeformer. Finns det former som 

kursen inte innehåller som den skulle kunna dra nytta av, är det för mycket eller för lite av något?  

 

Kursen har en hemtentamen och har haft så under lång tid. Även seminarier är examinerande men 

här har ju den enskilde studenten större möjlighet att variera sitt bidrag. Skulle kursen behöva mer 

individuellt examinerande moment? Är hemtentamen en bra form att examinera på?  

 

 



Sammanställning av kursutvärderingar kurs 7.3 ht2021 Sima Wolgast 

 

21 studenter svarade på kursutvärderingen (se bilaga PSP7_3). Studenterna har tyckt att kursen har 

haft tydliga mål (4,0), stimulerat till kunskapssökande (4,0), Uppmuntrat till självständigt tänkande 

(3,9), gett nya kunskaper (4,1) och skapat förutsättningar att integrera kunskap i större perspektiv 

(4,0), samt förbättrat samarbetet (3,8). De tycker att samordningen (3,4) och återkoppling (2,9) har 

varit medelmåttlig till låg.  

1) Genomströmningen på kursen – Det har varit god genomströmning på kursen 

2) Lärarlagets reflektioner kring kursens styrkor och svagheter utifrån exempelvis följande 

parametrar: 

a. Kursens aktuella utformning i relation till dess tänkta roll på psykologprogrammet 

som helhet – Studenterna verkar tycka att kursen är relevant för utbildningen som 

helhet (4,2). Vissa tycker att det finns viss upprepning från tidigare kurser medan 

andra tycker att det är bra nivå. Samtliga undervisningsmoment har varit 

uppskattade: Introduktionen (3,7), Kärnfärdigheter i KBT (4,0), Genus och 

intersektionalitet (3,7), Depression (4,0), Ångestbehandling (4,1), Komplexafall (4,0), 

Gruppbehandling med KBT (3,8), KBT med barn och familj (3,7), Fallformulering, 

föreläsning och seminarium (4,0), Integrationsuppgiften (4,0), Seminarium: 

Psykoterapiforskning (2,0).  

Önskemål finnes att få bättre återkoppling på psykoterapiforsknings seminariet. Fallformulering 

föreläsning och seminariet samt ångestföreläsningen har varit uppskattade. Jämförelseseminariet 

har varit uppskattat. Studenterna 

önskar mer konkreta, praktiska övningar i relation till föreläsningar och seminarium.  

b. Examinationernas lämplighet och svårighetsgrad i relation till kursens mål – Det 

finns tre examinerande moment. Den examination som rör psykoterapiforskning 

önskar studenterna att få återkoppling på, vilket de inte har fått menar de. 

Gruppexaminationen fick studenterna enbart en skriftlig återkoppling, de önskar 

utförligare återkoppling. Hemskrivningen har upplevts relevant, med relevant 

kravnivå och lämplighet. 

c. Samordning och progression i relation till andra kurser – Som beskrevs under a, så 

upplever studenterna att vissa delar är upprepningar (framförallt delar om 

inlärningsteori och intersektionalitet). Reflektion utifrån tidigare diskussion i 

lärarlaget på det är att många studenter när de väl börjar sina klientarbeten upplevs 

av handledare att just brista i att kunna använda sig av inlärningsteori i praktiken för 

göra relevanta analyser och att bedriva en KBT-behandling utifrån gjorde analyser. 

Studenterna förstår teorier men har svårt att använda dessa i praktiken. Samma 

resonemang finnes för intersektionalitets momentet. Många studenter tycker sig 

kunna mycket men har svårt att tillämpa sina kunskaper i praktiken. En del studenter 

tycker att de teorier som tas upp är för lätta medan andra studenter tycker att det är 

lagom nivå på momentet. Vissa studenter vill ha mer praktiska inslag generellt på 

kurs 7:3, vilket är ett utvecklingsområde. 

d. Jämförelse med liknande kurser på andra psykologprogram – Samma som ovan 



e. Utmaningar som kursen kan tänkas stå inför framöver (t ex avseende bemanning, 

resurser etc) – Det finns få psykoterapeuter som är disputerade, vilket gör det skört 

utifrån kravet att det ska vara en disputerad som examinerar studenter. Många 

lärare (även de som kommer utifrån) har redan fullt upp och har inte marginaler att 

tex ta på sig fler timmar. När lärare blir sjuka, vilket var fallet för flera lärare under 

pandemin (VT2022), så är det svårt att kompensera för sjuka lärare. Det blev också 

ändringar i schemat från på plats till på zoom, vilket har skapat frågor och viss 

förvirring från studenthåll, vilket kan ha speglat sig i hur man bedömt strukturen på 

kursen.  

