
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,	vt	18	samt	ht	18.		
	
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	högt,	4,7	och	4,8	och	den	ges	uppskattande	kommentarer	även	
i	fri	text.	Även	vissa	möjliga	förbättringar	nämns	där,	se	nedan.			
	
Föreläsningarna	fick	vt	18	skattningar	på	mellan	3,6	till	4,4,	ht	18	ligger	föreläsningarna	
på	skattningar	mellan	4,1	till	4,6.		
	
Seminarierna	får	under	båda	terminerna	i	de	flesta	fall	skattningar	mellan	4,4	till	4,6,	ett	
seminarium	får	skattning	på	3,6	och	3,7.	Detta	seminarium	är	något	avvikande	i	
förhållande	till	de	andra	och	kräver	andra	färdigheter,	om	än	mycket	viktiga.			
	
Upplägg	(struktur)	föreläsningar,	seminarier,	och	möjligheter	till	frågor,	reflektion,	
funderingar,	att	det	är	”högt	i	tak”	nämns	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).	Numera	får	studenterna	skicka	in	en	fördjupande	fråga	var	till	seminariet,	
vilket	förefaller	uppskattas.		
	
Termin	ht	18	förändrades	kursen	till	sin	sammansättning.	Magnus	Tapper	Nilsson	kom	
in	och	undervisade	i	barn-	och	ungdoms	pdt,	Malin	Novå	tog	över	föreläsningen	om	
gruppterapi	och	pdt	och	Martin	Svensson	tog	över	fallformuleringsmomentet.	Både	
barn-	och	ungdomsdelen	och	gruppmomentet	fick	högre	skattningar	efter	förändringen	
än	före	och	muntligen	fick	delkursansvarig	positiv	feedback	kring	sammansättningen	av	
kursens	lärare.		
	
Ett	nytt	moment	för	ht	18	var	att	studenterna	ombads	att	lyssna	till	ett	avsnitt	av	
Filosofiska	rummet	och	skicka	en	reflektion	utifrån	hur	en	själv	uppfattande	innehållet,	



om	det	fanns	något	som	lyftes	som	kändes	viktigt	att	ha	med	sig	som	psykolog	framöver	
och	något	som	en	kände	sig	skeptisk	inför.	Detta	moment	fick	4,1	i	skattning	och	
omnämndes	som	positivt	av	flera.	Detta	moment	provas	ytterligare	en	termin	och	
utvärderas	sen	igen.		
	
Något	som	ofta	återkommer	som	önskemål	är	mindre	grupper	till	seminarierna.	Detta	
önskemål	är	dock	svårt	att	tillgodose	med	tanke	på	lärarresurser	om	läraren	ska	sitta	
med	och	diskutera	och	fördjupa	lärandet.	Delkursansvarig	funderar	vidare	på	andra	
lösningar	som	kan	tillgodose	de	olika	behoven.			
	
Kursgruppsklimatet	skattas	vt	18	4,2	och	ht	18	4,5.	Vt	18	angav	1	person	att	kursen	inte	
hade	behandlat	kursens	deltagare	lika	oavsett	grupptillhörighet.	Inget	annat	har	
framkommit	kring	denna	fråga	i	de	muntliga	kommentarerna.	 

En	förändring	av	kurslitteraturen	har	planerats	sedan	en	tid	tillbaka.	Då	ingen	riktigt	
passande	litteratur	har	hittats	så	har	kurslitteraturen	förblivit	som	den	är	trots	vissa	
brister	som	delkursansvarig	har	försökt	kompensera	för	genom	artiklar	av	olika	slag.	
Kurslitteraturen	planeras	att	förändras	till	ht	19.	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. Artiklarna uppdateras kontinuerligt.  

Summers	&	Barber	(2012)	och	Safran	(2013)	skattas	högst	av	kurslitteraturen	(båda	
M=4,7	eller	4,5)	och	omnämns	också	positivt	i	kommentarer.	Dessa	böcker	pekas	ut	som	
huvudböcker	av	kursansvarig	och	kommer	så	förbli.		
	
