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Fördjupad utvärdering av kurs 7:1, höstterminen 2017 

Kurs 7:1. Introduktion till psykoterapi och psykoterapiforskning, 4 hp (N = 7/35 = 
20%) 
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Delkurs 7.1 has two moments: the first being psychotherapy research methods taught 
entirely by Sean Perrin (SP), and the second being family therapy taught entirely by 
Gisele Priebe. The aims of the first moment are carried on into an examination seminar 
on PDT research that occurs as part of delkurs 7.2, and again on CBT researcher as part 
of delkurs 7.3.  HT17 was the first term that SP was the leader for the entirety of delkurs 
7.1 (including the examination seminars in 7.2/3), having taken over from Lars-Gunnar 
Lundh.  
 
While the aims of delkurs 7.1 course were unchanged from the previous course leader, 
the methods related to achieving the aims in the first moment were both in terms of 
practical work and examination. Previously, students (in groups of 4) were permitted to 
choose one of several published psychotherapy treatment articles representing CBT, 
PDT, and FT, read and discuss it, and then for examination to summarize/critique the 
article’s methodology in an oral fashion in front of the other students. The students 
watching the examination were meant to have read the article to be discussed ahead of 
time.  
 
During his CBT teaching on course 7.3 in the previous term, SP asked the students to 
give feedback on the psychotherapy research part of course 7.1 and the examinations in 
7.1/2/3 on the same. The students indicated that they: a) rarely read the treatment 
studies unless it was the one they were actually presenting; b) people chose the 
treatment article that was closest to their therapy preference and so tended to be very 
positive towards the article; and c) they wanted more guidance on how to critique the 
quality of a treatment article.  
 



As a consequence of this feedback, SP modified the practical course and examination 
work as follows: 1) students were given reading material and instruction on how to rate 
the validity of randomized controlled trials (RCTs) of psychotherapy using the Risk-of-
Bias tool (RoBT) published by the Cochrane Collaboration; 2) each student individually 
had to read 6 randomized controlled trials (RCTs; 2 FT, 2 PDT, and 2 CBT) and use the 
RoBT to rate each of the RCT, as well as answer predefined questions about 3 meta-
analyses of RCTs of the 3 therapy approaches; and 3) bring their ratings/answers to the 
examination seminar where they worked in groups of four to peer-review their ratings 
and answers, and then submit their individual written ratings/answers to SP. In line 
with this practical/examination work, the reading list for the course was expanded to 
include more RCTs/meta-analyses and Chapter 8 of the Cochrane Collaboration 
Handbook for carrying out meta-analyses. 
 
Based on a rating scale of 1-5, with 5 being the most positive rating, the lectures, 
seminars, examination and reading materials for moment 1 of HT7.1 were in the 
moderate to high range, i.e., > 3.5 and frequently 4 or above [see attached survey for 
details]. An exception was a very low rating of the assigned book by Öst, which was low 
and most likely reflecting that students are not reading the book. To be fair it is a 
reference book for the course, covering a wide range of psychotherapy research topics, 
which cannot be covered in a course that has a total of 7 hours of face-to-face teaching in 
two days. While it covers material that is taught in class, the students are focusing their 
attention the Cochrane Handbook, the 2 RCTs and the meta-analysis that they must read 
and be examined on in the same week that the course begins.  
 
Nota Bene: While consistent with the student feedback given orally to SP in the 
examination seminar, the attached course survey ratings reflect the views of only 7 
students. This poor response rate arises in part from the fact that SP could not use any 
of the first examination seminar (7.1) for a course survey, as the students used the 
entirety of the examination seminar to validate each other’s ratings of the RCTs and 
meta-analysis. Repeated chasing of the students by SP did not improve the response 
rate, and this is likely owing to the Christmas holidays and that the survey was taken 
down (perhaps) too early. 
 
Inspection of the student ratings for each aspect of moment 2 (family therapy), and with 
the same caveat as above regarding response rates, were also in the moderate to high 
range, i.e., > 3.5 and frequently above 4. During the psychotherapy research examination 
seminar that occurred in HT7.2, SP sought further oral feedback from the students on 
the family therapy moment. The comments from the students were uniformly positive, 
with superlative like “excellent”, and “extremely useful” being the norm. Students were 
asked, and uniformly responded, that they wished this part of the course was longer.  
 
