
PSP2015 kurs 9, Psykoterapi - metoder och tillämpning 18 högskolepoäng  
 
Kurs 9 består av tre olika delkurser, 9:1 Psykologiskt behandlingsarbete utifrån psykodynamisk 

psykoterapeutisk inriktning, 9:2 Psykologiskt behandlingsarbete utifrån kognitiv beteendeterapeutisk 

inriktning och 9:3 Fallstudiemetodik inom psykoterapin. Den 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 påverka studenternas uppfattning av innehållet och värdering av momentet. 

Handledningen utvärderas separat efter avslutat delkurs.  

 

Utvärderingen av kurs 9 avser de som tog examen ht21. Deltagandet (32 studenter) var klart högre än 

tidigare terminer vilket beror på att vidtecknad genomförde utvärderingen på Campus i samband med 

undervisning. Under pandemin har inte träffat studenterna vid utvärderingstillfället utan endast mailat 

en länk. I denna utvärdering finns två extra frågor kring hur de uppfattat arbetet via videolänk.. 

Nedan följer en sammanfattning av kursutvärderingen. Värdena i parantes avser medelvärden eller 

%. 

 

Sammanfattning av utvärderingen av kurs 9 ht21 (n=32) 

 

Utvärderingarna av kursen i sin helhet var positiva.  På frågan om relevans för psykologyrket låg 

skattningarna mycket högt (4.8). Frågan om kursen hade tydliga mål skattades högt (4.0) likaså ansåg 

studenterna att kursen i hög grad hade stimulerat till kunskapssökande (4.2) och uppmuntrat till 

självständigt tänkande (4.2). Kursens struktur skattades till 3.8 likaså kursens förutsättningar att 

integrera kunskaper i ett större perspektiv. Kursens hade i mycket hög grad gett nya kunskaper, 

perspektiv och insikter (4.5). Positiva kommentarer var ” Jag upplever att seminarieserien och 

handledning har fungerat mycket bra” ”jag finner själva klientarbetet som väldigt givande, med bra 

struktur och där jag lärt mig väldigt mycket” ”den har gett mig erfarenhet och inblick i psykologyrket 

och jag känner mig mer förberedd att ge mig ut i arbetslivet” ”Att få praktisera och fördjupa sig i 

tillämpad teori” ” att vi fick både KBT och PDT” . Det studenterna uppgav som behövde förändras 

eller vidareutvecklas var ” seminarierna borde löpa parallellt med klientarbetet” ”andra terminen 

skulle vi kunna ha två klienter istället för en” ”Fallstudiemomentet kändes väldigt inkastat och 

stressigt” ”Kurs 9.3 behöver ses över. Den kommer väldigt plötsligt och jag upplever inte att syftet 

med den är tydligt eller i relation till hur mycket tid den tar. Det var otydligt hur mycket tid som 

skulle läggas på kursen, vad som skulle göras”.  

 

De inledande seminarieserierna skattades båda mycket högt, KBT (4.2) och PDT (4.5) vilket 

överensstämmer med tidigare terminer. Vanliga kommentarer i de separata utvärderingarna som 

genomförs i direkt anslutning till att seminarieserien i KBT avslutas var ”nöjd med att vi fått öva 

praktiskt på olika tekniker” ”jättebra inlärningsform; seminariestruktur i mindre grupp” ”att vi fick 

rollspela” ”hemuppgifterna var bra” ”fått bättre självförtroende inför klientarbetet”. För PDT var det 

”Rollspelsövningar och film” ”jag har känt en genuin nyfikenhet och glädje inför varje seminarium” 

”bra upplägg och relevanta övningar” De seminarier som löper längs med kursen, skattades med en 

spridning mellan 2.5 och 4.2. Lägst skattning fick fallanalysseminariet och högst skattning 

seminarium om mentalisering.  

 

Litteraturen skattades med en spridning mellan 2.9 och 4.5 där McLeods bok Case Study Research in 

Counselling and Psychotherapy, Yalom, Psykoterapins gåva och Magnusson E. & Marecek J. Genus 

och kultur i psykologi - teorier och tillämpningar fick lägst skattningar och Bergstens bok 



Affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi fick högst skattningar. Den relativt stora spridningen 

överensstämmer med föregående kursgrupp.  

 

Vad gäller det handledda klientarbetet så låg skattningarna genomgående högt och studenterna tyckte 

att det handledda klientarbetet och handledningen hade stor betydelse för deras lärande (4.7).  

Studenterna var mycket nöjda med att få tillämpa både KBT och PDT (4.6). Några kommentarer som 

speglar det var ”Även om metoderna är olika tycker jag det jag lär mig om mig själv som terapeut 

och vad som händer i terapirummet är användbart oavsett metod. Och att KBT respektive PDT-delen 

har lärt mig olika saker om det eftersom att metoden påverkar vad man får syn på och fokuserar på. 