Karterud	&	Batemans	(2011)	bok	om	mentaliseringsbaserad	terapi	skattas	medel	
(M=3.4	och	3.6).	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	och	skattningen	är	sedan	dess	något	högre.	När	viss	annan	
litteratur	försvinner	kan	också	boken	öka	i	relevans.		
	
Magnusson	&		Marecek		(2010)	skattas	genomsnittligt	(M=3,2	till	3,8).	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.		
Resterande litteratur i bokform skattas mellan 3 – 4 likaså flertalet artiklar, de senare 
något högre.  

2.	Avseende	genomströmning	vt	18	var	29	personer	anmälda	till	kursen	varav	27	i	
dagsläget	är	godkända.	Ht	18	var	43	personer	anmälda	till	kursen	och	40	är	godkända	i	
dagsläget.		
	
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. Självskattat engagemang utanför schemalagd tid M=3,6 resp 3,7 aktivitet vid föreläsningar, 
seminarier M=3,6 samt självskattad arbetstid i arbetstimmar/vecka M=3,5 resp 3,6. 14 resp 10 
% har ägnat 11-20 h per vecka åt kursen, 49 resp 59 % har ägnat 21-34 h per vecka, 14 resp 
29 % 35-40 h. 10,5% (tre personer) har under vårterminen ägnat mellan 0-10 timmar/vecka åt 
kursen, vilket är anmärkningsvärt och är ju öppet för tolkning. 9,8 % ägnade kursen 41-50 
h/vecka och 2,4% ägnade kursen mer än 50h/vecka ht 18. 3,4 % ägnade kursen 41-50 h/vecka 
vt 18.  

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=3.6.	Funderingar	
och	diskussioner	pågår	om	värdet	av	hemtentamen	i	förhållande	till	salstentamen.	
Särskilt	fokuseras	kravnivå.	Studenterna	uttrycker	ofta	sig	positivt	kring	hemtentamen	
men	det	är	samtidigt	en	tentamensform	som	ger	utrymme	för	ett	snävare	lärande.		
	
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.		
	
4.	Kurslitteraturen	kommer	att	omarbetas	inför	ht	19.	Den	nya	lärargruppen	har	haft	en	
träff	och	planerar	att	ha	detta	en	gång	per	termin	i	syfte	att	kontinuerligt	beakta	
utvecklingspotentialer	på	kursen	och	implementera	dessa.		



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,	höstterminen	2018	samt	vårterminen	2019.	
	
7:3	Psykoterapeutisk	teori	och	behandlingsmetod	inom	kognitiv	och	
beteendeinriktad	psykoterapi,	8	högskolepoäng		
	
	
1.	Sammanfattning	av	kursutvärdering	(Vt17,	HT17samt	vt18	finns	som	ref.	inom	
parantes).	
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Svarsfrekvensen	HT18	var	låg	med	endast	12/26.	VT19	låg	den	på	31/38.	Anledningen	
till	den	låga	svarsfrekvensen	HT18	var	sannolikt	att	vi	inte	påminde	om	att	svara	på	
enkäten	under	det	sista	seminariet	på	kursen,	efter	vilken	utvärderingen	var	
schemalagd.	Utvärderingen	skickades	endast	via	mejl.	VT19	påmindes	studenterna	och	
svarsfrekvensen	var	åter	på	en	acceptabel	nivå	(31/28).		
		
Som	helhet	skattades	7:3	mycket	högt	(bedömning	av	kursen	som	helhet	HT18	M=	4.6	
och	VT	19	M=	4.2)	och	klimatet	i	kursgruppen	var	i	allmänhet	mycket	gott	(VT19	M=4.4;	
HT18	M=4.5)	och	öppet	(VT19	M=4.5;	HT18	M=4.7).	
	