Comment GP: 
The Swedish government decided recently that teaching about violence and abuse has 
to be included in the syllabus for psychology programs (obligatory, 
Högskoleförordningen will be or already has been changed). Martin Wolgast has asked 
me to include something about family violence in 7:1. So in the schema for 7:1 HT 2018, 
I have added a lecture and a seminar about this. This means, the entire teaching about 
family therapy and family violence will be given within eight working days with an 
extremely tight schema and almost no time for reading any course litterature.  



 
 
 
 
 
Fördjupad utvärdering av kurs 7:2, höstterminen 2017 
 
7:2 Psykoterapeutisk teori och behandlingsmetod inom psykodynamiskt inriktad 
psykoterapi, 8 högskolepoäng (N=31) 
 
 
1. Sammanfattning av kursutvärdering  
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Som helhet skattades 7:2 M=4.4.  
 
Föreläsningarna fick genomsnittliga till över genomsnittliga skattningar (M=3-4.2), 
seminarier likaså (M=3.3-4.2).  
 
Upplägg (struktur) föreläsningar, seminarier, och möjligheter till frågor, reflektion, 
funderingar, olika perspektiv nämns liksom tidigare som positivt. Överlag förefaller 
upplägget med föreläsning som sedan följs av lärarlös förberedelse för seminarium och 
sist lärarlett seminarium på samma tema fungera väl. Den relativa öppenheten på det 
lärarledda seminariet förefaller också fungera väl, där fokus ligger på fördjupning 
snarare än redovisning (redovisning/examination görs även skriftligt, både i grupp och 
individuellt).  
 
Denna termin nämner en person att hen hade önskat mindre seminariegrupper, vilket 
ofta återkommer som önskemål från några personer. Detta önskemål är dock svårt att 
tillgodose med tanke på lärarresurser.  
 
Genomgående för delkursen denna termin är lägre skattningar på hela kursen och på 
samtliga delmoment i förhållande till tidigare terminer. T.ex. fick kursen som helhet 
skattningen M=4.8 vt 17. Ingenting har i sak förändrats på kursen i förhållande till 
tidigare termin så förändringen är öppen för tolkning. Ca en vecka in i kursen uppstod 
en öppen konflikt mellan vissa studenter och en lärare. Kursansvarig fick intrycket att 
denna konflikt och den efterföljande kursgrupps-processen präglade klimatet och 
inlärningen därefter. Kursgruppsklimatet skattas på kurs 7:2 som 4.0 av totalt 5. Ingen 
skattar det som ”dåligt” eller ”mycket dåligt”. Vad gäller Likabehandling svarar en 
person nej på frågan om kursens deltagare har behandlas lika och motiverar med: ”En 
studiekamrat kände sig olikabehandlat (liksom gruppen hörde inte henne). Kanske det 



var hennes subjektiva reaktion. Gruppen visade inga tecken på diskriminering, tror jag”. 
I slutet av kursen lyfte delkursansvarig konflikten som uppstått med angiven lärare, 
kort. Delkursansvarigs intryck därifrån är att det fanns olika uppfattningar kring det 
som hade skett och att olika personer förstod det utifrån olika perspektiv.  
 
Summers & Barber (2012) och Safran (2013) skattas högst av kurslitteraturen (båda 
M=4,7) och omnämns också positivt i kommentarer. Dessa böcker pekas ut som 
huvudböcker av kursansvarig och kommer så förbli.  
  
Flordh, C. (2008). Genus och psykoterapi – en översikt (M=3,7) och Shedler, J. 

(2010). This was then, this is now (M=3,8) skattas över-genomsnittligt, båda artiklarna 

kvarstår på litteraturlistan.  

Resterande litteratur samt artiklar skattas genomsnittligt runt 3.  

Philips & Holmqvist (2008) skattas medel 2,7. Denna bok kommer att tas bort inför ht 
18 då den är upprepande i förhållande till övrig litteratur och kunskapsinnehållet täcks 
av annan litteratur.  
 
Karterud & Batemans (2011) bok om mentaliseringsbaserad terapi skattas medel 
(M=3.3). Denna bok finns nu också på kurs 9:1. Där betonas den andra mer tillämpande 
delen av boken. Trots att boken skattas medel anser delkursansvarig att innehållet inte 
täcks av annan litteratur. Numera examineras också innehållet på ett sätt som har som 
syfte att öka läsning av boken. När viss annan litteratur försvinner kan också boken öka 
i relevans.  
 
Magnusson &  Marecek  (2010) skattas genomsnittligt (M=3,3). Delkursansvarigs 
intryck är att boken inte prioriteras om den inte specifikt blir examinerad. En fråga 
rörande tema kön/intersektionalitet och psykoterapi har införts på hemtentamen under 
de senaste terminerna vilket har ökat läsningen av boken. Delkursansvarigs uppfattning 
är att det inte finns någon annan svensk eller utländsk bok som på samma sätt tar upp 
temat på ett tillräckligt teoretiskt, empiriskt och generellt (i förhållande till olika 
psykoterapiskolor) sätt.  
 