3) Planerade förändringar –  

4) Diskussionspunkter som man önskar lyfta i ledningsgruppen – Hur hanterar vi studenter som 

är homofoba, sexister eller rasister och gärna vill gå i argumentation med föreläsaren, och 

som inte tål att bli hänvisad att själv kolla upp tex forskning, för att tid inte ska tas från 

föreläsningar? Det finns en och annan studenten, i nästa varje kursgrupp, som öppet 

deklarera sina åsikter. Föreläsningar som tex intersektionalitet när maktrelationer diskuteras 

triggar dessa personer. Hur skyddar vi föreläsare? Kanske behöver vi pedagogiska kunskap 

för detta och göra hela programmet medveten om att dessa personer finnes. Dessa frågor 

har lyfts av bla. lärare på kurs 5:2, socialpsykologikursen på programmet. 
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 Delkursens arbetsformer Vänligen ange i vilken utsträckning du upplever att nedanstående moment bidragit till ditt lärande på delkursen.



	
Föreläsning Psykoterapiforskning



	
Seminarium Psykoterapiforskning



	
Föreläsningar Familjeterapi



	
Föreläsning Våld i nära relationer



	
Seminarium Familjeterapi



	
Gruppövning med rollspel Familjeterapi




	
Vänligen ange i vilken utsträckning du upplever att följande aspekter av gruppseminariet av Familjeterapi och våld i nära relationer (moment 2) bidragit till ditt lärande på delkursen.



	
Arbetar i små grupper för att diskutera och reflektera kring fyra grundläggande familjeterapeutiska inriktningar och våld i nära relationer.



	
Förbereder en skriftlig redogörelse för gruppens arbete under seminariet med frågeställningar till delkursledaren




	
KurslitteraturVänligen skatta i vilken utsträckning kurslitteraturen för Psykoterapiforskning (moment 1) bidragit till ditt lärande på delkursen. 
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Vänligen skatta i vilken utsträckning kurslitteraturen för Familjeterapi (moment 2) bidragit till ditt lärande på delkursen. 
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Ringborg, M. (2020). Förändrande familjesamtal. En handbok för familjelotsar (3:e rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 




	
Vänligen skatta i vilken utsträckning fördjupningslitteraturen i familjeterapi och våld i nära relationer har bidragit till ditt lärande på delkursen.
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Examination (tentamen)Om du ej varit med på tentamen välj "Vet ej"



	
 Relevans i förhållande till lärandemålen



	
Kravnivå




	
Vänligen ange i vilken utsträckning du upplever att följande aspekter av examensseminariet av Psykoterapiforskning (moment 1) bidragit till ditt lärande på delkursen.



	
Läsa de randomiserade kontrollerade experimentartiklar och betygsätta dem för bias med hjälp av "Risk of Bias"-verktyget.



	
Diskutera mina svar på "Risk of Bias"-verktyget med andra studenter under examensseminariet.



	
Läsa och svara på frågor om meta-analysen.



	
Diskutera mina svar på metaanalysen med andra studenter under examensseminariet.



	
Dr Perrins stöd för att slutföra "Risk of Bias"-vertyget under seminariet.



	
Att Dr Perrin delade sina bedömningar av "Risk of Bias Tool"-vertyget efter seminariet.



	
Att Dr Perrin delade sina svar på frågorna om meta-analysen efter seminariet.




	
Vänligen ange i vilken utsträckning du upplever att följande aspekter av examensseminariet av Familjeterapi (moment 2) bidragit till ditt lärande på delkursen.



	
Arbeta i grupper för att diskutera ett familjeterapifall.



	
Varje gruppmedlem i tur och ordning presenterar en aspekt av fallet i en muntlig tentamen.




	
 ArbetstidUngefär hur många arbetstimmar/vecka inkl schemalagd undervisning har Du ägnat åt delkursen?



	
Likabehandling 
Anser du att kursens deltagare har behandlats på lika villkor oavsett dennes grupptillhörighet i de diskrimineringsgrunder som regleras i lag? (d.v.s. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder)




	
ÖvrigtVad tyckte Du om delkursen som helhet?
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