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nivå 

Avancerad nivå    

Antal nybörjarplatser per år:   

 Antagning av 21 studenter sker var tredje år med överlappning en termin 
då två årskurser går parallellt.   
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Sammanfattande beskrivning av programmet/huvudområdet/kursen 

Vid Linköpings universitet (LiU) ges tre inriktningar av psykoterapeututbildningen som alla leder 

till psykoterapeutexamen. Vid den medicinska fakulteten ges utbildning i Systemteoretisk 

familjeterapi och vid den filosofiska fakulteten ges Relationell- och interpersonell psykoterapi 

samt Kognitiv beteendeterapi. De tre inriktningar vid LiU har gemensam examinationsrätt. 

Programmet omfattar 90 högskolepoäng.  

Utbildningen bedrivs under 3 år på halvfart och parallellt med studierna är studenterna 

yrkesverksamma. Studenterna är företrädesvis examinerade socionomer, psykologer, läkare eller 

sjuksköterskor med gedigen arbetslivserfarenhet. Merparten av studenterna är bosatta på annan 

ort än studieorten. Utbildningen är campusförlagd där undervisningstillfällena är koncentrerade 

till två heldagar varannan vecka.  

Programmet syftar till att de studerande ska förvärva de fördjupade kunskaper och färdigheter i 

psykoterapi, som fordras för att självständigt kunna utöva psykoterapeutisk behandling på 

specialistnivå. Den studerande ska förvärva kunskaper och färdigheter i kvalificerad 

familjeterapeutisk teori och metod, anpassad till varierande problemtyper i familjer och andra 

nära relationer. Utbildningen syftar också till att belysa sambandet mellan vetenskap/forskning 

och familjeterapeutiskt arbete. Programmet innefattar 9 kurser (se tabell 1) och innehåller två 

spärrgränser. Den första spärrgränsen ligger termin 2 för studier på termin 3 och den andra på 

termin 4 för studier på termin 5. Som framgår av tabell 1 löper de flesta kurser integrerat under 

termin 1–5. Endast termin 6 är innefattar en enstaka kurs, uppsatsarbete 15 hp.  

 Efter avslutad utbildning kan studenter ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. 
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Tabell 1 Översikt över de kurser som leder till psykoterapeutexamen  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Termin 1 2 
(spärrgräns 
till termin 3) 

3 4 
(spärrgräns 
till termin 5) 

5 6 

8MYA01 Det 
psykoterapeutiska arbetets 
teoretiska grund (18 hp)   

 
6 hp 

 
4 hp 

 
3 hp 

 
3 hp 

 
2 hp 

 
- 

8MYA02 Psykoterapeutisk 
metodik (12 hp)   

3 hp 3 hp 2 hp 3 hp 1 hp - 

8MYA03 Psykiatrisk ohälsa 
och intervjumetodik och 
diagnostik (10 hp) 

 
2 hp 

 
2 hp 

 
2 hp 

 
2  hp 

 
2 hp 

- 

8MYA04 Etik och juridik inom 
psykoterapeutisk verksamhet 
(3 hp) 

 
1 hp 

 
1 hp 

 
1 hp 

  
1 hp 

- 

8MYA05 
Behandlingsplanering och den 
psykoterapeutiska processen 
(6 hp) 

 
3 hp 

 
1 hp 

 
 

 
1 hp 

 
1 hp 

- 

8MYA06 Psykoterapi under 
handledning (16 hp) 

-  4 hp 4 hp 4 hp 4 hp - 

8MYA07 Vetenskapsteori 
forskningsmetodik och 
forskningsetik (7 hp) 

- -  
3 hp 

 
2 hp 

 
2 hp 

- 

8MYA08 Självständigt arbete 
(examensarbete) (15 hp) 

- - - - - 15 hp 

8MYA10 Familje 
rekonstruktion  (3 hp) 

- - - -  3 hp - 

Totalt 90 hp 15 
hp 

15 hp 15 
hp 

15 hp 15 hp 15 hp 
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Nyckeltalen 
 
Psykoterapeutprogrammets förstahandssökande har inte varierar i någon nämnvärd omfattning 

under de senaste antagningarna. Det är ungefär 2 sökande på varje utbildningsplats. Det är en 

överrepresentation av kvinnor som söker till programmet men en liten ökning av antalet män den 

två senaste ansökningsomgångarna. Programmet skiljer sig inte i någon nämnvärd omfattning 

från de två andra inriktningarna på LiU. Könsfördelningen ligger på c: a 80% kvinnor och 20% 

män.  

 
Tabell 2 Förstahands sökande uppdelade på kön 

 
 
 

Programmet en god genomströmning (se tabell 3). Inom 6 månader har 85 % slutfört kurserna 
och efter 3 år har 93 % slutfört kurserna.  

 
 
  

Termin  Psykoterapeutprogrammet 
inriktning systemisk 
familjeterapi, antal platser 

Sökanden 
Totalt  

Kvinnor 
Antal 

Andel Män  
Antal 

Andel 

VT2014 21 47 41 87% 6 13% 

HT2016 21 40 32 80% 8 20% 

VT2019 21 48 40 83% 8 17% 
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Tabell 3 Genomströmningen på programmet; andel som klarat av samtliga 
kurser 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Måluppfyllelse  

 
Bedömningsgrund:  
Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer att studenterna uppnått 
målen inom samtliga kunskapsformer enligt examensordningen när examen utfärdas.  
 

- Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål och 
examinationsformer? För denna redogörelse ska det fakultetsspecifika verktyget 
användas (matrisen, CDIO, progressionskarta eller motsvarande).  
- Kommentera utifrån det fakultetsspecifika verktyget hur de nationella 

examensmålen säkerställs med hjälp av lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination. 

 
Psykoterapeutprogrammet utvärderades av UKÄ 2014. Det har inte tillkommit några nya 
nationella examensmål sedan dess. Vid UKÄ:s utvärdering 2014 fick följande fyra av 
examensmålen omdömet, mycket hög måluppfyllelse:   
 

Starttermin  Totalt 
reg. Avbrott Bortfall inom 

6 mån 
Andel 6 
mån 

inom 
1 år 

Andel 1 
år 

inom 
3 år 

Andel 3 
år 

201201      21 1       0     18 85,70% 19 90,50% 20 95,20% 

201401 20 1 1 18 90,00% 18 90,00% 18 90,00% 

Totalt  41 2 1 36 87,80% 37 90,20% 38 92,70% 
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• visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet 
och sambandets betydelse för yrkesutövningen, 

• visa kunskap och förståelse för relevanta samhälls- och familjeförhållanden som 
påverkar individer och grupper 

• visa sådana fördjupade färdigheter som krävs för att självständigt genomföra 
diagnostiska bedömningar samt upprätta, genomföra och kritiskt utvärdera 
psykoterapeutiska behandlingsprogram inom ett av områdena individual -, grupp - eller 
familjeterapi, 

• visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant 
information samt diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper 
och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten 

 
Ett av målen fick dock omdömet, bristande måluppfyllelse, vid UKÄ:s granskning 2014: 

• visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete 
 

Utifrån kritiken genomfördes ett gediget arbete med att säkerställa att även detta examensmål 

uppnåddes. Fölande övergripande åtgärder vidtogs:  

- Kursplaner har reviderats. Lärandemål med fokus på studentens förmåga att identifiera 

och hantera etiska frågeställningar i eget forsknings- och utvecklingsarbete har 

formulerats. 

- Undervisningsmoment har utvecklats där etiska frågeställningar i eget forsknings- och 

utvecklingsarbete belyses och problematiseras. 

- Examinationer har utvecklats där studentens kunskaper om och förmåga att hantera etiska 

frågeställningar i eget forsknings- och utvecklingsarbete bedöms. 

Efter att ha granskat detta arbete har UKÄ meddelat att målet nu bedöms ha hög måluppfyllelse. 

Då utbildningen har i stort samma kursplaner och lärandemål sedan utvärderingen finns därför 

inte någon anledning att tro att måluppfyllelsen har ändrats i någon avsevärd betydelse sedan 

UKÄ:s utvärdering. Sammanfattningsvis bedöms att utbildningen i hög grad säkerställer att de 

nationella examensmålen examineras.   

 

De nationella målen för programmet (13), de lokala målen vid medicinska fakulteten (6) samt de 

lokala målen för psykoterapeutprogrammet (4) uppnås via 67 lärandemål (se tabell 4).  Ett utdrag 

ur programmets målmatris (bilaga 2) visar hur kursernas lärandemål vad avser den 

verksamhetsintegrerade kursen kopplas till nationella lärandemål, lokala lärandemål för 

medicinska fakulteten samt lokala mål för psykoterapeutprogrammet. Målmatrisen konkretiserar 

också vilka läromoment (föreläsningar, handledning seminarier mm) som ligger till grund för 
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studenternas träning att nå målen, samt hur lärandemålen examineras (teoretiskt, seminarium, 

handledning mm). Lärandemålen spänner över fem förmågor: analys, kommunikation, 

metakognitiv förmåga, procedurförmåga, begreppsligförmåga (The big five 5). De icke-kognitiva 

förmågorna (kreativitet, empati, karaktär, social förmåga, självuppfattning, problemlösning och 

lärande) har också beaktats vid utformade av lärandemålen.  

En sammanfattning av målmatrisen (se tabell 4) visar att av de 67 lärandemålen återfinns 23 

inom kunskapsformen kunskap och förståelse, 31 inom färdighet och förmåga samt 14 inom 

värdering och förhållningssätt. Tabellen visar även att samtliga nationella mål är säkerställda 

genom lärandemålen.  

  

Tabell 4. Fördelning av lärandemål mellan olika kunskapsformer 
 

Kunskapsform Nationella mål 13 Lärandemål 
67 

     

Kunskap och förståelse 3  23 

   

Färdighet och förmåga 4 30 

   

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 
 

6 14 

 
 

 

- Hur arbetar ni inom utbildningen med progression, såväl avseende 
lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer? 
 

Progression avseende lärandemål, moment och examination - exemplet 

VIF (bilaga 2) 

 

Ett exempel på progressionen på utbildningen utgörs av integrering av kurs 8 MYA01  

(Det psykoterapeutiska arbetets teoretiska grunder, 18 hp) och kurs 8MYA06 (Psykoterapi under 

handledning, 16 hp). Studenten erhåller de första terminerna på kurs 8MYA06 handledning i den 
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psykoterapeutiska processen för att under termin 5 genomföra ett självständigt psykoterapeutiskt 

arbete (se bilaga 3). Inlärningsprocessen bygger på att studenten integrerar den teori som lärs in 

på kurs 8MYA01, förmår applicera begrepp på psykoterapeutiska processer och med på basis av 

detta uppvisar ett självständigt arbete med familjer. På termin 1 och 2 ingår målet ” Förklara olika 

familjeterapeutiska skolor och teorier och dessa skolors och teoriers stöd i psykoterapiforskning”. 

Under termin 1 och 2 ska begrepp som är grundläggande i familjeteori och systemteori läras in 

och förklaras.  Föreläsningarnas och vinjetternas innehåll under dessa terminen utgörs av de 

centrala systemteoretiska begreppen och specifika begrepp tillhörande olika familjeterapeutiska 

skolor. De olika begreppen examineras sedan under termin 1 och 2 med hjälp av salstenta (bilaga 

4) och hemtenta (bilaga 5).  

Ett annat lärandemål för termin 1 och 2 är ”Relatera till teorier som är grundläggande för 

familjeterapeutiskt arbetssätt”.  I en hemtenta examineras studentens förmåga att beskriva och 

jämföra olika teorier och hur de påverkat den psykoterapeutiska processen. Progression avseende 

dessa lärandemål sker under termin 3, 4 och 5 i den verksamhetintegrerade kursen. 

Förutsättningen för att uppnå lärandemålen dessa terminer ” Värdera olika teoriers implikationer 

för terapeutiskt förhållningssätt och arbete” samt ”lärandemål ”förstå symptom i familjen i termer 

av homeostas, balans, koalition” är att studenterna lärt in och förmår använda sig av begreppen i 

den terapeutiska processen. Dessa lärandemål examineras dels i det direkta handledningsarbetet 

(se kravspecifikation bilaga 3) och i tre terapisammanfattningar (se bilaga 6) i vilka terapeutiska 

processen analyseras med hjälp av dessa centrala begrepp.   