Viberg & Viberg (2013) skattas genomsnittligt (M=3.1). Eventuellt kommer boken tas 
bort inför ht 18 eftersom även boken överlappar i hög utsträckning med annan 
litteratur.  
 
Artikeln ”Abbass, A., Town, J. & Driessen, E. (2012). Intensive Short-Term Dynamic 

Psychotherapy: A Systematic Review and Meta-analysis of Outcome Research.” 

skattas genomsnittligt (M=3,2), artikeln ”Shedler, J. (2010). The efficacy of 

Psychodynamic Psychotherapy” skattas också genomsnittligt (M=3,4), likaså artikeln 

” Fonagy, P. (2015). The effectiveness of psychodynamic psychotherapies: an update. 

World Psychiatry.” (M=3,2). Delkursansvarig funderar på hur hon kan öka läsningen 

av dessa artiklar via examinerande moment.  

En översyn och förändring av litteraturlistan kommer göras inför ht 18. Ambitionen är 

att studenterna ska få en så bra kunskap om såväl centrala och grundläggande teori och 

metodologi men också komma i kontakt med bredden av teori och metod inom det 



psykodynamiska fältet. Artiklar har redan lagts till för att redogöra för det empiriska 

stöd som teorin och metoden har i dagsläget, ett arbete som fortskrider, inte minst i 

förhållande till barn- och ungdomsdelen av kursen.  

 
2. Avseende genomströmning var 38 personer anmälda till kursen varav 35 i dagsläget 
är godkända.  
 
3. a. I förhållande till målen för psykologprogrammet (enligt ”Utbildningsplan för 
psykologprogrammet) är kurs 7:2 särskilt betydelsefull för uppfyllelsen av följande mål:  

 

studenten ska förmå ”visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och 

åtgärd avseende individer, grupper och organisationer”, ”visa fördjupad kunskap och 

förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som påverkar olika grupper och individer, 

såväl barn som kvinnor och män”, ”visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk 

behandling”, ”visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi”, ”visa fördjupad 

förmåga att självständigt planera, leda och genomföra förebyggande  arbete samt 

utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper,  organisationer 

och miljöer” , ”visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga” 

samt ”visa fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar 

utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt  beaktande av 

de mänskliga rättigheterna”.  

 
b. Självskattad engagemang utanför schemalagd tid M=3,7, aktivitet vid föreläsningar, 

seminarier M=3,9 samt självskattad arbetstid i arbetstimmar/vecka M=3,5. Två personer 

(6,3 %) har ägnat 11-20 h per vecka åt kursen, 14 (46,9 %)personer har ägnat 21-34 h 

per vecka, 14 (43,8 %)personer 35-40 h och 1 person (3,1%) mer än 50 h  

Något som framkommit tidigare är att man önskat sig mer individuell återkoppling på 
de individuella inlämningarna (i dagsläget en individuell inlämning resten grupp). Detta 
är något som delkursansvarig har ökat och denna önskan återfinns ej i föreliggande 
kursutvärdering, inte heller den tidigare (vt 17).  Individuell feedback är dock en 
tidskrävande arbetsuppgift.   
 
Idag ges en hemtentamen med 7 frågor, max en sida per fråga. Hemtentamens relevans i 
förhållande till lärandemålen skattas M=4.5, kravnivån något lägre: M=3.9.  
Kommentarerna kring hemtentamen är få och motstridiga, vissa uppskattar formen som 
den är medan andra tycker att de hade föredragit färre frågor och längre svarsmöjlighet 
per fråga. Hemtentamen har ändrats från färre frågor med möjlighet att svara med två 
sidor per fråga till nuvarande form. Syftet med detta var att få möjlighet att tentera ett 
större område men ändå bibehålla hemtentamen som tentamensform. Delkursansvarig 
funderar kring frågornas utformning.  
 
c. Regelbundna diskussioner förs med delkursansvarig för 9:1, Eva Malmberg, om 
förhållandet mellan 7:2 och 9:1 i syfte att säkra upp progressionen mellan kurserna 
samt säkra fördjupningen och förskjutningen mot ett mer tillämpat perspektiv på 9:1. 
Både litteratur och teman diskuteras. Det visar sig i verbala kommenterar att 
studenterna vid start av kurs 9:1 ej upplever att de kommer ihåg eller ”kan” 
psykodynamisk teori och metod. Delkursansvarig funderar på om ett sätt att avhjälpa 



detta är sammanställa ett kompendium som studenterna kan få med sig från 7:2 och 
använda som repetition inför kurs 9:1.  
 