I	linje	med	tidigare	utvärderingar	framhölls	som	särskilt	givande	att	arbetet	under	
kursen	kopplas	till	patientfall	och	att	det	finns	utrymme	för	diskussioner.	Många	bra	
föreläsningar	nämns	också	som	positivt.	Särskilt	ångestmomentet	skattas	högt	
genomgående	med	M=4.9	VT19	samt	4.8	HT18.	Som	tidigare	uppskattas	även	
depressionsföreläsningarna	(M=4.6	samt	4.7),	men	även	komplexa	fall	(M=4.7	VT19	
samt	3.7	HT18)	och	fallformuleringsmomentet	(M=4.5	samt	4.9).	Övriga	moment	
skattas	genomsnittligt	till	högt,	mellan	3.5-4.6,	och	vetenskapsteorin	låg	strax	under	
genomsnitt	på	2.8	Ht18	samt		2.5	under	VT19.		Värt	att	nämna	är	att	
integrationsuppgiften	–	som	gjordes	om	då	professor	Lars-Gunnar	Lundh	pensionerades	
-numera	skattas	högt	på	3.9	under	VT19	samt	4.4	under	HT18	och	verkar	fungera	
tillfredsställande.	Dock	fanns	där	spridda	kommentarer	på	att	man	önskade	mer	tid	att	
läsa	varandras	uppgifter.		
	
Många	av	böckerna	uppskattades	stort;	i	linje	med	tidigare	utvärderingar	så	skattas	
Kennerly	(2016)	(M=4.6	samt	4.0)	och	Öst	(2013)	(M=4.6	samt	4.8)	högst	(betydelse	för	
lärande),	följda	av	Kåver	(M=3.5	samt	3.3)	samt	Persons	(M=3.5	samt	2.3).	Skriftlig	
tentamen	genomförs	på	Kennerly	och	Öst	och	dessa	böcker	pekas	ut	som	huvudböcker	
av	kursansvarig.	Beck	(2011;	komplexa	problem)	skattades	väldigt	lågt	HT18	(M=1.6)	
från	att	tidigare	skattats	genomsnittligt	(M=2.9,	Vt18).	VT19	skattas	den	återigen	
genomsnittligt	(M=2.7).	Det	är	oklart	varför	skattningen	av	denna	var	så	låg	HT18.		
Den	fortsatta	trenden	att	Svirsky	(2010:	KBT	med	barn)	skattas	högre	fortsätter	med	
M=2.9	Ht18	samt	3.2	VT19	(jmf	HT16,	M=1.4	innan	moment	KBT	för	BU	gjordes	om).	



Läsningen	av	Svirsky	har	ökat	år	för	år,	men	det	finns	fortfarande	studenter	som	inte	
läser	den	(8	av	31	VT19).	Lärarlaget	har	arbetat	med	att	få	upp	denna	siffra	eftersom	
Svirsky	är	den	enda	kurslitteratur	som	fokuserar	på	barn-	och	ungdomar	och	det	
arbetet	har	gett	utdelning.	Framförallt	har	läraren	integrerat	boken	mer	i	sin	
undervisning	och	det	finns	nu	ett	diskussionsseminarium	som	förutsätter	att	man	läst	
delar	av	texten.		
	
Avseende	arbetsbörda	har	den	stora	majoriteten,	90	respektive	100	%	lagt	ner	mellan	
21-40	timmar,	där	51.6%	samt	45.5%	hade	lagt	31-40	som	är	en	målsättning.	
Arbetsbördan	ter	sig	således	rimlig.		
	
Avseende	genomströmning	VT19	var	39	personer	anmälda	till	kursen,	varav	32	i	
dagsläget	är	godkända	(1/4	2019).	7	studenter	resterar	varav	4	med	salstenta,	1	med	
jämförande	uppgift	och	2	med	psykoterapiforskningsseminariet.	HT18	är	fortfarande	
inte	4	av	27	studenter.	Av	dessa	resterar	3	med	skrivsalstentan	och	1	med	
inlämningsuppgift	för	vetenskapsteorin.		
	