 

Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna tydliggöra kopplingen 
mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination.  
 
Vid utbildningens uppstart presenteras kurser och kursplaner. Programansvarig gör en 

genomgång av de olika kurserna och tillhörande lärandemål. Dessa dokument finns sedan 

tillgängliga på LISAM. Vid programrådet (2 ggr per termin) diskuteras studenternas 

frågeställningar kring kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 

examination. Då kurserna löper parallellt under de sex terminerna och examinationerna 

integrerar kunskapen i de olika kurserna kan det vara svårt för studenterna att efter den initiala 

presentationen vara insatt i vilken kurs och vilka lärandemål som undervisningen och 

examinationerna innefattar. Kursledningens information till studenterna är idag inte utformad på 

så sätt att de enkelt kan följa vilka kurser och vilka lärandemål de avklarat.   
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Utvecklingsområden avseende måluppfyllelse 

 
Av matrisen och översynen av utbildningen framkommer att det överlag är en god måluppfyllelse 

med en tydlig koppling mellan mål, lärandeaktiviteter och examinationer. Ett observandum är att 

studenterna inte har insyn och därför inte aktivt kan följa måluppfyllelsen såsom den är 

konstruerad på programmet. Ett utvecklingsområde för utbildningen är att därför att inför 

studenterna tydliggöra kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 

examination. Studenterna behöver få ökad insikt i vilka lärandemål som de olika kurserna 

examinerar. Ytterligare skäl till att öka studenternas insyn av måluppfyllelsen är att programmet 

och med ht 2019 ska börja använda EVALIUATE som utvärderingsverktyg. Då ökar behovet av 

studenterna kunskap om vilken kurs och vilket lärandemål utvärderar så EVALIUATE baseras på 

kurserna.   Tidigare kursutvärderingar har programmet genomfört på egen hand och med egna 

blanketter i vilka innehåller och strukturen på programmet utvärderats termin för termin. I de 

utvärderingarna har det inte framgått vilken kursstudenterna utvärderar. Programmet behöver 

utveckla tydligare diskussioner med studenterna vad mål inom olika kunskapsformer betyder, 

och på vilket sätt dessa kan förväntas examineras. Målmatriser för kurserna som bör göras 

tillgängliga och diskuteras med studenterna för att visa på progressionstanken. Långsiktigt bör 

fakulteten driva ett arbete att utveckla dagens Excel baserade verktyg för målmatris till ett mer 

interaktivt program som möjliggör analyser i fler dimensioner.  

 

Utformning och genomförande  

Bedömningsgrunder:  
Utbildningen utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till att ta en 
aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också återspeglas i examinationsformerna.  
Varje student ges goda förutsättningar att genomföra utbildningen inom planerad studietid.  
Spärrgräns 

 

- Vilka pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter används och hur 
tillämpas de inom utbildningen?  

-  På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv roll i 
sina egna lärprocesser?  

- Hur återspeglas detta i examinationsformerna? 

 
Utgångspunkten för de programmets utformning av de pedagogiska 

modeller/principer/utgångspunkter. 
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För att vara behörig att ansöka till Psykoterapeutprogrammet även kallad steg 2 måste sökande 

ha en grundexamination samt ha avklarat steg 1 utbildning och därefter ha minst två års 

arbetslivserfarenhet (se figur 1). Steg1 innehåller teoretiskt moment (45 hp), handledning i grupp 

(120 timmar) och egenterapi (50 timmar). 

Figur 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studerandegruppen är utifrån antagningskraven heterogen utifrån olika parametrar såsom 

studenternas tidigare examina. Grundyrket varierar vad avser akademisk nivå på så sätt att det 

finns studenter som innehar examen på grundnivå och studenterna som har examen på 

avancerad nivå. En annan parameter utgörs av den varierande längden på arbetslivserfarenhet 

(ad 40 år) som studenterna har då de börjar programmet. Ytterligare en parameter utgörs av de 

variationer som förkunskapskravet steg 1 medför. Det finns studenter som läst steg 1 med 

inriktning familjeterapi och de med annan inriktning (kognitiv beteendeterapi eller relationell). 

Det medför att kunskapsnivån vad avser systemteori och familjeterapi varierar.  Denna variation 

vad gäller akademisk nivå, arbetslivserfarenhet och tidigare förkunskaper i familjeterapi kräver 

att programmet använder sig av pedagogiska modeller som tillåter och erbjuder möjligheter till 

utveckling och kunskapsinhämtning oavsett nivå på förkunskap. Det medför att programmet 

behövt tillämpa pedagogiska modeller i vilka studenterna tar en aktiv del och ett ansvar för sin 

egen lärandeprocess. Kanske värt att påpeka att samma heterogenicitet gäller de flesta 

påbyggnadsutbildningar.  

 
Det är primärt tre pedagogiska modeller som tillämpas för att tillgodose de olika behoven 

studenterna har utifrån förkunskapskraven. Det ena är Problembaserat lärande (PBL). 

Studenterna delas in i tre basgrupper, om sex till åtta studenter, i varje basgrupp. Basgruppen 

träffas vid varje undervisningstillfälle och till gruppens stöd i arbetet deltar en 

basgruppshandledare vid basgruppsträffarna. Basgruppshandledaren har också en 

kontrollerande funktion bland annat avseende aktiv närvaro. Arbetssättet med aktiv egen 

socionom 
psykolog 
läkare 
•annan motsvarande 
akademisk examen 
om minst 180 hp 

Steg 1 
Teori 
Handledning 
Egen terapi   

Minst 2 år 
arbetslivserfarenhet 

Steg 2  
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kunskapsinhämtning förutsätter att studenterna utvecklar god förmåga till systematiskt och 

kritiskt sökande efter aktuell och relevant litteratur i förhållande till det föreliggande 

problemområdet. Det innebär också att varje student kan utifrån den egna kunskapsnivån söka 

och utvecklas, utbildas på utifrån den förkunskapen; arbetslivserfarenheten som den har.  

 
En annan pedagogisk modell, är handledningen som används för den verksamhetsintegrerade 

kursen (8MYA06 Psykoterapiarbete under handledning). Denna kurs innebär att studenterna tar 

en aktiv roll i sina egna lärprocesser vilket återspeglas i examinationsformerna. Studenterna delas 

in i grupper om 5–7 studenter för att genomföra det handledda klientarbetet som bedrivs under 

terminerna 2–5. Till varje grupp knyts en handledare (handledarutbildad enligt UKÄ:s riktlinjer) 

som kvarstår under de fyra terminerna. Studenterna ska presentera familjer och visa hur de 

arbetar med psykoterapeutisk process. Till varje handledningstillfälle ska studenten fylla i ett 

handledningsprotokoll i vilket de formulerat egna frågeställningar inför klientarbetet. Efter 

handledningen ska studenten reflektera över den handledning de fick och hur de utvecklats av 

detta (se bil 7 HL- protokoll). Studenten ska även genomföra tre terapisammanfattningar i vilka 

teori och praktik integreras och frågeställningar som egen utveckling och lärdom ska beskrivas (se 

bilaga 6). För att skapa möjlighet för varje student att beskriva sin egen utveckling och få 

feedback från handledaren om den egna utvecklingen genomför handledaren två 

avstämningssamtal med studenten under termin 2 och 4.  

För att kunna genomföra den verksamhetsintegrerade kursen behöver psykoterapeut-

programmen använda sig av handledare som rekryteras utifrån. Den specialisering som erfordras 

för handledningsmomentet går inte att enkom rekrytera från det egna lärosätet. Det innebär att 

det oftast är juridiska personer som anställs för detta moment då handledarna arbetar i egna 

aktiebolag. Det har dock under senare år uppstått flera komplikationer med dessa 

anställningsformer då det finns krav på att juridiska personer inte ska rekryteras på LIU i någon 

större omfattning. Omfattningen är 6 timmar varannan vecka; dvs 12 timmar i månaden och är i 

för liten omfattning för att utgöra anställningar. Detta förhållande vad avser handledning och 

handledare behöver snarast lyftas till fakultetsnivå för att finna stabila lösningar på dilemmat.  

 

En tredje pedagogisk modell som tillämpas för att öka studenterna aktivitet och ansvar är att 

presentera skriftliga PM muntligt (se bilaga 8). Genom att föreläsa för sina kurskamrater behöver 

studenterna verbalisera och tydliggöra för sig själva sitt förhållande till den kunskap de inhämtat 

och bli bekant med teoretisk och kunskap de läser på ett aktivt och medskapande sätt. Tanken är 

att skapa en förtrolighet med att verbalisera sin kunskapsnivå.  
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Studenterna förväntas även ta en aktiv del och utvärdera sin egen lärprocess under utbildningen. 

Ett moment som utformats för att öka delaktigheten är momentet egen utveckling.  Under termin 

1 beskriver studenterna förväntningar och egna lärandemål för utbildningen. Under termin 5 

läser sedan studenten igenom detta PM och utvärderar det egna lärandet. Vid ett seminarium 

delas klasserna in i halvklass i vilken de intervjuar varandra och tar del av varandras syn på egen 

utveckling och måluppfyllelse för utbildningen (se bilaga 9).  

Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på studenterna i 
deras eget aktiva lärande? Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna 
möjlighet att slutföra utbildningen inom planerad studietid? Analysera nyckeltal 
gällande genomströmning.    

 
 
Genomströmningen på utbildningen är mycket god; de senaste två åren har på 90 % avklarat 

utbildningen på utsatt tid.  Utbildningen har använt sig av olika åtgärder för att uppnå hög 

genomströmning. En sådan åtgärd är att kalla alla antagna studenter till en intervju innan 

programstart i syfte att för studenterna förutsättningarna medvetandegöra för programmets 

genomförande. Då programmet innefattar moment i vilka studenterna själva har ett aktivt ansvar 

för att under den verksamhetsintegrerade kursen själva ansvara för underlag till utbildningen dvs 

familjer. För att i högsta möjliga mån säkerställa att studenterna kan slutföra utbildningen 

(rekvirera familjer för detta moment) har programmet sedan år 2016 upprättat ett samarbete 

med stadsmissionen och St Lukas stiftelsen samt den barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i 

Linköping i syfte att rekvirera par och familjer för de studenter som på sin arbetsplats inte lyckas 

med att få tillgång till familjer/ enligt handledningskraven.  

 
En annan metod/åtgärd för att tydliggöra de krav som ställs på studenterna i deras eget aktiva 

lärande samt ge studenterna möjlighet att slutföra utbildningen inom planerad studietid är 

initiala genomgångar av bedömningskriterier för den verksamhetsintegrerade utbildningen.   

I början av utbildningen görs bedömningskriterier tydliga. I två avstämningssamtal som 

genomförs kontrollerar handledare och programansvarig att studenterna förstår och arbetar 

enligt kraven. Studenterna informeras även tydligt initialt om de spärrgränser som finns termin 

inför 3 och 5 och hur det påverkar deras fortsatta studier om spärrgränsen inte passeras.  

  
 

Vilka, om några, utbildningsspecifika resurser/infrastruktur/lärmiljöer finns och 
används för utbildningens genomförande? Finns det, och i så fall vilka, särskilda 
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utmaningar har utbildningen att hantera avseende utbildningsspecifika 
resurser/lärmiljöer?  
 
Som tidigare angetts bedrivs utbildningen på halvfart och parallellt med studierna är studenterna 

yrkesverksamma. Merparten av studenterna är bosatta på annan ort än studieorten. Utbildningen 

är campusförlagd där undervisningstillfällena är koncentrerade till två heldagar varannan vecka.  

Studenterna behöver övernattningsmöjlighet och de bor ofta på hotell. En viktig del i lärmiljöerna 

är tillgången på grupprum och lokaler för att träna och spela upp filmer samt genomföra träning i 

rollspel mm. Det kräver grupprum utan insyn vilket medför en särskild utmaning för kursledning 

att motivera lokalbokningen att ta hänsyn till dessa omständigheter. Ett ytterligare exempel på 

infrastruktur är LISAM, en interaktiv lär plattform som programmet använder för 

kursadministration, samarbete och kommunikation mellan lärare och studenter. LISAM har 

fungerat utmärkt som samarbets- och informations yta.    