d. -  
 
e. Kurs 7:2 bedöms fungera väl sett till sin struktur trots de besparingar som gjorts och 
som ersatts av lärarlösa moment med inlämning. Ytterligare besparingar skulle dock 
inte vara möjliga utan att allvarligt äventyra kvalitén på kursen. Studenternas önskemål 
om individuell feedback och mindre grupper är svåra att tillgodose med nuvarande 
timfördelning. Ett plus bedöms vara att några få lärare har möjligheter att följa 
studenterna i deras lärande under hela kursen, relationer etableras mellan studenter 
och lärare som underlättar för studenterna att stöta och blöta den kunskap de inhämtar 
och inta en nyfiket utforskande hållning där de kan vara öppna med både kritik, undran 
och egna erfarenheter. Till ht 18 kommer en ny lärare rekryteras till barn- och 
ungdomsdelen av 7:2 och de önskemålen kring att förankra denna del i förhållande till 
forskningsfronten kommer beaktas.  
 
4. Kurslitteraturen kommer omarbetas inför ht 18, barn- och ungdomsdelen kommer få 
en ny lärare, ny litteratur och förankras i psykoterapiforskning om barn- och 
ungdomsterapi. Kursen behöver också rekrytera en ny lärare för gruppterapi-
föreläsningen (2 h).  Psykoterapiforskningsmomentet är under omarbetning.  
Kursen gjordes om i sin helhet inför hösten 2014. Vid det tillfället såg delkursansvarig 
över liknande kurser på andra psykologprogram, särskilt litteraturlistor beaktades.  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
  



Fördjupad utvärdering av kurs 7:3, vårterminen 2018 
 
7:3 Psykoterapeutisk teori och behandlingsmetod inom kognitiv och 
beteendeinriktad psykoterapi, 8 högskolepoäng (VT 18 N=32/34; HT17 36/36) 
 
 
1. Sammanfattning av kursutvärdering (vt17 samt HT 16 som ref). 
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Svarsfrekvensen var mycket god. 32 av 34 studenter besvarande kursutvärderingen 
VT18 och 36/36 HT17. HT16 gången svarade endast 11/34. Skillnaden kommer sig 
sannolikt av vi nu (till skillnader från när endast en länk mejlades ut HT16) har infört en 
schemalagd kvart efter sista momentet på kursen för kursutvärdering. N har således 
återställts till en tillfredställande nivå och vad vi kan se stabil nivå. 
  
Som helhet skattades 7:3 högt (bedömning av kursen som helhet M= 4.2 (4,1; 4.2) och 
klimatet i kursgruppen var i allmänhet mycket gott M=4.3 (HT 16 4.4). Dock fanns det 
ett par väldigt låga skattningar (en etta och en två). Kursens grupparbeten bedömdes 
bidra till lärandet i hög grad M=4.3 (HT 16 M=4.3). Dock fanns även på denna variabel 
två outliers med två ettor. En bakgrund till enstaka väldigt låga skattningar kan vara att 
diskussionsklimatet varit föremål för diskussion och insatser under kursen, med 
varierande framgång mellan olika tillfällen (se utv 7:2 ovan).  
 
I linje med tidigare utvärderingar framhölls som särskilt givande varierande 
lärandeaktiviteter, arbete med patientfall gruppuppgifter och utrymme för mycket 
diskussioner. Många bra föreläsningar nämns också som positivt (några framhöll 
särskilt depression-, ångest- samt fallformuleringsföreläsningar ink seminariet 
framhålls) och de skattas genomsnittligt till högt, mellan 3.2-4.6 (3.0-4.6), och alla utom 
en skattades på 3.5 eller högre.  
 
Många av böckerna uppskattades stort; i linje med tidigare utvärderingar så skattas 
Kennerly (2016) (M=4.4) och Öst (2013) (M=4.8) högst (betydelse för lärande), följda 
av Kåver (M=3.7) samt Persons (M=3.3). Skriftlig tentamen genomförs på Kennerly och 
Öst och dessa böcker pekas ut som huvudböcker av kursansvarig. Beck (2011; komplexa 
problem) skattas genomsnittligt (M=2.9) och även Svirsky (2010: KBT med barn) 
skattas numera högre M=2.7 (HT16, M=1.4) och läsningen har ökat något men ligger 
fortfarande alarmerande lågt med tanke på att detta är den enda kurslitteratur som 
fokuserar på barn- och ungdomar (läses av 13 av 32).  
 