Avstämning	mot	identifierade	utmaningar	2017-2018	
Inför	2018	fanns	stöd	i	utvärderingarna	för	uppfattningen	att	vi	hade	lyckats	bra	med	att	
behålla	kursen	kliniska	identitet,	trots	stora	besparingar	under	2016	och	i	viss	mån	
2017.	Besparingarna	gjordes	enligt	en	s.k.	”hyvelprincip”	och	lärarledd	tid	togs	från	i	
stort	sett	samtliga	moment	på	kursen.	Den	ersattes	med	seminarier	med	lärarlösa	
förberedelser	(schemalagda).	I	samband	med	besparingarna	”Hämtades	flera	moment	
hem”	till	lärare	anställda	på	institutionen,	och	även	om	denna	undervisning	fortsatt	
fungerade	mycket	bra,	användes	färre	klt	till	kliniskt	aktiva	lärare.	Således	är	7:3	fortsatt	
en	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).		
	
En	utmaning	när	lärarledd	tid	minskar	och	egenstudier	ökas	är	ge	studenterna	
kvalificerad	återkoppling	på	sina	olika,	delvis	lärarlösa,	lärandeaktiviteter.	HT18	
skattades	graden	av	kvalificerad	återkoppling	till	M=	3.9	samt	M=3.3	VT19.	Vi	ser	visst	
utrymme	till	förbättring	här,	då	kursen	skattas	högre	i	de	flesta	andra	avseenden.	
Exempel	på	befintliga	återkopplingar	är	skriftliga	kommentarer	på	skrivsalstentan,	
sammanfattning	och	feedback	på	fallpresentationerna	under	det	examinerande	
seminariet	samt	att	studenterna	läser	och	kommenterar	varandras	jämförande	
uppgifter	samt	får	feedback	på	de	diskussionspunkter	de	valt	att	lyfta	fram	på	det	
jämförande	seminariet.		
	
Barn-	och	ungdomslitteraturen	lästes	i	väldigt	låg	grad	under	2016-2017	och	flera	
studenter	kommenterade	de	att	de	inte	fått	med	sig	tillräckligt	med	kunskaper	rörande	
psykoterapibedömning	och	behandling	av	barn-	och	ungdomar.	Den	ansvarige	läraren	
utvecklade	-	som	ett	svar	på	denna	kritik	-	upplägget	med	ett	kompletterande	
diskussionsseminarium	rörande	behandling	av	barn	och	ungdomar,	där	8klt	av	de	24klt	
som	tidigare	använts	till	föreläsning	omfördelades	till	ett	lärarlett	seminarium	med	
lärarlös	men	schemalagd	förberedelse,	här	finns	också	utrymme	till	praktiska	övningar	
genom	rollspel	avseende	samtal	med	barn.	Kurslitteratur	läses	nu	förhållandevis	hög	
omfattning	(74%	rapporterar	att	de	läst	boken	VT19),	även	om	det	fortfarande	finns	ett	
utrymme	för	förbättring.	



	
I	den	förra	fördjupade	kursutvärderingen	2017	påpekades	upprepningar	rörande	KBT	i	
kurs	6	och	7.	Vi	arbetade	under	2017	med	att	identifiera	dessa	och	utveckla	innehållet	
så	att	överlappningar	undveks.	Arbetet	var	framgångsrikt.	I	utvärderingarna	
framkommer	nu	inga	uppgifter	om	att	man	uppfattar	innehållet	som	överlappande.	
Dock	är	integrationen	mellan	6	och	7	även	fortsättningsvis	ett	viktigt	och	prioriterat	
fokus,	inte	minst	med	tanke	på	att	nya	föreläsare	tog	över	momenten	f.o.m.	HT18.		
	
Gällande	arbetet	med	att	utveckla	bra	lärandeaktivitet	och	examination	av	det	
lärandemål	som	lyder	”studenten	ska	visa	förmåga	att	kritiskt	analysera	och	redogöra	
för	likheter	och	skillnader	mellan	centrala	psykoterapiformer”,	så	har	lärarlaget	arbetat	
vidare,	Seminariet	2016	med	paneldiskussion	byttes	ut	till	skriftlig	uppgift	(M=2.9-3.8)	
under	2017.	Efter	pensionsavgång	har	det	numera	formen	av	smågruppseminarier,	där	
studenterna	läser	och	kommenterar	samt	diskuterar	varandras	uppgifter,	där	
representanter	för	de	tre	inriktningarna	FAM,	PDT	och	KBT	cirkulerar	halva	tiden.	
Uppgifterna	skickas	sedan	in	till	kursansvarig	för	snabbrättning	(ingen	feedback	ges).	
Upplägget	testades	HT18	och	det	skattades	på	4.4	(HT18)	samt	3.9	(VT19),	vilket	är	bra,	
men	ett	utrymme	för	förbättring	finns,	inte	minst	vad	gäller	feedback	på	deras	uppgifter.		
	