 

Utvecklingsområden avseende utformning och genomförande 

 
Då genomströmningen på programmet är mycket hög, behöver programmet säkerställa att de 

insatser som finns bibehålls. Ett utvecklingsområde av centralt värde är att lyfta frågan om vilken 

anställning- eller arvoderingsform som kan tillskapas för de juridiska personerna/handledarna 

som programmet är beroende av att kunna anlita. Handledarna är legitimerade psykoterapeuter 

med handledarutbildning vid universitet. De har erfarenhet (minimum 3-5 år) av handledning 

och erfarenhet (lägst steg 1 nivå) av utbildningshandledning.  

 

Handledare med denna specialistutbildning finns sällan i närområdet utan behöver rekryteras 

från olika delar av landet vilket även medför kostnader för hotell och resor. Dessa utgifter ligger 

idag inte inräknade i den timpenningen (c: a 70,000 kr per handledare) som juridiska 

personer/handledarna erhåller. 

 

Ett annat utvecklingsområde utgörs av de lokalmässig förutsättning för utbildningen. 

Programmet behöver garanteras att det varje termin finns väl ljudisolerade grupprum och för de 

kliniska undervisningsmomenten. Dessa går inte att genomföra utan ändamålsenliga lokaler. 

Programmet behöver kunna säkerställa att de grupprum som handledning sker i är lämpade för 

ändamålet i högre utsträckning än vad som sker idag. Diskussioner behöver föras med 
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lokalbokningen och ansvarig fakultet för att säkerställa att vissa grupprum reserveras för 

utbildningen.  

  

Forskningsanknytning  

 
Bedömningsgrunder:  
Lärosätet säkerställer en tydlig koppling mellan utbildning och forskning i lärandemiljön.  
Det finns en för utbildningen relevant vetenskaplig och professionsinriktad miljö.   

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
- Beskriv översiktligt de vetenskapliga miljöer vid LiU som har relevans för 

utbildningen. På vilket sätt bedrivs verksamheten så att det finns ett nära 
samband mellan utbildningen och forskning vid LiU? Hur kommer 
verksamheten i forskningsmiljöerna utbildningen och studenterna tillgodo?  

- På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell nationell som 
internationell relevant forskning?  

- På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska tillägna sig ett 
vetenskapligt förhållningssätt?  

 
 

Vid Avd. för barn och ungdomspsykiatri bedrivs forskning om barn och familj. Ett övergripande 

tema har varit barn och familjer i psykosocial risk. Exempel på studier som genomförts vid 

avdelningen är om barn som far illa; vad händer när samhället - om samhället går in som 

förälder. I vilken utsträckning förekommer fysisk barnmisshandel och vad är utmärkande för 

denna företeelse. Hur många barn och ungdomar utsätts för sexuella övergrepp. Hur 

förekommande är fysiskt och psykiskt självskadebeteende bland barn och ungdomar. Vad finns 

det för svårigheter med att inom ramen för en rättslig process bevisa att barn har varit utsatta för 

fysiska och sexuella övergrepp. Vidare är det angeläget att studera hur dessa trauman påverkar de 

utsatta och vad som kan göras för att lindra de psykiska skador de medför. 

 

Den forskning som bedrivs vid Avd. för barn och ungdomspsykiatri är av hög relevans för de 

studerande på Psykoterapeututbildningen med inriktning familj. Forskarna vid avdelningen är 

engagerade som lärare på utbildningen, och bidrar således till undervisningen med både aktuella 

forskningsrön och vetenskapsteoretisk och forskningsmetodologisk kunskap. Omvänt kan också 

konstateras att då flertalet av de studerande på programmet även är kliniskt verksamma sker det 

även ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom ramen för utbildningen. 
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Programansvarig tillika lektor på programmet är disputerad och involverade i undervisningen på 

programmet. Lärargruppen har nyligen förstärkts med en nytillsatt professor, vilket innebär en 

säkrad kompetens och kontinuitet i undervisningen framgent. 

 

Ambitionen från utbildningens sida är att uppmana studenterna att i möjligaste mån använda sig 

såväl nationell som internationell forskning i inlämningsuppgifter och dylikt. Studenterna 

uppmanas att delta i de årligen nationellt återkommande vetenskapliga symposier som anordnas 

av Svenska föreningen för familjeterapi. Önskvärt hade varit att det inom ramen för utbildningen 

funnits resurser för att bjuda in nationella och internationella familjeforskare, men mot bakgrund 

av det lilla utbildningsprogram som utbildningen utgör finns det ej ekonomiska resurser för detta. 

 

I syfte att utveckla et vetenskapligt förhållningssätt hos studenterna skolas de från utbildningens 

start att ha en vetenskaplig struktur på inlämningsuppgifter. De uppmanas att använda sig av 

befintliga databaser för att finna relevant litteratur. Vetenskapliga seminarier hålls inför vilka de 

studerande kritiskt får granska vetenskapliga artiklar, presentera desamma, och diskutera 

innehållet. 

 

Etiska principer är ett centralt och genomgående tema i hela utbildningen, inte minst med tanke 

på utbildningens karaktär och syfte. Ävenså är forskningsetiska principer något om diskuteras i 

utbildningen och som skall beaktas i det avslutande examensarbetet. I detta examensarbete ställs 

krav på att ett vetenskapligt förhållningssätt har beaktats. 

 

Utvecklingsområden avseende forskningsanknytning 

 
Programmet bedöms ha en nöjaktig forskningsanknytning. För tillfället finns tillräcklig 

handledarkompetens men i och med kommande pensioneringar kommer tillgång till 

forskningsaktiva lärare vara ett problem som hotar programmets existens. Det är ytterst viktigt 

att genom proaktiva strategiska beslut garantera tillräcklig tillgång till lärare, som helst skulle 

vara involverade i familjepsykoterapi forskningen.  

 

Ett ytterligare problem är de vetenskapliga uppsatsernas varierande kvalitet, vilket kräver översyn 

av programmets vetenskapliga förhållningssätt. Detta kan förstärkas genom att bjuda in 

framstående nationella och internationella gästföreläsare, genom att uppmärksamma 
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studenterna kunskaper att (kritiskt) läsa forskningslitteratur samt att utveckla vidare 

handledningen och målen i forskningsblocket. Tätare samarbete med andra 

psykoterapeutprogram vid LiU och/eller andra svenska/utländska lärosäten (tex gästlärare, 

gemensamma kursblock, internat) kunde också vara ett sätt att förstärka 

forskningsanknytningen.  

Lärarkompetens  

  

Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till 

utbildningens innehåll och genomförande.  

Undervisande personal har möjlighet att utveckla såväl sin pedagogiska kompetens som sin 

ämneskompetens och ges förutsättningar att bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt. 

 

 

Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna, som 
medverkar i utbildningen, har i förhållande till utbildningens behov avseende 
vetenskaplig, pedagogisk och i förekommande fall professionsrelaterad kompetens. 
Beskriv andra lärarresurser som är nödvändiga för utbildningens genomförande.  

 

 

Psykoterapeututbildningen är en kvalificerad påbyggnadsutbildning på avancerad nivå som 

bygger på vetenskaplig kunskap och beprövad klinisk erfarenhet. Det är därför av stor vikt att 

lärarkårens kompetens speglar detta. Programmet har en lektor anställd på 50 % med 

programmet som sin huvudsakliga arbetsuppgift (se bifogad lärartabell bil 10).  Denne är även 

programansvarig och tjänstgör som en av tre handledare på den verksamhetsintegrerade kursen. 

Professor är examinator på 3/9 kurser och programansvarig på 6/9. Psykoterapeutprogrammet är 

en yrkesexamen vilket medför att föreläsare och handledare som undervisar behöver har en 

gedigen erfarenhet av klinisk verksamhet och är uppdaterade på det senaste kunskapsläget inom 

de olika kunskapsområdena som kurserna innehåller. Förutom de lärare och handledare som 

redovisas ovan anlitas varje termin externa föreläsare med speciella kompetenser inom de 

respektive psykoterapeutiska områdena i syfte att ytterligare förstärka och säkerställa en hög 

kvalitet i undervisningen. Flera av dem är och har varit med om att utveckla psykoterapin i 

Sverige. Fler av föreläsarna inom utbildningen har således såväl vetenskaplig kompetens som 
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gedigen erfarenhet inom det psykoterapeutiska området. Många av dem har en mångårig 

erfarenhet av att undervisa inom utbildningen.   

 

På programmet anlitas även tre basgruppshandledare som närvarar vid varje basgrupp. De 

rekryteras från psykologutbildningen på IBL och är väl bevandrade inom PBL-pedagogiken.  

En lärarresurs som är nödvändiga för utbildningens genomförande är handledarna på den 

verksamhetsintegrerade kursen. Handledarna måste ha genomgått lärar- och 

handledarutbildning enligt UKÄ. samt ha klinisk erfarenhet av att handlett i verksamheter och ha 

arbetat med familjer efter avslutad utbildning. Då handledarna ansvarar för bedömning av 

studenternas arbete med familjer behöver de även vara väl förtrogna med villkoren för 

handledning inom utbildning. Denna handledning skiljer sig från annan handledning på så sätt 

att teori och praktik ska integreras samt att handledningen innehåller ett bedömningsmoment. 

Handledarna utbildas och samordnas för detta kursmoment av program samordnaren. 

Gemensamma bedömningskriterier och handledarmöten har inrättats för att kvalitetssäkra 

handledningen samt garantera att bedömningskriterier och handledningskrav håller samma nivå 

i de olika handledningsgrupperna.  

  

Ytterligare kvalitetssäkringsarbete som genomförs på programmet för detta kursmoment är att 

delta och arrangera handledarmöten med andra handledare, två gånger per år, verksamma med 

på de övriga lärosäten på vilka psykoterapeutprogrammet inriktning familj ges: Lund, Göteborg 

och Stockholm.  Detta genomförs i samarbete med programsamordnarna.  

 

Utvecklingsområden avseende lärarkompetens   

 
Vilka kompetensutvecklingsinsatser, i förhållande till utbildningsuppdragets behov, 

görs?  Hur har stabiliteten i lärargruppen sett ut över tid? Hur bedöms stabiliteten i 

lärargruppen se ut under de närmast kommande åren 

 

Programmets kärntrupp har sedan år 2007 utgjorts av en lektor, docent och professor och har 

sedan varit stabil. Stabilitet och kontinuitet vad avser handledare har varit ett mål för 

programmet vilket medfört att en handledare varit anlitad sedan 2008 och den andra sedan år 

2014. Denna stabilitet vad avser lärar- och handledare på programmet har utgjort en god grund 

för kvalitetssäkring och utveckling av programmet. Idag står dock psykoterapeutprogrammet 
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inriktning familj inför stora utmaningar. Sedan två år tillbaka sker förändringar på programmet 

såtillvida att två pensionsavgångar (professor och docent) påverkat lärargruppen. För 

professorstjänsten har ny professor anställts sedan 2018. Vad avser ersättning av den 

pensionerade docenten pågår rekryteringsprocessen.   

 

Såväl docent, lektor och handledare behöver nyanställas inom de kommande åren. Lektor 

behöver rekryteras som kan ansvara för programmet Om så inte sker kommer 

psykoterapeutprogrammet inriktning familj inte längre att kunna genomföras på LiU. 

Lärarresurser i form av disputerad personal med kunskap om familjeterapi är en stor brist i 

Sverige idag. Frågan om programmets framtid behöver därför lyftas till fakultetsnivå för en 

övergripande diskussion.  