Avseende arbetsbörda har majoriteten, 87,6% lagt ner mellan 21-40 timmar, där 43,8% 
hade lagt 31-40 som är en målsättning. Av övriga hade en person lagt mindre tid och 3 
mer (41-50). Arbetsbördan ter sig således rimlig.   
 



Avseende genomströmning var ?? personer anmälda till kursen varav ?? i dagsläget är 
godkända. 4 studenter resterar med salstenta och ?? med 
psykoterapiforskningsseminariet. 
 
Inför 2017 hade vi ytterligare ett sparbeting på ca 10% ovanpå tidigare 5 plus 5 procent 
från 2016 och vår utmaning var ”att behålla kursens ”kliniska identitet” och starka 
förankring i fallbaserad undervisning hos kliniskt aktiva lärare” (kursutv 2016), med 
förankring i de verksamheter där KBT genomförs (vi tappade några av dessa då 
undervisning skulle flyttas hem till institutionen) . I stort sett har vi lyckats väl med att 
hantera dessa utmaningar i nuläget. Kursen får genomgående höga betyg efter en sämre 
inkörningsperiod (HT17) där vissa lösningar fortfarande finjusterades och 7:3 bedöms 
även denna gång vara en fortsatt välfungerande kurs, med en tydlig struktur och klinisk 
identitet som ger en grund och verktyg för att förstå relationen mellan teori och praktik i 
KBT (och därmed en viktig grund för kurs 9 där klientarbetet inleds).  
 
Som ett led i detta arbete har följande utmaningar har varit i fokus under 2017 

 
Problem: BU-KBT litteratur läses ej och man saknar integration av litteraturen i 
undervisningen 
Fortsatt arbete med att skapa ett ramverk kring Svirsky är genomfört av 
momentansvarig lärare och testas första gången nästa termin (HT18). BU har nu ett nytt 
upplägg med läsanvisningar samt diskussionsseminarium (lärarlösa) - som också 
inkluderar ett par artiklar som kompletterar boken – som en förberedelse för ett 
lärarlett seminarium där praktiska övningar genom rollspel avseende samtal med barn 
genomförs.  För att skapa utrymme för detta har föreläsningstiden kortats från 6 till 4 
timmar.  
 
Problem: upprepningar från kurs 6 
I den förra fördjupade kursutvärderingen 2016 framhölls upprepningar från kurs 6 
(KBT, ffa personlighetsstörningar) och att vi behövde arbeta mer med integrationen 
mellan kurs 6 och 7. Detta har varit ett av viktigt fokus för vårt utvecklingsarbete under 
2017 och inga sådana kommentarer framkom innevarade kursutvärdering. 
Upprepningar har identifierats och tagits bort och en tydligare indelning av 
kurslitteratur har genomförts. Dock är integration mellan 6 och 7 även framöver ett 
viktigt och prioriterat fokus, inte minst med tanke på att vissa föreläsningar inför HT18 
kommer att tas över av nya lärare.  
 
Problem: nedskuren lärarledd undervisning samt utveckla PBL-liknande inslag 
 
2016 skrev vi  

”Sammantaget ger minskad lärartid (efter besparingar 2016 samt 2017) och bibehållen 
seminariestruktur kursen en mer PBL-liknande prägel, där litteraturläsning kommer att 
behöva kopplas hårdare till de olika gruppövningarna vid introduktionsföreläsningen.   
 Möjligen kommer föreläsningen kom kärntekniker vid KBT att kortas ner till förmån för 
en föreläsning om trandiagnostiska processer i KBT och psykopatologi, men inga beslut är 
ännu fattade här (för att kompensera för den förkortade förelöningen "introduktion till 
KBT")” 

 
Dessa förändringar är genomförda, en föreläsning om ”Transdiagnostik och 
övergripande tekniker ” är införd (Sean Perrin), Introduktionsföreläsningen 



(Introduktion till KBT) har kortats ner till 4 från 6 timmar för att skapa timmar till 
denna. Instruktioner och litteratur hänvisningar har vidare-utvecklats/förtydligats, 
samt två nya seminarium med lärarlösa och schemalagda förberedelser har införts (KBT 
för barn- och unga; samt fallformulering). 
 