Tidigare	års	kommentarer	i	utvärderingarna	att	det	är	svårt	för	studenterna	att	
koordinera	alla	arbeten	(jämförande-,	tentamens-,	fallformulerings	och	
psykoterapiforskningsseminarier)	under	kursen,	har	resulterat	i	att	förberedelsetid	
schemaläggs	och	strukturen	förtydligas	i	schema	och	kursbeskrivning.	Det	anges	
numera	under	vilka	tidsperioder	olika	delar	bör	vara	fokus	för	studenterna.	Därutöver	
håls	grupperna	intakta	genom	hela	kurs	7:3	för	att	underlätta	studenternas	
kommunikation	och	logistik.		Dessutom	får	studenterna	information	redan	under	kurs	
7:1	hur	den	jämförande	uppgiften	är	planerad	och	en	påminnelse	om	struktur	och	
tidsperiodernas	olika	fokus	vid	kursintroduktionen	på	7:3.	De	senaste	två	
kursutvärderingarna	har	inte	innehållit	kritik	mot	att	momentet	varit	svårt	att	
koordinera,	viket	indikerar	att	arbetet	varit	framgångsrikt.		
	
	
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 (4.4; 4.8 resp. 4.9; 4.7) med en rimlig kravnivå (3.7; 3.8 
(grupptentamen) samt 3.6 (salstentamen). Lämpligheten låg i samtliga skattningar mellan 4.5 
och 4.9. För den jämförande uppgiften sub-skattades inte relevans, kravnivå och lämplighet, 
men uppgiften som helhet (inklusive seminariet) skattades ha stor betydelse för lärandet (3.9 
resp. 4.4). 	

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	Njördur	Viborg	(huvudlärare	KBT	på	kurs	6)	i	syfte	att	skapa	en	
röd	tråd	mellan	kurs	6,	7	och	9.	Fokus	har	fortsatt	legat	på	förhållandet	mellan	7:3	och	6	
samt	progressionen	mellan	kurs	7	och	9.	Fokus	flyttas	över	kurserna	från	psykopatologi	
och	KBT	(Kurs	6)	till	behandlingsteori	och	fördjupad	förståelse	för	teorin	bakom	de	
vanligaste	ångest-	och	depressionstillstånden	och	teorin	bakom	den	terapeutiska	
processen	samt	de	olika	inslag	och	moment	som	finns	i	denna	(kurs	7),	mot	ett	mer	
tillämpat	perspektiv	på	9	där	även	det	praktiska	arbetet	med	det	handledda	
klientarbetet	sker.			

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	
	
Lärarlaget	identifierade	behov	av	att	

- Arbeta	vidare	med	att	säkra	att	individuell	bedömning	av	studenterna	på	deras	
grupparbeten,	framförallt	gällande	fallpresentationsseminariet	(att	alla	deltagit	i	
förberedelserna	ska	nu	intygas	i	det	inlämnade	materialet),	samt	på	momentet	
jämförelse	mellan	inriktningar	(vi	har	f.t.	inte	tillräckligt	med	klocktimmar	till	att	
kommentera	och	läsa	studenternas	inlämnade	uppgifter,	det	gör	endast	en	
snabb	kontroll,	utan	ersättning,	att	de	är	ok).		

Därutöver	vore	det	önskvärt	att	se	över	hur	det	s.k.	”gruppkontraktet”	kan	
användas	i	sammanhanget.		

	



- Examination	av	de	inslag	som	rör	barn-	och	ungdomar	samt	våld	i	nära	
relationer	behöver	införas	tydligare,	och	ett	förslag	är	att	lägga	in	en	
tentamensfråga	på	skrivsalstentan	om	detta.		
	