 

Programansvarig har på olika möten lyft frågan om ökat samarbeta med de två andra 

inriktningarna i syfte att göra programmet mindre sårbart. LiU:s tre inriktningar på 

psykoterapeutprogrammet har gemensam examinationsrätt vilket i sig skulle kunna medföra ett 

samarbete mellan programmen. Trots att frågan lyfts med olika ansvariga, och övriga program 

kvarstår det faktum att näst intill inget samarbete vad gäller kursinnehåll har kunnat etablerats 

mellan psykoterapeutprogrammet på med. fak och fil.fak. Kursmoment som skulle kunna 

utvecklas och kvalitetssäkras med ett samarbete är exempelvis föreläsningar om etik och juridik; 

vetenskapsteori, bedömningskriterier för handledning och personlig utveckling.  

 

Under utvecklingsområde utformning och genomströmning lyftes frågan om vilken anställning- 

eller arvoderingsform som kan tillskapas för de juridiska personerna/handledarna som 

programmet är beroende av att kunna anlita. Lärarkompetensen behöver säkerställas för att 

programmet ska kunna genomföras framgent.  

 

Mot bakgrund av detta behöver den fast anställda personalen på utbildningen öka och fler 

arvoderade lärare behöver anställas som gästadjunkter och arvoderingfrågan för handledarna 

lösas. Ett utvecklingsområde är därför att arbeta för en mer stabil lärarbemanning. 

Arbetslivsperspektiv 

 
Bedömningsgrund:  
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Utbildningen är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i 
arbetslivet.  

 

- Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att studenterna förbereds för 
arbetslivet? Hur samverkar utbildningen med omgivande samhälle? Hur bidrar 
samverkan till kvalitet i utbildningen? På vilket sätt inhämtar ansvariga för 
utbildningen information som är relevant för utbildningens användbarhet och 
förberedelse för arbetslivet? 

 
Programmets karaktär med den verksamhetsintegrerade kursen psykoterapiarbete under 

handledning (kurs 8MYA06) skapar med automatik en länk till arbetslivet med vilket 

utbildningen kan säkerställa att studenterna förbereds för yrkeslivet. Studenterna arbetar halvtid 

under studietiden, med familjer från studenternas arbetsplatser. Psykoterapi som metod kommer 

per automatik att utvecklas och utformas mot bakgrund av arbetslivets behov. För kursledningen 

medför det att arbetsplatsen och samhällets behov och krav på psykoterapeuter alltid är aktuell 

och närvarade vid utformningen. Ett av antagningskraven är att arbetsgivarens intyg i vilket 

denne intygar att den sökande kommer att ha tillgång till familjer för kurs 8 MYA06. Det sker 

dock ingen uppföljning eller utvärdering av arbetsgivarens uppfattning huruvida utbildningen är 

relevant för arbetslivet, eller hur studentens kunskapsinhämtning och professionella utveckling 

motsvarar arbetsplatsens behov. En sådan framtida utvärdering av arbetsgivarens uppfattning 

skulle kunna utgöra en del av programmets utvärdering av utbildningens användbarhet. 

 

Psykoterapeutprogrammet på medicinska fakulteten tillhör organisatoriskt avdelningen för barn- 

och ungdomspsykiatri. Det innebär att professor, docent och lektorer ofta har delar av sin 

tjänstgöring på barnpsykiatriska kliniken i Linköping. De utgör även kursledning för 

psykoterapeutprogrammet och medverkar på kontinuerliga avdelningsmöten i vilka bland annat 

frågeställningar och beslut avseende programmet behandlas. Professor, docent och lektor på 

programmet närvarar vid ledningsmöten på den barnpsykiatriska kliniken. Denna samverkan 

med barnpsykiatriska kliniken ökar kvalitén på utbildningen på så sätt att programmets innehåll 

kontinuerligt utvärderas mot behov i kliniska praktik. Sedan år 2017 pågår ett samarbete med 

barnpsykiatriska kliniken i syfte att utarbeta en möjlighet för studenterna att under den 

verksamhetsintegrerade kursen erhålla familjer från kliniken. Detta för att öka studenternas 

erfarenheter av att arbeta med andra familjer än de som den egna arbetsplatsen tillhandahåller.  

En annan samverkan med omgivande samhälle är det samarbete som programsamordnaren 

initierat med Stadsmissionen och S:t Lukas stiftelsen i Linköping. Detta resulterade i ett avtal 
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mellan LiU och dessa organisationer. Detta samarbete initierades då studenter visat sig få 

betydande svårigheter med att rekrytera par, vilket är ett av kraven på kurs 8MYA06 (psykoterapi 

under handledning). Fler av studenternas arbetsplatser arbetar inte direkt med par.  

Programansvarige träffar även med regelbundenhet programsamordnare från samtliga 

psykoterapeutprogram med familjeinriktning i Sverige för att säkerställa att utbildningar i landet 

har liknande innehåll och struktur. Detta skapar även möjlighet att förändra programmet utifrån 

erfarenheter som andra lärosäten har.  Programansvarig har även regelbundna möten med 

programansvarig för psykoterapeutprogrammet som ges på filosofiska fakulteten. Syftet är att öka 

samarbetsytorna, utvärdera samstämmighet och skillnaderna för programmen.  Ytterligare 

samarbete med omgivande samhället utgörs av den medverkan som programmet har i FAMÖS 

som är den lokala avdelningen för Svenska familjeterapiförening. Samarbetet ger insyn i de frågor 

som familjeterapin som metod står inför och brottas med. Det ger även insyn i hur omgivande 

verksamma professionella ser på utbildningens utformning och framtida behov av förändringar.  

 

Utbildningen har ingen upparbetad rutin för att följa upp och tillvarata alumners erfarenheter. En 

av programmets strategier för att säkerställa framtida föreläsare är att - i de fall deras kliniska 

erfarenhet motsvarar behovet i undervisningen- använda alumner som föreläsare när de erhållit 

psykoterapeutexamen. På så sätt tillvaratas alumners erfarenhet för att utifrån egen erfarenhet av 

föreläsningar på programmet utveckla innehåll och ständigt göra det kliniskt aktuellt.  

 
 

Analys och utvecklingsområden för arbetslivsperspektivet 

 
Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
användbarhet och förberedelse för arbetslivet identifieras? Utvecklingsområden 
kan vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara 
styrkor som kan utvecklas ytterligare. 

 
Det samarbete som påbörjats med BUP-kliniken behöver fortsätta utvecklas. Idag har 

programmet ingen tvingande möjlighet att få studenterna att arbeta med familjer från annan 

arbetsplats än den egna. En sådan skrivning i kursplanen behöver diskuteras på avdelningen men 

även på fakultetsnivå för att undersöka möjligheterna till sådan skrivning i kursplaner. Studenter 

som arbetar inom exempelvis familjerådgivning och socialtjänst behöver ofta komplettera med 

erfarenheter av att arbeta med familjer inom hälso- och sjukvård. Legitimationen som 

psykoterapeutprogrammet kan resultera i är en legitimation inom hälso- och sjukvård varför 
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arbete med familjer inom ramen för den lagstiftningen bör vara en erfarenhet studenter gör på 

utbildningen. Detta för att öka studenternas erfarenheter av att arbeta med andra familjer än de 

som den egna arbetsplatsen tillhandahåller.  Eftersom studenterna är yrkesarbetande under hela 

utbildningen genomsyrar arbetslivsperspektivet naturligt programmet. En uppföljning eller 

utvärdering av arbetsgivarens uppfattning huruvida utbildningen är relevant för arbetslivet, eller 

hur studentens kunskapsinhämtning och professionella utveckling motsvarar arbetsplatsens 

behov skulle kunna utgöra en del av programmets utvärdering av utbildningens användbarhet. Då 

det inte sker någon formaliserad kontakt med arbetsplatsen idag är ett utvecklingsområde att 

förbättra möjligheterna till sådan.  

 

Som tidigare nämnts har programmet inga upparbetade rutiner för att följa upp och ta tillvara 

alumners erfarenheter. Det är därför viktigt att alumni verksamheten på programmet utvecklas, 

vilket även borde kunna hanteras och drivas centralt från LiU.   

 
   

Studentperspektiv 

Bedömningsgrund:  
Utbildningen verkar för att studenterna ges möjligheter och förutsättningar att utöva 
inflytande över utbildningen och sin studiesituation.  

 
  
- Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i arbetet 

med att utveckla utbildningen.  
- Beskriv exempelvis hur utbildningen arbetar med kursvärderingar, möten 

mellan programansvarig/ordförande i programnämnd, kursansvariga och 
studenter där utveckling av utbildningens kvalitet är i fokus.  

- Beskriv hur utbildningen tillvaratar studenternas åsikter och erfarenheter om 
sin studiesituation. Beskriv hur eventuella åtgärder återkopplas till studenterna. 

 
- Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i 
arbetet med att utveckla utbildningen. 
 
Vid fakulteten finns en formaliserad struktur för studentsamverkan. Studeranderepresentanter 

från studentkåren Consensus deltar i utbildningsnämnden där beslut och frågor bereds på 

fakultetsnivå. För samverkan mellan program och studenter finns ett student- och lärarforum 

(programråd), där programansvarig, lärarrepresentant och två studeranderepresentanter från 
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varje termin deltar. Vid programråds mötena lyfter programmet och studenterna upp aktuella 

frågor för dialog och diskussion, ibland utifrån teman, där studentrepresentanterna före mötet 

ombetts inhämta synpunkter från kurskamrater. Programråd leds av programansvarig och möten 

sker 1 ggr/termin.  På agendan för varje programrådsmöte finns en stående punkt där 

studenterna har möjlighet att lyfta relevanta ärenden från sektionen eller från studenterna på de 

olika terminerna. 

 
Programmet är utformat så att flera examinationer innefattar ett föreläsningsmoment för övriga 

studenter. Studenterna tränas i att presentera sitt kunskapsfält och föreläsa om det. Ett av syftena 

med dessa examinationer är att studenterna efter avslutad utbildning återkommer till 

programmet som föreläsare för att ha en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen. Den 

tidigare erfarenheten från alumner ökar kvalitetssäkringen för föreläsningar och gruppmoment 

och ökar studenterna och alumnernas intresse av att utveckla utbildningen och ansvara för 

kunskapsfältet.   

 

 
- Beskriv exempelvis hur utbildningen arbetar med kursvärderingar, möten 
mellan programansvarig/ordförande i programnämnd, kursansvariga och 
studenter där utveckling av utbildningens kvalitet är i fokus. 
 
- Beskriv hur utbildningen tillvaratar studenternas åsikter och erfarenheter om 

sin studiesituation. Beskriv hur eventuella åtgärder återkopplas till studenterna. 

 

Studerandeperspektivet är en del av utbildningsdialogen mellan programansvarig, kursledning, 

handledare och studenter och sker i de olika forum som skapats för ändamålet.  

Utbildningens karaktär innebär att det cirkulära feedback mekanismer som undervisningen utgår 

ifrån vad gäller familjer även behöver prägla kursledningens möte med studenter. Exempel på 

sådana forum är de möten som programansvarig har med studenterna vid varje terminsstart och 

terminsavslutning. Studenterna uttrycker var och en hur de upplevt terminen och vad de vill se 

för förändringar till nästa. I kursen psykoterapi under handledning (8MYA06) har handledarna 

till uppgift att vid varje handledningstillfälle efterfråga varje student hur de upplevt föreläsningen 

dagen innan vad avser relevans och innehåll. Handledarna informerar sedan programansvarig 

studenternas utsagor. Programansvarig utvärderar sedan huruvida målsättningen med 

föreläsningen uppfylldes. Varje handledare har två avstämningssamtal med de studenter som 

ingår i respektives handledningsgrupp. På dessa samtal ger handledaren feedback om hur 
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studenten presterar i relation till bedömningskriterierna samt inhämtar den studerandes 

perspektiv på sin utbildningssituation. Återkoppling sker sedan till programansvarig. Varje 

termin har programansvariga två möten med samtliga handledare på vilka samordning av 

bedömningskriterier och uppföljning av studenternas upplevelse vad avser handledning och 

utbildning sker.  

  

Programansvarig möter även alla studenter vid varje basgrupp då vinjetten delas ut. Detta för att 

ge studenterna möjlighet till direkt återkoppling eller frågor i de fall det finns dilemman eller 

osäkerhet inför något utbildningsmoment.  Den nära kontakt men studenterna är tänkt att skapa 

trygghet och inramning för studierna.  