Så tycker det har varit värdefullt.” ”Visste inte på förhand vilken inriktning jag skulle trivas bäst med 

och egentligen ville ägna mig åt och att ha möjligheten att lära båda inriktningar ser jag som något 

väldigt gott.” ”Ja faktiskt. Inte minst för att det leder till en större ödmjukhet inför de olika 

terapierna” ”Att vi fått arbeta med båda terapiformer har varit centralt för mitt lärande, både på djup 

och bredd, om psykoterapi” . Även utbildningsterapins betydelse för lärandet skattades högt (4.4).  

 

Samtliga skattningar av i vilken utsträckning kursen gett förutsättningar att nå målen för kursen låg 

mellan 3.6 och 4.6 vilket ligger i nivå med tidigare kursgrupper. Det mål som gav lägst skattning var 

” visa förmåga att självständigt tillämpa gällande lagar för yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område” och högst skattning fick ” visa förmåga att aktivt skapa och vidmakthålla en 

god professionell terapeutisk relation i mötet med en klient i psykoterapi, samt kunna identifiera och 

självständigt hantera svårigheter som kan uppstå i det terapeutiska samspelet visa förmåga att aktivt 

och kritiskt reflektera över sin egen roll i det terapeutiska arbetet och självständigt bedöma när 

avancerat psykologiskt behandlingsarbete kräver handledning”. En orsak till att målet kring lagar 

ligger lite lägre kan vara att juridikkursen ligger rätt tidigt på programmet så de har inte den färsk i 

minnet. På kurs 9 har vi ingen undervisning om juridik men det står en del om sekretess i 

Arbetsordningen som alla studenter skriver under att de har läst.  

 

Eget engagemang (4.3) och egen aktivitet (4.4) skattades högt men något lägre än tidigare terminer 

vilket delvis kan bero på pandemin. En student kommenterade ” orken började tryta efter en längre 

tids handledning på zoom”. 

 

På frågor om hur det har fungerat att bedriva terapi vi videolänk så skattar studenterna 3.1 och 

handledning via Zoom 2.7. Ett par kommentarer ” Det var en bra lösning att vi hade terapi på länk, 

om alternativet var att inte ha det alls. Men jag tycker mycket gick förlorat i kontakten” ”Zoom är 

inte bra plattform för att ha online möte eftersom det hackar och har mycket delay. Samtidigt 

problem att logga in. Kaddio saknade möjlighet att dela skärmen eller använda verktyg.” 

Skattningarna ligger relativt lågt och visar att det delvis har varit svårt att upprätthålla kvaliteten på 

kursen under pandemin. Det stärker uppfattningen att kurs 9 ska ges på Campus med höga krav på 

närvaro. 

  

I vilken utsträckning genusaspekten har vävts in i olika moment varierade. Mellan 62 % och 81 % 

svarade ja på frågan ifall genusperspektiv har beaktats i tillräcklig omfattning, där seminarieserien 

PDT och handledningen fick flest ja svar. Att seminarieserien fick hög andel ja sägare beror troligtvis 

på att de vävt in Malin Fors bok om Makt och Psykoterapi i undervisning om PDT.  

Arbetet fortsätter med att på olika sätt integrera intersektionalitet i undervisning och handledning och 

i höstas hade lärarlaget en heldags work-shop om intersektionalitet och genus där Malin Fors inledde 

dagen med ett seminarium via Zoom.   

 

 

 



Genomströmning 

 

Vårterminen 2020 började 39 studenter kurs 9 på termin 7 och höstterminen 2021 examinerades 34 

studenter. Detta utgör en genomströmning på 87 %, vilket är i nivå med föregående kursgrupper.  

 

Kursens utformning 

 

Kursen är utspridd över fyra terminer för att underlätta möjligheten att erbjuda studenter två 

terapiinriktningar; att läsa både KBT och PDT skattades som tidigare nämnt högt av studenterna och 

så har det sett ut under många terminer. Hälften av studenterna börjar med delkurs 9:1 PDT 

inriktning och den andra hälften med 9:2 KBT inriktning. Parallellet löper kurs 9:3 som är en 

vetenskaplig kurs, vilken syftar till att ge studenterna kunskaper om psykoterapiforskning utifrån 

fallstudiemetodik. Kurs 9:3 innehåller ett antal föreläsningar på termin 7 och 8 samt examinerande 

seminarier på termin 9. Studenterna har svårt att avsätta tid till den kursen och tycker att den kläms in 

mellan andra kurser. Den är dock endast på 2 hp och ska inte ta alltför mycket tid i anspråk men 

studenterna vill göra ett noggrant arbete. Det fanns flera negativa kommentarer om kursen där bl a 

fallanalysseminariet ingår så det är något som kursansvarig, delkursansvarig och lärarlaget ska titta 

på tillsammans. De flesta rörde stress, otydlighet var kravnivån är och utspritt över för lång tid. Det 

skulle kunna vara att förändra både innehåll och struktur.  