- Integrationen	av	momentet	som	berör	våld	i	nära	relationer	behöver	förstärkas	
under	de	olika	delkurserna.		

	
- För	att	säkra	kursens	långa	tradition	av	stark	och	tydlig	koppling	till	psykiatri	

och	kliniskt	aktiva	lärare	rekryterades	en	extern	lärare	som	är	kliniskt	verksam,	
psykolog	och	psykoterapeut	Livia	Petri.	Hennes	undervisning	är	mycket	
uppskattad	och	tjänar	väl	denna	tradition	och	behov	hos	studenterna.	Därutöver	
har	psykolog	och	psykoterapeut	Njördur	Viborg,	även	han	en	kliniskt	aktiv	och	
mycket	uppskattad	lärare,	fått	utökat	utrymme	på	kurs	6	och	möjligheter	att	
engagera	honom	ytterligare	på	kurs	7	diskuteras	fortlöpande.	Även	psykolog,	
psykoteraoeut	och	handledare	Shahriar	Faghihi	kommer	numera	in	och	
föreläser	med	mycket	gott	resultat	om	komplexa	tillstånd,	även	om	feedback	
indikerar	att	tiden	är	knapp	(just	nu	16klt).	Livia,	Shahriar	och	Njördur	är	
dessutom	viktiga	resurser	i	att	(åter)skapa	ett	stabilt	nätverk	av	kliniskt	aktiva	
lärare	efter	besparingar	under	2016	samt	2017.		

	
- Fortsatta	utmaningar	finns	i	att	säkra	nätverket	av	kliniskt	aktiva	och	erfarna	

lärare	efter	2018	års	förlust	av	nyckelpersoner	på	kurs	7	som	Björn	Gustavsson,	
Anna	Pardo	samt	Gardar	Viborg.	Att	vi	har	relativt	få	lärare	som	också	är	
kliniker	i	omlopp	gör	undervisningen	sårbar	och	vi	är	dåligt	förberedda	på	
framtida	bristsituationer	t.ex.	vid	sjukdom	eller	förändringar	av	tjänster.	T.ex.	
undervisar	ett	par	av	lärarna	trots	övertid	och	att	de	redan	fyllt	sina	timplaner.		

	
- Den	samtidiga	bristen	på	seminarieledare	och	handledare	på	kurs	9,	samt	

undervisningen	i	psykopatologi	utifrån	KBT	på	kurs	6,	skapar	viss	konkurrens	
om	lärarresurser	mellan	kurserna.		

	
- VT19	skattades	förutsättningar	att	reflektera	över	genus,	klass	och	etnicitet	till	

3.9	och	Ht18	till	4.1.	Även	om	detta	är	höga	skattningar,	behöver	vi	arbeta	vidare	
med	att	aktivt	lyfta	fram	genus	och	normkritik,	samt	förtydliga	hur	dessa	
aspekter	kan	beaktas	i	KBT.	I	synnerhet	då	genusseminariet	numera	är	lärarlöst	
(efter	en	timmes	introduktion),	då	Terese	Peterson,	undervisande	lärare,	gått	
ner	i	tid	i	samband	med	sin	doktorandanställning.		

Även	om	arbetet	med	att	integrera	intersektionalitet	fortskridit	under	2018	
och	framåt,	så	kommer	fortfarande	spridda	kommenterar	kring	att	man	önskar	
ytterligare	insatser	under	kurs	7:3.		

Vi	skattade	inte	denna	fråga	specifikt	tidigare,	men	seminariet	om	genus	
och	normkritik	var	tidigare	mycket	uppskattat	(M=4.5,	Ht17).	Det	är	därför	
svårbedömt	hur	väl	vi	lyckats	med	vår	föresats	att	förbättra	lärandeaktiviteterna	
rörande	intersektionalitetsaspekter	och	KBT.		Målsättningen	har	dock	varit	att	
lyfta	fram	detta	perspektiv	under	undervisning	och	examinationer	fortlöpande,	
så	att	seminariet	inte	blir	en	isolerad	företeelse.		