 

 Kurserna är under terminerna 1–5 integrerade på ett sätt som medför svårigheter att göra 

utvärderingar av varje enskild kurs (8MYA01- 8MYA10).  Studenterna uppfattning om de olika 

momenten under terminen såsom föreläsningar och seminarier utvärderas med hjälp av för 

ändamålet specifikt utformade kursutvärderingsformulär (se exempel i bilaga 11).  Studenterna 

fyller i kursutvärderingarna anonymt och programansvarig informerar om vikten av att fylla i 

dessa då de används för att utveckla utbildningen. Kursutvärderingarna ligger sedan till grund för 

kontinuerlig uppföljning av studerande perspektivet.  Dessa underlag lyfts och diskuteras 

kontinuerligt i programutskott och lärarmöten.  

 

Tabell 5 Översikt över studentutvärdering fr.o.m. ht-16 t.o.m. ht-18 (1=mkt dåligt, 5=mkt bra) 

Finns det något mål uppsatt? Tex att man strävar efter att nå 4 el mer i alla delområden. Detta 

görs ofta i strategisk verksamhetsplanering och områden där man inte presterar i enlighet med 

målet analyseras separat och handlingsplan utarbetas.  
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Ht-16 n M SD Min-max 
Hur har terminen i stort fungerat? 19 3.7 0.6 3.0-5.0 
Hur har ditt engagemang och din 
motivation varit? 

19 4.2 0.8 2.5-5.0 

Hur bedömer du att du förbättrat dina 
kunskaper och insikter? 

19 3.8 0.7 3.0-5.0 

Hur har basgruppsarbetet fungerat? 19 4.1 0.8 3.0-5.0 
Vt-17 n M SD Min-max 
Hur har terminen i stort fungerat? 15 3.9 0.5 3.0-5.0 
Hur har ditt engagemang och din 
motivation varit? 

15 4.2 0.7 3.0-5.0 

Hur bedömer du att du förbättrat dina 
kunskaper och insikter? 

15 4.1 0.4 3.5-5.0 

Hur har basgruppsarbetet fungerat? 15 4.8 0.4 4.0-5.0 
Ht-17 n M SD Min-max 
Hur har terminen i stort fungerat? 17 3.8 0.7 3.0-5.0 
Hur har ditt engagemang och din 
motivation varit? 

17 4.1 0.5 3.0-5.0 

Hur bedömer du att du förbättrat dina 
kunskaper och insikter? 

17 4.1 0.7 3.0-5.0 

Hur har basgruppsarbetet fungerat? 17 4.4 0.7 3.0-5.0 
Vt-18 n M SD Min-max 
Hur har terminen i stort fungerat? 18 4.0 0.6 3.0-5.0 
Hur har ditt engagemang och din 
motivation varit? 

18 3.8 0.9 2.0-5.0 

Hur bedömer du att du förbättrat dina 
kunskaper och insikter? 

18 3.8 0.6 3.0-4.9 

Hur har basgruppsarbetet fungerat? 18 4.6 0.5 4.0-5.0 
Ht-18 n M SD Min-max 
Hur har terminen i stort fungerat? 15 3.7 0.5 3.0-4.5 
Hur har ditt engagemang och din 
motivation varit? 

15 3.7 0.9 2.0-5.0 

Hur bedömer du att du förbättrat dina 
kunskaper och insikter? 

15 3.9 0.7 2.0-5.0 

Hur har basgruppsarbetet fungerat? 15 4.4 0.4 3.0-5.0 
 

 

 

Ambitionerna har varit att även få studenterna att fylla att alla kurser utvärderades via det LiU-

gemensamma, EVALIUATE och tidigare Kurt men det har inte varit lyckosamt. Få studenter har 
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fyllt i kursutvärderingen.  Ett av skälen till detta kan vara diskrepansen mellan frågorna i 

utvärderingsinstrumenten som är riktade mot de specifika kurserna och den faktiska integrering 

av kurserna som sker terminsvis. Studenterna känner förmodligen inte igen momenten de 

förväntas utvärdera. Kursutvärderingarna har utformats och sammanställts av docent på 

programmet. Då denne nu går i pension kommer utvärderingarna inte längre att kunna 

genomföras på detta sätt. Ambitionen är att öka studenternas medvetenhet om vilka kurser de 

läser för att underlätta framtida användning av LiU:s gemensamma utvärderingsinstrument.  

 

Utvecklingsområden avseende studentperspektivet. 

 
Under hösten 2019 kommer programmet att använda sig av det nya utvärderingssystem vid LiU - 

EVALIUATE, där programmen får möjlighet att förutom LiU- och fakultetsgemensamma frågor, 

lägga till frågor som är programspecifika och kursspecifika.  Vi ser en stor vinst i att programmet 

kan lägga till egna frågor för att på så sätt mer samla utvärderingarna och att det för studenten 

blir en utvärdering istället för flera. Men som tidigare beskrivits under utvecklingsområde för 

måluppfyllelse är då ett utvecklingsområde för utbildningen att inför studenterna tydliggöra 

kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination. 

Ett utvecklingsområde är att ge studenterna en återkoppling/respons på vad som händer efter att 

studenterna fört fram sina synpunkter. Här kan programmet arbeta fram en mer formaliserad 

struktur för hur återkoppling från lärare till studenter ska ske. 

  

Jämställdhetsperspektiv  

Bedömningsgrund:  
Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens innehåll, utformning och 
genomförande.  

  
 

 - På vilket sätt inkluderas jämställdhetsperspektivet i planering, genom-förande 
och uppföljning och hur bidrar detta till kvalitetsutveckling? 
 
 

Det är huvudsakligen två dimensioner av jämställdhetsperspektiv som inkluderas i planering, 

genomförande och uppföljning och som bidrar till kvalitetsutvecklingen vad avser jämställdhet. 

Den ena dimensionen syftar till att synliggöra och påverka könsfördelningen på programmet, den 
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andra att möjliggöra för studenter att reflektera över hur jämställdhetsperspektivet återfinns i 

deras yrkesutövning. Dels hur terapeutens genus påverkar möte med familjer, benägenheten att 

känna igen det könsspecifika i rollerna man eller kvinna. Men också hur studenternas 

förförståelse av arbetsfördelning och könsroller i familjer påverkar det psykoterapeutiska arbetet.  

Psykoterapeutyrket är kvinnodominerat. Det avspeglar sig även i könsfördelningen på studerande 

på utbildningen. De senaste intagningsåren har det dock skett en liten justering vad avser 

jämställdhetsperspektivet på utbildningen se tabell 5.  

 
Tabell  6 Könsfördelning 
 

 

På utbildningen eftersträvas en jämn könsfördelning vad avser professionella som medverkar på 

programmet. Den sneda könsfördelningen vad gäller kön i studentpopulationen har parerats med 

jämnare könsfördelning vad gäller lärare och handledare. Den nuvarande kliniska 

handledargruppen utgörs av två män och två kvinnor. Fördelningen av män/kvinnor inom 

programledning och kursledning är 10/90, av de 4 personer som idag innehar dessa befattningar. 

Programansvarig tar särskild hänsyn till att föreläsare ska representera en jämn könsfördelning.  

Syftet med dessa två dimensioner av integrering av jämställdhetsperspektiv på programmet är att 

undvika segmentering av yrket som ett kvinnodominerat yrke och så långt som det är möjligt visa 

på de undantag som finns. Den andra dimensionen syftar till att medvetandegöra studenter om 

hur deras könstillhörighet kan komma att påverka behandlingar samt hur deras arbete i familjer 

påverkas av deras syn på vad som är specifikt manligt och kvinnligt. Detta bidrar till 

kvalitetsutveckling då könsroller är ett särmärke som har determinerade faktor för familjens 

funktionssätt. 

 
- Hur integreras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och 

genomförande av utbildningen?  Exempelvis med avseende på kursplaner, 

  Kvinnor   Män   

Termin Kön 
t0talt 

Andel  Andel  Andel   Andel  

VT2014 47 41 87% 6 13% 

HT2016 40 32 80% 8 20% 

VT2019 48 40 83% 8 17% 
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kurslitteratur, lärandeaktiviteter, ämnesinnehåll, studentpopulation och 
genomströmning av manliga och kvinnliga studenter. 
  
 
Föreläsare från såväl tema Genus som Tema Barn föreläser regelbundet på utbildningen för att 

belysa hur kön påverkar arbetsfördelning och strukturer i familjer varför 

jämställdhetsperspektivet lyfts fram som ett särmärke som präglar såväl familjers om 

psykoterapeuter och mötet dem emellan.  

Genom att lyfta och jämställhetsfrågor bidrar utbildningen till att möjliggöra ett 

jämställdhetsarbete direkt i familjerna och inte låsa fast människor i kön och roller i familjer. Ett 

kontinuerligt reflekterande av vad en pappa och en mamma är exempelvis ett sätt att höja 

kvaliteten i utbildningen då de familjer som de studerande möter är i ett föränderligt samhälle 

vad gäller kön kopplat till föräldraroller som mamma och pappa.  Vinjetter och föreläsningar om 

könets påverkan på den psykoterapeutiska processen återkommer för att på så sätt öka 

reflektioner kring jämställdhetsperspektiv. Studenter uppmanas att reflektera över hur arbetet 

med familjer inbegriper ett jämställdhetsperspektiv eller inte. Studenternas egna föreställningar 

om hur kön och arbetsfördelning i och utanför hemmet påverkar den psykoterapeutiska 

processen lyfts fram specifikt i handledningsprocessen. Genomströmningen av manliga och 

kvinnliga studenter är lika god.  

Utvecklingsområden avseende jämställdhetsperspektivet   
 

Antalet män som studerar på psykoterapeutprogrammet är lågt och men vi ser en trend att 

detta ökar. I antagningen vt. 2019 har vi 4/21 manliga studenter. Tidigare år har andelen 

män varit 1–2/21.  Huruvida informationskampanjer kan ändra denna bild är oklart. Ett 

utvecklingsområde är att lyfta frågan om hur LiU skulle kunna verka för att öka manliga 

sökande till kvinnodominerande yrken. Psykoterapeutprogrammen på LiU skulle gemensamt 

behöva reflektera över de kanaler som finns för att öka antalet manliga sökande. Ett 

utvecklingsområde är även att verka för en fakultetsgemensam styrning av hur vi skall jobba 

med jämställdhetsperspektivet. De kursmoment vad avser medvetandegörande av hur den 

egna bilden av könsroller påverkar arbetet med familjer behöver utvecklas och infogas i de 

nya momenten professionell utveckling som initierats på programmet. Ytterligare 

utvecklingsområde är att knyta lektorer från tema Genus till programmet på ett mer 
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systematiskt sätt för att öka och säkerställa de kursmoment som innefattar ett specifikt 

jämställdhetsperspektiv.  

Hållbarhetsperspektiv 
Bedömningsgrund:  
Ett hållbarhetsperspektiv är integrerat i utbildningens innehåll, utformning och genomförande.1 
 
Hur säkerställs att studenter inom sina utbildningsprogram/kurser får en 
grundläggande kännedom om och förståelse för hur hållbar utveckling är relevant 
inom respektive utbildning. 
 
Två perspektiv av hållbar utveckling är centrala på programmet. Det ena är studenterna egna 

hållbara utveckling och det andra på vilket sätt de som professionella bidrar till att skapa hållbara 

familjer. Den teoretiska utgångspunkten för hållbarhetsperspektivet inom programmet är 

Bronfenbrenners (1979) ekologiska utvecklingsmodell. Modellen går att applicera på olika system 

om och används på olika sätt på utbildningen för att lyfta frågeställningar om hållbar utveckling 

och hur de olika nivåerna (mikro, meso, exo och makro) samspelar i olika system. 