Problem: nedskärningar gör ”integration av tre inriktningar” till ett moment i 
förändring 
Efter besparingar tog vi bort Integrationsseminariet och fr.o.m. VT17 ersatte vi detta 
med en individuell analysuppgift (LGL) som sträcker sig över hela kurs 7 och som 
inlämnas skriftligt i slutet på kurs 7:3.  

I ljuset av detta är utvärderingen av integration av olika 
psykoterapiinriktningar särskilt intressant. Det tidigare seminariet skattades högt efter 
långvarigt utvecklingsarbete från genomsnittliga nivåer (HT16; M=4.1; klockrent!; 
superbra; en viktig del). Den nya skriftliga integrationsuppgiften skattades också 
relativt högt på 3.8 (2.9). Dock går momentets lärare i pension under 2018 (LGL).  

Utmaningen framöver är därför att skapa en ny integrationsuppgift då det 
är svårt att hitta kompetens att ge bra feedback på samtliga tre inriktningar (FAM, PDT 
och KBT) hos en och samma person. En idé här är att återigen skapa 
integrationsseminarier, men denna gång i mindre grupper (i halvklass och sedan fyra 
delgrupper) som läser varandras uppgifter som skickas in för snabbrättning, och där tre 
lärare (en FAM, en PDT och en KBT) besöker grupperna för diskussion och för att belysa 
frågor som dyker upp i smågrupperna. Detta upplägg är planerat att testas HT18 om 
timmar kan frigöras. 
 
Problem: upplevd brist på koordination av grupparbeten  
Tidigare utvärderingar har visat att man har tyckt att det varit svårt att koordinera alla 
grupparbeten (integrations-, tentamens-, fallformulerings och 
psykoterapiforskningsseminarier som då låg tätt i schemat). Vi har därför arbetat 
särskilt med att förtydliga struktur (ange i schema och kursinfo under vilka tidsperioder 
olika delar bör vara fokus för studenterna), hållit grupperna intakta genom hela kurs 7:3 
för att underlätta studenternas kommunikation och logistik, samt skapat lite mer fri 
arbetstid kring de olika momenten genom att flytta en del undervisning. Dessutom är 
inte längre integrationsuppgiften en gruppuppgift, vilket också minskar tidspressen 
något (den ligger nu under hela kurs 7 med uppstart redan 7:1) 
 
 

Lärarlagets reflektioner kring kursens styrkor och svagheter  
 
3a) Kursens aktuella utformning i relation till dess tänkta roll på  
psykologprogrammet som helhet  
 
I förhållande till målen för psykologprogrammet (enligt ”Utbildningsplan för 
psykologprogrammet) är kurs 7:3 särskilt betydelsefull för uppfyllelsen av följande mål:  

 

”visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling”, ”visa förmåga att under 

handledning bedriva psykoterapi”,  

Även följande mål är relevanta:  

studenten ska förmå ”visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning 



och åtgärd avseende individer, grupper och organisationer”, ”visa fördjupad kunskap 

och förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som påverkar olika grupper och 

individer, såväl barn som kvinnor och män”, ”visa fördjupad förmåga att självständigt 

planera, leda och genomföra förebyggande  arbete samt utvecklings- och 

förändringsarbete med inriktning på individer, grupper,  organisationer och miljöer” 

samt ”visa fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra 

åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

med särskilt  beaktande av de mänskliga rättigheterna”.  

Även om 7:4 (utbildningsterapi) är den lärandeaktivitet som kanske är mest relevant för ”visa 

förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga” är också 7:3 tänkt att 

vara betydelsefull i detta sammanhang.   

3b) Examinationernas lämplighet och svårighetsgrad i relation till kursens mål 
Examinationsuppgifterna (salstentamen och grupptentamen) under kursen bedömdes som 

mycket relevanta för lärandemålen (M=4.8 resp. 4.5) med en rimlig kravnivå (4.0 

(grupptentamen) samt 3.7 (salstentamen).  

 
3c) Samordning och progression i relation till andra kurser 
Kursen är en fördjupning av inslagen på kurs 6 om KBT samt förberedande för kurs 9 
(klientarbetet).  Under 7:3 ska teorin fördjupas och kopplas till kliniskt, praktiskt arbete.  
Moment såsom fallformulering och andra tekniker diskuteras, sätt i teoretiskt 
sammanhang och övas som en förberedelse för klientarbetet.  