 

 

Handledning sker varje vecka och bedrivs i grupper om 3-4 studenter av en erfaren legitimerad 

psykoterapeut med särskild handledarutbildning. Handledningen ses som mycket värdefull och 

speciell av studenterna vilket gör att de ofta har höga förväntningar på vad handledningen ska ge och 

hur arbetet ska bedrivas i handledningen. Handledningen bedrivs delvis på olika sätt i de olika 

inriktningarna och övergången från en metod till en annan kan vara svår för studenterna och ibland 

även för handledarna. Vi har ett seminarium som ska underlätta bytet men det kan behövas mer 

inslag av vad som är gemensamt i de båda metoderna och vad som är metodspecifikt. Kanske kan 

förändringen av delkurs 9.3 användas till detta? 

 

Kursens utformning är anpassad till övriga kurser genom att handledning och klientarbete är förlagt 

på särskilda veckodagar för de olika kursgrupperna utifrån ett rullande schema. Dessa dagar är 

undervisningsfria för övriga kurser vilket följs utan större problem. När krock uppstår sker detta i 

dialog med kursansvarig. För studenterna på Kompletteringsutbildningen kan detta skapa problem då 

de har individuella scheman och därmed inte en undervisningsfri dag, vilket gör att det oftare 

krockar.  

 

Handledningen för komplettander ställer särskilda krav på handledaren utifrån språkproblem och 

kulturskillnader och handledare anser att det tar extra tid i anspråk, vilket det delvis är kompenserat 

för. Det har dock upplevts som berikande att ha komplettander i handledningsgruppen då de har 

bidragit med erfarenheter från sitt hemland.  

 

Samordning och progression i relation till andra kurser 

 

Kursen ges på avancerad nivå och ligger i slutet av programmet vilket ger god förberedelse inför 

psykologyrket och en möjlighet att förvärva viktiga teoretiska kunskaper före de tillämpade 

momenten. Tillämpningen av tidigare förvärvade kunskaper ges i två metodinriktningar vilket ger en 

bred kompetens i psykologiskt behandlingsarbete även om det blir på bekostnad av en högre grad av 

specialisering i en metod. Två tillämpade metodinriktningar speglar också innehållet i tidigare kurser 

och ger en möjlighet till progression.  Det som kan saknas är hur den tillämpade metoden som 



studenterna tränas i ska kunna anpassas till olika vårdkontexter. Det kan handla om format eller längd 

på terapisessionerna eller behandlingen. 

        

Examination 

 

Handledarna arbetar delvis på olika sätt vilket kan skapa frustration hos studenterna. För att kunna 

behandla en viss problematik i KBT krävs det att studenten går till litteraturen och läser om en 

specifik modell anpassad till klientens problematik vilket ökar krav och tidsåtgång. Båda 

inriktningarna ger lika mycket poäng men krav och tidsåtgång är ofta högre i den ena. Bedömning av 

studentens färdigheter görs utifrån filmat material vid varje handledningstillfälle. En gång per termin 

görs bedömningen utifrån filmat material av en hel session och feedback ges individuellt. Samtliga 

KBT handledare använder standardiserade utvärderingsinstrument för att bedöma om studenten lär 

sig de delar som ska ingå i kursen, PDT handledare bedömer färdigheter på ett mindre strukturerat 

sätt vilket är en del som skulle kunna utvecklas.  

 

I de fall handledaren märker att studenten har svårt att nå målen, kan studenten erbjudas extra 

individuell handledning/feedback och ibland en förlängning av kursen med ett antal veckor och 

handledningstillfällen för att nå kursmålen. Detta sker i dialog med kursansvarig/examinator och 

andra medbedömare som med hjälp av inspelat material gör bedömningar av studentens färdigheter 

och förmågor. Ifall extra stöd inte leder till godkänd måluppfyllelse blir studenten underkänd på 

momentet och har möjlighet att göra om momentet ytterligare 1 gång. Det är svårt att bedöma 

färdigheter och handledare är oftare generösa i sina bedömningar än återhållsamma, d v s det är 

lättare att godkänna en student än att underkänna. Examinatorn fattar det avgörande beslutet men 

måste i relativt stor utsträckning förlita sig på handledarens bedömning. I enstaka fall kan detta bli 

problematiskt då vi inte ska godkänna studenter som har stora brister i att tillämpa psykologisk 

behandling utifrån en strukturerad metod. 

 

Utmaningar 

 

En av de största utmaningarna på kursen är rekrytering av kompetent personal. Det är svårt att 

rekrytera handledare som vill ta uppdrag över tid på mottagningen. Arbetsmarknaden är god och IP 

kan inte ge konkurrenskraftiga löner. För att möta denna utmaning startade vt22 en 

handledarutbildning som förhoppningsvis lägger en grund för rekryteringen av nya handledare. Med 

bristande kontinuitet blir det svårare att få en samstämmighet i handledarkollegiet.  

 

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. En annan fördel 

är att det finns en bra grund för att bedriva forskning. Just nu bedrivs forskning av en doktorand på 

mottagningen och senare i år ska även ett annat projekt starta. Det är en utmaning för verksamheten 

där utbildningskrav och patientsäkerhet ska stå i förhållande till anpassning till forsknings-

möjligheter och forskning.  

 

Lund 2220406 

 

Catharina Strid 

Kursansvarig och examinator Kurs 9 

Verksamhetschef Psykoterapimottagningen 
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