 
På mikronivå lyfts hållbarhetsperspektivet i kursinnehåll om studenternas egen hållbara 

utveckling (del i kursen 8 MYA06 och 8MYA 10 se bil 12.).  Legitimerade psykoterapeuter arbetar 

med egna emotioner som verktyg i sin yrkesutövning. Det är ett av yrkets särdrag. Det är därför 

viktigt att under studietiden skapa en professionell plattform som inbegriper en kännedom om 

och förståelse för vad hållbar utveckling är för psykoterapeuter generellt och för varje student 

specifikt. Hållbarhetsperspektivet säkerställs vad avser dessa dimensioner genom att: 

- Frågor som egen terapi, handledning och vård av den egna professionella personen diskuteras 

och studenterna reflekterar sedan i skriftliga PM över egen utveckling.  

- Temat vård av den professionella plattformen utgör en del av kursinnehållet  

- Kurs 8 MYA10 innefattar en familjerekonstruktion av den egna ursprungsfamiljen. Den syftar 

till att på ett tidigt stadium får studenterna att reflektera över hur den egna uppväxten 

påverkar det professionella utförandet av familjeterapi. Detta i syfte att förebygga att de 

studerande ska försättas i situationer i vilka den egna uppväxten försvårar mötet med 
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patienter. En sådan förståelse av hur den egna familjen verkat är tänkt att skapa hållbarhet i 

yrkesutövningen. 

 

Tidigare var egen terapi ett obligatorium för att erhålla psykoterapeutlegitimation. För att erhålla 

legitimationen behövde studenterna 50 timmar egen terapi. Egen terapin utgjorde ett 

kursmoment som ökade säkerheten för att studenter under sin utbildning arbetade med sin egen 

utveckling på en personlig nivå. Förutsättningarna för ett sådant obligatorium förändrades år 

2016. Detta efter att UKÄ efter överklagan från en student om att psykoterapiutbildningar kräver 

egen terapi som obligatoriskt moment gett eleven rätt. Det innebär att UKÄ bedömt att 

programmen inte kan lägga in kursmoment som medför en kostnad för studenterna.  På 

psykoterapeutprogrammen i Linköping togs kursmomentet egen terapi därefter bort. Ett 

kursmoment som benämns professionell utveckling och familjerekonstruktion har ersatt egen 

terapi. Det har dock inte kunnat utarbetats i den utsträckning som erfordras och programmet 

behöver vidareutveckla kursplaner och kursmoment för att ersätta egen terapi. 

 

 

Hållbar utveckling av familjer är en central del av innehållet i utbildningen. 

Familjeterapeuter behöver reflektera och ha kännedom och förståelse för hur olika förhållanden 

på exonivån såsom arbete, social välfärd, ekonomiska faktorer, bostadsområde påverkar familjer 

och familjers förutsättningar att genomföra de olika uppgifterna som ligger inom ramen för 

familjebygget. Genom att utbildningen konsekvent använder Bronfenbrenners modell för att 

diskutera och applicera olika nivåers påverkan på familjer så ökar studenternas förmåga att 

analysera och reflektera över hur samhället omkring patienter och familjer bidrar till respektive 

förhindrar nuvarande och kommande generationer hälsosam och god miljö, ekonomisk och social 

välfärd och rättvisa. Familjers levnadsförhållanden förändras kontinuerligt, föräldrar blir 

föräldrar på artificiell väg, ett par är inte längre bara man och kvinna utan samkönade, föräldrar 

blir föräldrar på olika sätt och bildar familj vilket medför att programmet behöver innehålla 

kursmoment som lyfter dessa förändringar. Då underlaget i det verksamhetsintegrerade 

kursmomentet utgörs av familjer från studenternas arbetsplatser så sker en direkt koppling till 

familjers aktuella levnadsomständigheter i dag vilket tillåter reflektioner kring hur samhället 

skapat hälsosamma och goda miljöer för familjers välfärd, och rättvisa. Hållbarhetsperspektivet 

integreras genom att lyfta frågor kring en hållbarfamilj. Familjens livscykel (Carter & Mc Goldrick 

2015) som teori används för att erbjuda studenterna reflektion kring vilka utmaningar familjen 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
MEDICINSKA FAKULTETEN 

Kvalitetsrapport Psykoterapeututbildning 
med inriktning familjeterapi  

DNR LIU-2019-00891 
2019-02-04 

 
32(32) 

 
 

 
 
 
 
 
 

som system har idag och hur olika förhållanden i samhället såsom ekonomiska och sociala välfärd 

påverkar familjen i olika livscykler.    

Utvecklingsområden avseende hållbar utveckling  

 
Kursmomentet professionell utveckling som ersatt egen terapi behöver fortsätta utvecklas och 

förfinas. Kursplanerna har inte utvecklats på ett sätt som innebär att dimensionen av hållbar 

utveckling av den egna professionella utvecklingen fullt ut ersatts av annat kursmoment. På 

programmet behöver vi ytterligare utveckla moment som gynnar studenternas hållbara utveckling 

som psykoterapeuter. Den egna terapin var en viktig del i det egna reflekterandet. Ett 

kursmoment med ny kursplan: Familjerekonstruktionen (kurs 8MYA10) har tillskapats för att 

ersätta egenterapi.  Avd. för Barn- och ungdomspsykiatri ger en handledarutbildning i vilka 

familjerekonstruktörer utbildas. En lösning på kostnadsproblemet (en familjerekonstruktion 

kostar 7000 kr ca) är att låta handledarstudenterna genomföra familjekonstruktion för 

psykoterapeutstuderande. På så sätt får de som genomgår handledarutbildningen studenter de 

kan utföra en familjerekonstruktion med samtidigt som studenterna på programmet erhåller 

familjerekonstruktionen kostnadsfritt.  

 



 

Nationella 
mål 

Lokala 
mål 

Kunskapsform Lärandemål Föreläsning Examination Kurskod Termi
n 

A 
D 

LP1 
LP4 

Kunskap och 
förståelse 

1. Förklara olika familjeterapeutiska 
skolor och teorier och dessa skolors 
och teoriers stöd i 
psykoterapiforskning  

Evidens inom 
familjeterapi 

Muntlig exam 
Skriftligt PM 

8MYA01 T1 
T2 

A 
B 

LM1 
LP1 

Kunskap och 
förståelse 

2. Relatera till teorier som är 
grundläggande för 
familjeterapeutiskt arbetssätt 

Strukturell skolan 
narrativa skolan  
strategiska skolan 
parterapi strukturell 
språksystemiska 
skolan 
systemteoretisk 
analys 

Skriftlig  exam 
Seminarium 

8MYA01 T1 
T2 

C LM2 
LM4 

Kunskap och 
förståelse 

3. Förklara hur kroppslig hälsa kan 
påverka familjesystemet och det 
interpersonella systemets inverkan 
på läkeprocesser  

psykosocial uveckling 
psykofarmaka och 
terapi 
utvecklingsekologisk 
modell 

Skriftligt PM 
Seminarium 

8MYA01 T4 
T5 

A 
B 

LP1 Kunskap och 
förståelse 

4. Beskriva familjeterapins och 
systemteorins utveckling ur ett 
historiskt perspektiv  

familjeterapins 
historia 
parterapi och dess 
framväxt 

Skriftligt PM 8MYA01 T1 

E 
F 

LP3 
 

5. Analysera sambandet mellan 
dysfunktionella samverkansmönster 
i olika familjesystem och 
utvecklingen av problem och 
symptom  

Strukturell skolan Handledning  8MYA01 T1 
T2 
T3 
T4 
T5 



A 
K 

LM1 
LP2 

Värderingsförmåg
a och 
värderingssätt 

6. Värdera olika teoriers implikationer 
för terapeutiskt förhållningssätt och 
arbete  

Strukturell skolan 
narrativa skolan  
strategiska skolan 
parterapi 
språksystemiska 
skolan 
systemteoretisk 
analys 

Handledning  
Skriftligt PM 

8MYA01 T4 
T5 

B LP2 Kunskap och 
förståelse 

7. Förklara olika familjediagnostiska 
modeller och familjediagnostiska 
begrepp 

FFT 
ABFT 
EFT 
MSTF 

Handledning  
Skriftligt PM 

8MYA02 T1 
T2 

K 
M 

LM4 Kunskap och 
förståelse 

8. Definiera terapeuten som en del av 
det diagnostiska systemet 

 
Handledning  
Skriftligt PM 
Muntlig exam 

8MYA02 T1 
T2 

D 
 

Färdighet och 
förmåga 

9. Engagera ett helt familjesystem 
med samgående tekniker 

Strukturell skolan 
narrativa teori och 
metod 

Skriftligt PM 
Handledning  

8MYA02 T1 

E LP2 Färdighet och 
förmåga 

10. Formulera frågor både för att 
inhämta information och för att 
intervenera i ett familjesystem 

handledning Handledning  8MYA02 T1 
T2 

D 
 

Färdighet och 
förmåga 

11. Skapa kontrakt för ett enskilt samtal 
och för en längre kontakt kunna 
använda alliansskapande strategier 

terapeutiska 
kontrakt 

Skriftligt PM 8MYA02 T1 
T2 



E LP1 Färdighet och 
förmåga 

12. Tillämpa familjeterapeutiska 
metoder och färdigheter i den 
kliniska verksamheten 

 
Skriftlig  exam 
Handledning  

8MYA02 T2 
T3 
T4 
T5 

D 
E 
L 

 
Färdighet och 
förmåga 

13. Tillämpa olika teamtekniker 
  

8MYA02 T4 
T5 

D 
 

Färdighet och 
förmåga 

14. Använda interaktionsanalys i 
terapeutiska system 

 
Handledning  
Skriftligt PM 
Seminarium 

8MYA02 T4 
T5 

B 
 

Färdighet och 
förmåga 

15. Använda olika tekniker i att 
engagera barn i samtal 

Barnets röst i 
familjeterapi 
Tekniker för att 
engagera barn 

Muntlig exam 
PM 
Obl närvaro 

8MYA02 T3 

E 
 

Färdighet och 
förmåga 

16. Använda validerade 
familjediagnostiska instrument 

Instroduktion Score Handledning  8MYA02 T3 
T4 
T5 

I 
 

Värderingsförmåg
a och 
värderingssätt 

17. Anlägga kritiska perspektiv på 
psykiatrisk, psykodynamisk och 
familjedynamisk diagnostik 

betydelsen av 
terapeutens 
vårdideologi för 
behnadling 

Seminarium 
Handledning  
Skriftligt PM 

8MYA02 T1 
T2 
T3 
T4 
T5 

K LP2 Värderingsförmåg
a och 
värderingssätt 

18. Formulera/pröva 
familjeterapeutiska/interaktionistis
ka hypoteser 

 
Handledning  
PM 

8MYA02 T1 
T2 
T3 
T4 
T5 



B LP2 
LP3 

Kunskap och 
förståelse 

19. Välja terapeutisk strategi och hur 
prioriteringar i behandlingen skall 
göras isamspel med familjen 

 
Obl närvaro 
PM 
Handledning  

8MYA03 T2 
T3 
T4 

B LM1 
LM4 

Kunskap och 
förståelse 

20. Identifiera familjeterapins roll i 
relation till andra insatser och veta 
vad som är kontraindikationer för 
familjeterapi 

Missbruk och fam ter 
Psykofarmaka och 
terapi 
Våld i nära relationer 
Pykiatriska diagnoser 
och fam terap 
Neuropsykiatriska 
frågeställningar och 
familjeterapi 