Regelbundna diskussioner förs kontinuerligt med kursansvarig för 9, 
Catharina Strid, samt Björn Gustavsson (huvudlärare KBT på kurs 6) i syfte att skapa en 
röd tråd mellan kurs 6, 7 och 9. Särskilt har fokus har det gångna året legat på 
förhållandet mellan 7:3 och 6 (se ovan; i motsats till tidigare fördjupade utvärdering där 
vi arbetat med säkra upp progressionen mellan kurs 7 och 9 genom att förtydliga 
fördjupningen och förskjutningen mot ett mer tillämpat perspektiv på 9).  En 
målsättning var att delkursövergripande litteratur såsom Kennerly, Kåver, Persons och 
Öst ska användas under samtliga kurser (6, 7 och 9) och på ett sådant sätt att en röd 
tråd klargörs och att det finns en tydlig vägledning från teori till praktik över kurs 6, 7 
och 9.  
 
3e, 4 och 5 
Utmaningar som kursen kan tänkas stå inför framöver (t ex avseende bemanning, 
resurser), planerade förändringar samt underlag för diskussion 
 
det identifierades behov av att 
 

- Säkra att individuell bedömning kan göras av studenternas på deras 
grupparbeten 

- Hitta nya lärarande aktiviteter och examinationsformer som inte får kosta fler 
timmar för integrativa perspektiv på psykoterapi (FAM, PDT och KBT) efter 
Lars-Gunnar Lundh går i pension. En lösning för detta har föreslagits och ska 
utvärderas HT18.  

- Förstärka av lärarledd undervisning för BU (Vi önskar en ökad tilldelning av klt 
för detta i kursbudget.) Detta efterfrågas återkommande av studenter och 
framkommer också vad vi förstår i utvärderingen av psykologprogrammet som 



helhet.  
- Utvärdera vårens arbete med att knyta kurslitteraturen (Svirkys bok) om KBT 

för barn till undervisning och tillse att den läses av fler.  En lösning för detta har 
presenterats och ska utvärderas för första gången HT18. 

- Diskutera och planera kring hur vi kan ersätta Björn och Anna Pardo utan att 
tappa kursens långa tradition med tydlig koppling till psykiatri samt goda 
representation av kliniskt aktiva lärare? 

- ….samt hur vi kan (åter)skapa ett stabilt nätverk av lärare på kursen efter 
besparingar under 2016 samt 2017 där flera i de tidigare nätverket nu tappats 
bort? Ffa gäller detta kliniskt aktiva lärare*  

 
*HT 16 skrev vi  

 
”Man får inte glömma att psykoterapi och KBT har ett inslag av ”praktik eller hantverk” 
som är svårt att läsa sig till i artiklar eller böcker. Likaså krävs kritisk reflexion och 
utrymme för diskussion för att överbrygga mellan teori och praktik på ett reflekterat sätt 
med beaktande av ett metodkritiskt och etiskt förhållningssätt som också beaktar hur olika 
former av diskriminerande maktordningar i samhället kan påverka processer i 
psykoterapi. I samtliga nämnda sammanhang är vägledning av erfarna kliniska lärare 
omistlig.” 
 

Detta är än mer aktuellt under 2018 då vi står inför fortsatta och stora utmaningar i 
samband med förlust av nyckelpersoner i lärarlaget; en av kursens huvudlärare (Björn 
Gustavsson) går i 50% pension och inte kommer att undervisa i kursen (i någon större 
utsträckning), en annan huvudlärare - Anna Pardo - har lämnat sin 50-% tjänst helt. En 
annan av våra mer kliniskt orienterade kollegor - Gardar Viborg - kommer att gå i 
pension under 2018 och de ”lösa timmar” han förhoppningsvis fortfarande arbetar kvar 
på institutionen kommer att fördelas till handledning på kurs 9 samt enstaka moment på 
psykoterapeutprogrammet. Samtidigt är det brist på seminarieledare och handledare på 
kurs 9, vilket anstränger resurserna på kurs 7.  

Det är därför av yttersta vikt vid planering och framtida kursutveckling att 
vi behåller en god representation i lärarlaget med både kvinnor och män representerade 
(både kurs 7 och 9). Då Anna Pardo slutar finns t.ex. ingen kvinna som står för klinisk 
undervisning på 7:3 och vi tappar i och med detta även en kvinnlig seminarieledare med 
gedigen och uppdaterad klinisk erfarenhet på kurs 9. Vi behöver också tillse att kurs 7 
(och 9) har undervisning med fortsatt tydliga kopplingar till de verksamheter där 
psykoterapeutisk behandling genomförs i samhället, att en erfarenhetsförankrad bild av 
behandlingens förutsättningar kan ges av lärarna, något som tidigare säkrats genom 
kliniskt aktiva lärare med gedigen klinisk erfarenhet.   
  