Litteratur	för	normkritik	i	psykologisk	behandling/bedömning	behöver	
utvecklas	(då	Magnusson	tagits	bort	på	tidigare	terminer)	och	integreras	med	
tidigare	delkurser.	Detta	var	en	fråga	som	skulle	prioriterats	under	2018,	men	



som	fortfarande	kvarstår.	Vi	behöver	bl.a.	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	2019.			

	
	 	



Utvärdering	av	kurs	7:4,	ht18		
	
Under	termin	7	har	studenterna	reflektionspass	avseende	utbildningsterapin.	
Syftet	med	samtalen	är	att	följa	upp	några	av	de	övergripande	målen	för	
psykologexamen	som	är	relevanta	för	utbildningsterapin:		
	

Visa	förmåga	att	fortlöpande	utveckla	självkännedom	och	empatisk	
förmåga	
	
Visa	förmåga	att	identifiera	sitt	behov	av	ytterligare	kunskap	och	
att	fortlöpande	utveckla	sin	kompetens.	

	
Studenterna	förbereder	sig	genom	att	skriva	reflektioner	utifrån	dessa	teman:	
	

• Vilken	betydelse	bedömer	du	att	utbildningsterapin	har	för	ditt	framtida	yrke	
som	psykolog?	

• Har	utbildningsterapin	påverkat	ditt	sätt	att	fördjupat	kunna	reflektera	över	dig	
själv	och	ditt	sätt	att	tänka,	känna	och	fungera	tillsammans	med	andra	
människor?	

• Har	utbildningsterapin	haft	betydelse	för	dig	avseende	att	visa	medvetenhet	om	
hur	den	egna	personen	påverkas	av	och	påverkar	andra,	samt	fördjupat	kunna	
reflektera	över	dina	egna	styrkor	och	svagheter	i	relation	till	kommande	
professionella	krav.	
	
	

Utbildningsterapin	utvärderas	i	samband	med	utvärderingen	av	kurs	9	då	alla	studenter	
skall	vara	klara	med	sin	terapi.	
	
Av	29	studenter	som	svarade	under	ht-18	var	medelvärdet	5.84	på	första	
reflektionsfrågan	–	vilken	betydelse	utbildningsterapin	har	för	det	framtida	yrket	som	
psykolog.	Skalan	var	mellan	1	(lägst)	och	7	(högst).	Värt	att	notera	är	att	alla	inte	gått	
färdigt	sin	utbildningsterapi	när	dessa	reflektionspass	genomförs.	
	
Många	studenter	uttrycker	att	de	upplever	seminarierna	som	givande,	att	det	ger	dem	
möjlighet	 att	 just	 koppla	 utbildningsterapin	 till	 utbildningen	 och	 att	 få	 höra	 andra	
studenters	olika	erfarenheter.	
	
Det	som	tas	upp	av	många	är	värdet	av	att	få	en	rollmodell	samt	att	koppla	erfarenheten	
i	det	upplevelsebaserade	lärandet	i	terapin	med	teoretiska	kunskaper	från	programmet.	
Man	trycker	på	vikten	av	att	ha	erfarenhet	av	att	”sitta	i	den	andra	stolen”.	En	del	tar	upp	
att	det	ger	en	känsla	av	att	stärka	allians	och	empati,	andra	lyfter	hur	svårt	det	kan	vara	
att	 ta	 upp	 kritik	 och	 ställa	 krav	 på	 sin	 terapeut	 –	 trots	 att	man	 själv	 betalar	 och	 inte	
söker	hjälp	utifrån	psykisk	ohälsa.	
Vidar	 tar	man	 upp	 att	 det	 gett	 ökad	 förståelse	 för	 att	 det	 är	 svårt	 att	 förändras,	men	
också	att	det	 ibland	 funnits	en	oklarhet	både	 från	 terapeuten	och	studenten	kring	vad	
utbildningsterapin	 skall	 innehålla.	 Vissa	 reflekterar	 över	 hur	 svårt	 det	 är	 att	 kunna	
öppna	sig	för	en	person	man	inte	känner	och	som	dessutom	har	viss	makt	att	påverka	
ens	liv.	

	