Skriftligt PM 
Handledning  

8MYA03 T4 
T5 

B 
 

Kunskap och 
förståelse 

21. Formulera olika kliniska 
problemställningar i relation till 
terapins olika faser 

 
Skriftligt PM 
Handledning  

8MYA03 T1 
T2 
T3 
T4 

D LP1 Färdighet och 
förmåga 

22. Behärska grundläggande 
familjediagnostiska metoder 

 
Skriftligt PM 
Seminarium 

8MYA03 T3 
T4 

D LP1 Färdighet och 
förmåga 

23. Använda familjeterapeutisk 
metodik i arbetet 

Strukturell skolan 
narrativa skolan  
strategiska skolan 
parterapi 
Eft 
ABFT 

Handledning  
PM 
Skriftlig  exam 

8MYA03 T2 
T3 
T4 
T5 

F LP2 Färdighet och 
förmåga 

24. Anpassa metodik med avseende på 
klientens ålder och relationer 
(förälder-barn, patient-anhörig) 

Barnets röst i 
familjeterapi 

Obl närvaro 
PM 
Handledning  

8MYA03 T2 
T3 
T4 



D LP1 
LP2 

Färdighet och 
förmåga 

25. Behärska olika modeller för 
genomförande av förstasamtal 

Första samtal Handledning  
PM 

8MYA03 T1 

G LP3 Färdighet och 
förmåga 

26. Behärska olika samtalstekniker med 
barn 

Att prata med barn 
Barn i olika åldrar 
och tekniker 

Handledning  
PM 
Seminarium 

8MYA03 T3 
T4 

M 
 

Värderingsförmåg
a och 
värderingssätt 

27. Förhålla sig professionellt i 
förhållande till ställd diagnos 

handledning Handledning  8MYA03 T2 
T3 
T4 

M 
 

Värderingsförmåg
a och 
värderingssätt 

28. Kritiskt analysera perspektiv på 
psykiatrisk, psykodynamisk och 
familjedynamisk diagnostik 

Vårdideologier Handledning  
PM 

8MYA03 T2 
T3 
T4 
T5 

I 
 

Kunskap och 
förståelse 

29. Redovisa fördjupade kunskaper och 
insikter rörande etikregler i 
patientarbete 

Etik i psykoterapi 
Etiska riklinjer för 
psykoterapeuten 

Skriftlig  exam 
Seminarium 
Handledning  

8MYA04 T1 
T2 
T3 

J 
 

Kunskap och 
förståelse 

30. Redogöra för gällande lagstiftning 
och regelverk som reglerar 
psykoterapiarbetet inom klinisk och 
paraklinisk verksamhet 

Lagstiftning för 
yrkesexamen 
Lagstfrtning för terpi 

Obl närvaro 
Skriftligt PM 

8MYA04 T1 
T2 
T3 

F 
 

Färdighet och 
förmåga 

31. Identifiera etiska problem i det 
psykoterapeutiska arbetet 

Etik i psykoterapi 
Etiska riklinjer för 
psykoterapeuten 

Skriftligt PM 
Skriftlig  exam 
Seminarium 

8MYA04 T1 
T2 
T3 
T4 
T5 



I 
 

Värderingsförmåg
a och 
värderingssätt 

32. Reflektera över hur författningar 
och yrkesetiska principer 
överensstämmer med 
förhållningssätt i den studerandes 
egen yrkesutövning 

Etik i psykoterapi 
Etik i psykoterapi 
Etik i psykoterapi 

Obl närvaro 
Skriftlig  exam 

8MYA04 T1 
T2 
T3 

I LM1 
LM6 

Värderingsförmåg
a och 
värderingssätt 

33. Värdera etiska frågot och dilemman 
inom psykoterapiområdet 

Etiska riklinjer för 
psykoterapeuten 
Etiska riklinjer för 
psykoterapeuten 
Etiska riklinjer för 
psykoterapeuten 

Skriftligt PM 
Skriftligt PM 
Seminarium 

8MYA04 T1 
T2 
T3 

B LP1 Kunskap och 
förståelse 

34. Behärska det terapeutiska 
samtalets struktur och process 

Den terapeutiska 
processen 

Handledning  
Skriftlig  exam 

8MYA05 T3 
T4 
T5 

E 
 

Kunskap och 
förståelse 

35. Behärska de gängse 
klassifikationssystemen 

Föreläsning psykiatri Skriftligt PM 
Muntlig exam 

8MYA05 T4 
T5 

D LP1 Kunskap och 
förståelse 

36. Beskriva psykisk ohälsa på ett sätt 
som är förenligt med den teoretiska 
förankringen 

Familjeterapi och 
vuxenpsykatri 
Missbruk och 
föräldraskap 
Våld i nära relationer 
Övrgrepp på barn 

Handledning  
Skriftlig  exam 
Muntlig exam 

8MYA05 T4 
T5 

H 
 

Färdighet och 
förmåga 

37. Uppmärksamma och synliggöra den 
psykoterapeutiska processen 
genom att urskilja sin egen 
delaktighet i mötet med klienter 

Egen utveckling 
professionell 
utformning av 
terapeutrollen 

Handledning  
Skriftlig  exam 
Seminarium 

8MYA05 T1 
T2 
T3 
T4 
T5 



F 
G 

LP3 Färdighet och 
förmåga 

38. Formulera klienters problem och 
tillsammans med dem förankra 
kliniska ställningstaganden och val 
av metod 

 
Handledning  
Skriftlig  exam 
Muntlig exam 

8MYA05 T1 
T2 

G LM1 
LP1 

Färdighet och 
förmåga 

39. Förmedla konstruktiva 
utvecklingsvägar för familjen 

 
Handledning  8MYA05 T3 

T4 
T5 

M 
 

Värderingsförmåg
a och 
värderingssätt 

40. Reflektera över terapins olika faser, 
start-vidmakthållande-avslut, och 
dessa fasers olika krav 

Den terapeutiska 
processen 

Handledning  
Skriftligt PM 

8MYA05 T1 
T2 

I 
 

Värderingsförmåg
a och 
värderingssätt 

41. Inta en etiskt reflekterande och 
juridiskt informerad hållning som en 
självklar del av det 
psykoterapeutiska arbetet 

etik och juridk i 
terpeutisk process 
del 1 
etik och juridik i 
terpeutisk process 
del 2 

Handledning  8MYA05 T1 
T2 

C LM2 
LM4 
LP1 
LP3 

Kunskap och 
förståelse 

42. Kontextuera familjens 
utvecklingscykel, struktur, process, 
generationsperspektiv, samt 
familjens kulturella och sociala 
sammanhang 

Familjens livcykel Handledning  
Skriftligt PM 

8MYA06 T3 
T4 
T5 

C 
E 

LP1 
LP2 
LP3 

Kunskap och 
förståelse 

43. Förstå symptom i familjen i termer 
av homeostas, balans, koalition 

Systemteori 
Kommunikationsteor
i 

Skriftligt PM 
Handledning  
Skriftligt PM 
Muntlig exam 

8MYA06 T4 
T5 

C LP1 
LP2 
LP3 

Kunskap och 
förståelse 

44. Formulera specifika 
arbetshypoteser utifrån familjen 
som system, men också utifrån 
individen i familjen 

 
Handledning  
Skriftligt PM 
Muntlig exam 

8MYA06 T2 
T3 
T4 
T5 



D LM5 Färdighet och 
förmåga 

45. Tillämpa familjeterapeutiska 
kunskaper i sin egen arbetssituation 

 
Handledning  8MYA06 T3 

T4 
T5 

D 
 

Färdighet och 
förmåga 

46. Använda olika strategier och på så 
sätt få tillgång till verktyg för att 
formulera och pröva möjliga 
interventioner satt i relation till den 
kliniska familjen 

 
Handledning  8MYA06 T2 

T3 
T4 
T5 

D LP1 Färdighet och 
förmåga 

47. Behärska en integrativ 
behandlingsmodell som omfattar 
ett brett teoretiskt perspketiv 

 
Handledning  8MYA06 T3 

T4 
T5 

E 
 

Färdighet och 
förmåga 

48. Förmedla familjedynamiska 
aspekter i relation till den kliniska 
familjen 

 
Handledning  8MYA06 T2 

T3 
T4 
T5 

H 
M 

LM5 
LP2 

Värderingsförmåg
a och 
värderingssätt 

49. Medvetandegöra egna personliga 
resurser, bias och orientering runt 
sådant som kan tänkas störa den 
terapeutiska processen 

Familjerekonstruktio
n 

Handledning  
Familjerekonst
.  
Skriftligt PM 

8MYA06 T3 
T4 
T5 

A LM3 
LP4 

Kunskap och 
förståelse 

50. Identifiera kunskaps- och 
vetenskapsteoretiska perspektiv av 
betydelse för forskning inom 
psykoterapi och familjebehandling 

vetenskapsteori 1 
vetenskapsteori 2 

Uppsatssem 
Skriftligt PM 

8MYA07 T3 
T4 
T5 
T6 

A LM3 
LP3 
LP4 

Kunskap och 
förståelse 

51. Identifiera metodologiska aspekter 
inom psykoterapi- och 
familjeforskning 

 
Uppsatssem 
Skriftligt PM 

8MYA07 T3 
T4 
T5 
T6 



A LM3 Färdighet och 
förmåga 

52. Skapa en forskningsdesign för 
forskningsprojekt inom psykoterapi 

forsknings desing Skriftligt PM 
Uppsatssem 
Skriftlig  exam 

8MYA07 T3 
T4 
T5 
T6 

A LM3 
LP4 

Färdighet och 
förmåga 

53. Använda sig av relevanta databaser 
för sökning av vetenskaplig 
litteratur 

Bibliotekskunskap Skriftligt PM 
Muntlig exam 
Seminarium 

8MYA07 T3 
T4 
T5 
T6 

I LM3 
LP4 

Färdighet och 
förmåga 

54. Redovisa för hur forskningsetiska 
ställningstaganden skall hanteras 

evidensbaserad 
praktik och 
forskningsetiska 
principer 

Skriftligt PM 
Uppsatssem 

8MYA07 T3 
T4 
T5 
T6 

I LM3 
LP4 

Värderingsförmåg
a och 
värderingssätt 

55. Reflektera över och värdera etiska 
dilemman som kan uppstå och 
förekomma i ett forskningsarbete 

evidensbaserad 
praktik och 
forskningsetiska 
principer 

Skriftligt PM 
Uppsatssem 

8MYA07 T3 
T4 
T5 
T6 

A LM3 
LP4 

Kunskap och 
förståelse 

56. Identifiera vetenskapliga problem 
och kunskapsutveckling i 
huvudområdet samt relatera till 
pågående forskning inom det 
aktuella ämnesområdet 

Seminarium Uppsatssem 
Skriftligt PM 

8MYA08 T6 

A 
F 

 
Färdighet och 
förmåga 

57. Formulera hypoteser och 
frågeställningar 

uppsatsseminarium Handledning  
Skriftligt PM 

8MYA08 T6 

A 
 

Färdighet och 
förmåga 

58. Tillämpa och visa på en 
metodfördjupning inom 
ämnesområdet 

 
Handledning  8MYA08 T6 



A LP4 Färdighet och 
förmåga 

59. Tillämpa och visa förmåga att 
motivera den teori/modell som 
används 

 
Handledning  
Muntlig exam 

8MYA08 T5 
T6 

I LM5 
LP2 

Färdighet och 
förmåga 

60. Tillämpa och visa fördjupad 
analytisk förmåga 

 
Handledning  
Skriftlig  exam 

8MYA08  T5 
T6 

F LM3 
LP4 

Färdighet och 
förmåga 

61. Tillämpa och visa en fördjupad 
förmåga att muntligt och skriftligt 
redogöra för och diskutera sina 
resultat i relation till aktuell 
forskning 

Vetenskplig metod Uppsatssem 
Skriftligt PM 

8MYA08 T6 

F LM3 
LP4 

Värderingsförmåg
a och 
värderingssätt 

62. Kritiskt granska, värdera och 
diskutera egna och andras 
examensarbeten 

Vetenskapligt 
seminarium 

Uppsatssem 8MYA08 T6 

J LM3 
LP4 

Värderingsförmåg
a och 
värderingssätt 

63. Beakta och värdera forskningsetiska 
aspekter 

Forskningsetiska 
aspekter 

Uppsatssem 
Skriftligt PM 

8MYA08 T6 

C LP1 Kunskap och 
förståelse 

64. Visa insikt om eget familjemönster 
och familjehistoria ur ett 
flergenerationsperspektiv 

Familjerekonst. 
Familjens livcykel 

Familjerekonst
.  
Handledning  

8MYA10 T4 
T5 

H LP2 Kunskap och 
förståelse 

65. Identifiera behov av kunskap för att 
utveckla den egna personligheten 
som arbetsredskap i 
familjerekonstruktivt arbete 

Utforma din 
professionella 
personlighet 

Seminarium 
Skriftlig  exam 
Familjerekonst
.  