  
Vidare utmaningar:  
 

- Att finns litteratur på och att vi aktivt lyfter fram genus och normkritik och hur 
dessa aspekter kan beaktas i KBT (även om detta blivit mycket bättre i senare 
kursutvärderingar jämfört med tidigare) 

- Litteratur för normkritik i psykologisk behandling/bedömning behöver finnas 
(då Magnusson tagits bort på tidigare terminer) och integreras med tidigare 
delkurser.  

 



** En annan utmaning under 2018 är dels att arbeta med att skapa en röd tråd för 
genusperspektiven då Magnusson fått mindre utrymme på programmet och även 
planeras få mindre utrymme (alt tas bort) från kurs 7 och 9. I nuläget har vi ingen bra 
ersättning till Magnusson varför vi arbetar aktivt med genus och därtill kopplad läsning 
i lärarlaget under Vt18 samt HT18.   
 
 

Fördjupad utvärdering: 7:4 
Utdrag ur studenters reflektioner vt-16 

 
 
 

”…möjliggjort en träning i att konkret förstå psykologiska metoder och tekniker utifrån 
klientperspektivet..” ”Rollerna terapeut och klient har lyfts och problematiserats och jag 
har själv fått erfara den obalans i makt som finns mellan en behandlare och en 
vårdtagare.” 
 
 
” med hjälp av utbildningsterapin har jag kunnat reflektera kring hur min uppfattning 
om hur andra egentligen speglar mina subjektiva tankar och känslor.” 
”…värdefullt att få se hur olika terapeuter arbetar och hur detta i sin tur påverkar 
alliansen mellan klient och terapeut. Jag har även fått insikt i vilka terapeutiska 
egenskaper som jag uppskattar och önskar att jag själv kommer använda i mitt 
kommande yrkesliv.” 
 
”…fått en mycket större självkännedom, vilket kommer att vara väldigt viktig oavsett 
vilket typ av psykologarbete jag utför.... ger mig möjlighet att se mig själv och hur jag 
påverkar den situation jag är i eller den klient jag träffar, men även hur jag själv 
påverkas…” 
 
”…insett att det är ”okey” att påverkas av andra människor och utbildat mig i hur just jag 
påverkas. När jag fick insikt om vad och ibland vem som påverkar mig kunde jag lättare 
acceptera detta och i nästa steg också förstå hur denna påverkan ibland förändrar mig, 
mina känslor, tankar och beteende.”…”lärt mig att skilja på mig som person och mig i 
den professionella yrkesrollen, vilket gjort att jag inte upplever att styrkor och svagheter 
alltid är desamma när jag agerar i de olika rollerna.” 
 
 
”… känns det självklart hur det går till, men jag kommer ihåg att i början var det mycket 
förvirrande och kändes ganska olustigt. Viktigt att själv ha med sig detta inför sina egna 
terapier och kunna bemöta den osäkerhet som säkert många känner när man är obekant 
med terapi.” 
 
”Jag känner att jag dels har lärt mig mycket om mig själv och hur jag fungerar i olika 
situationer, och dels hur en terapi kan gå till. Jag är säker på att det är en väldigt bra 
erfarenhet att som blivande psykolog själv ha suttit i klientstolen och fått uppleva vad 
som händer med en själv i en sådan situation.” 
 



”jag har blivit mer ödmjuk inför mig själv och andra, blivit påmind om fler aspekter att ta 
hänsyn till innan jag bedömer mitt eget och andras beteende.” 
 
”utbildningsterapin har gett mig insikt i hur vi alla har problem och att det är okej. En 
kan och bör älska och ta hand om sig själv ändå.” 
 
”jag har även förstått vikten av självomhändertagande och struktur för att må bra i mitt 
framtida yrke och inte emotionellt ”utmattas/dräneras” av arbetsuppgifter såsom 
klientkontakt.” 
 
”Jag hade innan terapin en föreställning om att jag hade bra koll på mina känslor. En 
djupdykning kring olika teman avslöjade emellertid känslor som jag inte hade 
analyserat eller lagt så mycket vikt vi innan, men som visade sig ha betydelse. Jag kunde 
senare förstå hur dessa känslor samverkade med tankar och beteenden.” 
 
”Jag har förstått att negativa affekter inte är skadliga och att affektdialog inte skadar 
relationer.”  
”Denna medvetenhet ökar förutsättningarna att göra ett bra jobb då klienter väcker 
känslor som är relaterade till mig själv snarare än dem.” 
 
 
 
 
 
 