8MYA10 T4 
T5 



H LP2 Färdighet och 
förmåga 

66. Redogöra för hur personlighet som 
arbetsredskap påverkar 
familjerekonstruktivt arbete 

Utforma din 
professionella 
personlighet 

Seminarium 
Skriftlig  exam 
Familjerekonst
.  

8MYA10 T4 
T5 

H 
M 

LP2 Värderingsförmåg
a och 
värderingssätt 

67. Reflektera över hur den egna 
familjehistorien påverkar en individ 
såväl personligt som professionellt 

Familjekonstruktion Seminarium 
Skriftligt PM 
Familjerekonst
.  

8MYA10 T4 
T5 

 



 

 

 

Bilaga 2 Progression verksamhets integrerad praktik 

 

 

 

Nationella mål Lokala mål Kunskapsform Lärandemål Föreläsning Examination Kurskod Termin Anteckning
A
D

LP1
LP4

Kunskap och 
förståelse

Förklara olika familjeterapeutiska skolor och teorier och dessa 
skolors och teoriers stöd i psykoterapiforskning KF

Evidens inom familjeterapi Muntlig exam
Skriftligt PM

8MYA01 T1
T2

A
B

LM1
LP1

Kunskap och 
förståelse

Relatera till teorier som är grundläggande för 
familjeterapeutiskt arbetssättKF

Strukturell skolan
narrativa skolan 
strategiska skolan
parterapi

Skriftlig  exam
Seminarium

8MYA01 T1
T2

A
K

LM1
LP2

Värderingsförmåga 
och värderingssätt

Värdera olika teoriers implikationer för terapeutiskt 
förhållningssätt och arbete VFH

Strukturell skolan
narrativa skolan 
strategiska skolan
parterapi

Handledning 
Skriftligt PM

8MYA01 T4
T5

C
E

LP1
LP2
LP3

Kunskap och 
förståelse

Förstå symptom i familjen i termer av homeostas, balans, 
koalition

Systemteori
Kommunikationsteori

Skriftligt PM
Handledning 
Skriftligt PM
Muntlig exam

8MYA06 T4
T5

C LP1
LP2
LP3

Kunskap och 
förståelse

Formulera specifika arbetshypoteser utifrån familjen som 
system, men också utifrån individen i familjen

Handledning 
Skriftligt PM
Muntlig exam

8MYA06 T2
T3
T4
T5

D LM5 Färdighet och 
förmåga

Tillämpa familjeterapeutiska kunskaper i sin egen 
arbetssituation

Handledning 8MYA06 T3
T4
T5



    
Påbyggnadsutbildningen i psykoterapi med inriktning systemisk familjeterapi 

  

Krav för godkänd handledning 
 
Varje student skall visa sitt psykoterapeutiska arbete i familjerna under handledningstillfällen enligt 
schema. Handledningsmomentet innefattar 210 timmar, presentation av tre terapisammanfattningar 
och en examination som sker termin 5. 
 
I minst tre familjer och ett par skall redovisning ske minst tre gånger med mellanliggande 
handledning. I den sista familjen (ej paret) ska studenten uppvisa en självständigt genomförd 
familjeterapi bestående av bedömningssamtal (1:a samtal), arbetsfas samt avslutningsfas. Studenten 
ska efter varje moment ha erhållit handledning. I varje familj ska det ingå minst två generationer, i 
två av familjerna skall ett barn/ungdom ingå som är 18 år eller yngre. Barnet/ungdomen skall ha en 
koppling till formulerat problem och vara en del av familjesystemet och delta i samtalen.   
 
Redovisningen sker med hjälp av inspelat material eller direkthandledning. Inspelningarna skall ha 
fungerande bild och ljud vid presentationen. Institutionen tillhandahåller Tv. Övrig utrustning får 
studenten tillhandahålla. Inför handledningen skall studenten gått igenom det inspelade materialet 
och ha en klar idé om frågeställningar och vad han/hon önskar redovisa. 
 
 

Dokumentation 
Studenten skall till varje handledning ha fyllt i det formulär som finns för presentation av 
handledningsärendet. Ett exemplar överlämnas till handledaren inför handledningen och en kopia 
behålls av studenten. All inspelning av samtal skall ha skett med skriftligt godkännande från familjen. 
Av detta skall det framgå syftet med inspelningen och datum då inspelningen senast skall vara 
raderad. 
 
 
Närvaro  
För godkänt på kursen krävs 210 handledningstimmar. Vid frånvaro kommer ytterligare 
handledningstimmar att erbjudas av institutionen vid kursens slut, alternativt extra 
inlämningsuppgifter. Bedömning av frånvaro och komplettering sker i samråd mellan handledare, 
kursansvarig och kursledning. 
 
 
 
  



 
 
Examination 

Efter två av de avslutade familjerna och efter parterapin ska studenten skriva en 
terapisammanfattning (se specifik instruktion).  

Under termin 5 ska studenten i en presentation beskriva sin egen utveckling under kursmomentet 
handledning (se specifik instruktion). 
 
Bedömning 
 
1. Kunna teoretisera kring familjen och familjens presenterade problem,  
     skapa systemteoretiska analyser, hypoteser, delmål och mål 
2. Kunna leda det terapeutiska arbetet mot gemensamma och förutbestämda mål 
3. Bedöma och leda terapeutiska processer 
4. Kunna se, reflektera och använda sig själv som ett verktyg i terapi 
5. Bedöma familjers möjligheter att tillgodogöra sig terapi 
6. Skapa terapeutiska allianser 
7. Kunna avgöra var i de terapeutiska faserna ni befinner er (bedömning, kontrakt, behandling eller 
avslutning) 
 
Godkännande av handledningen sker av examinator och kursansvarig i samråd med handledaren. 
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Påbyggnadsutbildning i psykoterapi                                                                                                                                                  
2017-04-10 
Tenta i psykoterapeutisk teori  
Maxpoäng  60 / 40 p G 
 
Namn…………………………………………………………………… 
 
Familjen 
Familjen består av mamma Annuka (46 år), Pappa Tammy (46 år) Samir 12 år 
och lillebror Björn 7 år. De söker hjälp då Samir har mycket ont i magen på 
kvällar och nätter. Han får kramper och måste sova i föräldrarnas säng. Samir har 
genomgått flera olika undersökningar på vårdcentral och röntgas men sjukvården 
har avskrivit fysiska orsaker till hans kramper. Samir har därför remitterats till 
Bup. Där träffar de för ovanlighetens skulle på en familjeterapeut som gör ett 
kontrakt med familjen om 5 gånger för att om möjligt förstå varför Samir har ont 
i magen och vill sova i föräldrarnas säng. 
Pappa sover numer i Samirs säng för att Annuka inte vill att han ska sova i deras 
säng om Samir sover där. 
 
Försök att tydligt texta dina svar! Lycka till! 
 

1. Inom systemteorin ser man på symtom systemiskt. Vad innebär det om du 
applicerar det på Samirs symtom? Applicera ett linjärt tänkande, kontra ett 
cirkulärt tänkande vad avser symtomets funktion i familjen. (4p)  

 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………............................................................ 
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2. Begreppet familjehomeostas myntades av Jackson 1957.  Applicera begreppet 
på familjen. (6p) 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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3. Familjens toleransgräns regleras med hjälp av reaktiva och konstanta 
termostatfunktioner. Reflektera utifrån dessa tre begrepp och ge exempel 
på hur de skulle kunna gestalta sig i familjens vardag. (6p) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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4. Cybernetik handlar om familjesystemets självreglerande kommunikation. 
Applicera de två feedbackprocesserna genom att ge ett exempel hur de två 
olika processerna skulle kunna ta sig uttryck i familjen. (6p) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………...................................................... 
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5. Familjen kommer till en strategisk terapeut. Terapeuten börjar arbeta med att ta 
makten och kontrollen över symtomet.  Exemplifiera hur det skulle kunna se ut? 
(4p).   
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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6. Redogör för de 3 subsystem som enligt den strukturella skolan finns i en familj. 
Beskriv skillnaderna mellan ett insnärjt och ett frikopplat familjesystem.   
Vilka gränser tror du denna familj har? (6p) 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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7.  Den strukturella och strategiska skolan skiljer sig från den narrativa och den 
språksystemiska teoretiskt i grunden vad avser hur förändring sker. Vad heter 
begreppet som beskriver den skillnaden. (2p) Beskriv hur olikheten skulle visa sig 
i rummet beroende på vilken skola terapeuten tillhörde. (6p) 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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8. Varje budskap har ett innehåll och en relationsaspekt. Analysera budskapet 
som Annuka ger Tammy utifrån innehåll och relationsaspekt. (2p) 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...............

...................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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9.  Beskriv skillnaderna på en symmetrisk och en komplementär relation. 
Reflektera över huruvida föräldrarnas relation är antingen symmetrisk eller 
komplementär (4 p). 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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11. Familjen kommer till terapin och är glada över sina framsteg. Nu sover inte 
Samir i föräldrarnas sovrum utan i sin egen säng. Terapeuten uttrycker sin glädje 
över detta framsteg och undrar över vad som inneburit denna förändring. När 
föräldrarna sedan informerar honom om att lillebror nu sover där går glädjen över 
förändringen över. Vilka begrepp och vilken analys bör terapeuten göra över 
händelseutvecklingen i familjen? (6p) 
 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

  
 
12. Under ett av samtalen säger terapeuten till Annuka att hon verkar uppgiven 
över möjligheterna att försöka nå en förändring. Annuka tittar på terapeuten och 
invänder med bestämdhet; hon är aldrig uppgiven över något. Förklara 
skillnaderna på ordens denotation och konnotation genom att applicera det 
axiomet på denna feedback från Annuka till terapeuten. (2p) 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

13. Den strukturella teorin innehåller teorin om rigida trianglar i familjer. Beskriv 
hur det skulle se ut om Samir var del av en triad som kännetecknades av  
1. triangulering, 2. avledning och 3. stabil koalition.  (6p) 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………....... 

  
 
 



 
 
Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med inriktning systemisk familjeterapi  
 ht2014/   

Tentamensuppgift för familjeterapeutisk teori och metodik   

 

Du tilldelas en av följande böcker för läsning och analys 
 

1. En spricka i kristallen, av Cecilia von Krusenstjerna  
2. Vi måste prata om Kevin av Lionel Shriver  
3. Mig äger ingen av Åsa Linderborg 
4. Om man håller sig i solen av Johanna Ekström 
5. Glöm mig Alex  av Schulman  
6. Än klappar hjärtan av Helena von Zweigbergk 

 
 
Syfte: Skriv ett PM i vilket du belyser/besvarar nedanstående frågeställningar. Syftet med examinationen är 

att genomföra en analys av en familj utifrån givna teman. 

Omfång: Cirka 10 sidor med layout teckensnitt: Arial 12, radavstånd: 1, 5 rader.  Maila 

examinationsuppgiften till undertecknad.  Ange referenser och primärkällor då du nämner teoretiska 

begrepp eller hänvisar till annan litteratur. Glöm inte referenslista enligt APA. 

Inlämning: Examinationsuppgiften ska vara undertecknad tillhanda senast den 10 maj. 

1. Systemteoretisk analys   

Genomför en systemteoretisk analys. 

A.  Börja med att motivera systemnivån du arbetar med utifrån Bronfenbrenner´s ekologiska modell; 

ange skäl till att du väljer familjesystemet och inte individnivån när du arbetar.  

B. Använd samtliga följande systemteoretiska begrepp i analysen; homeostas, toleransgräns  

termostatfunktion, feedbackprocesser, cirkulära orsakssamband, familjeregler, subsystem, gränser, 

konstanta termostatfunktioner, reaktiva termostatfunktioner, funktionella symtom, innehåll och 

process, första och andra ordningens förändring, komplementär och symmetrisk relation,  

A. Beskriv hur olika en behandling skulle läggas upp beroende på om relationer kontra 

personlighetsegenskaper låg till grund i analysen.  

B. Om terapeuten bedömer att IP:s symtom utgör en termostat som reglerar balansen i systemet; hur 

skulle det kunna motiveras? Applicera Watzalwick´s teori om systemförändringar. Hur skulle en 

förändring av första ordningen respektive andra ordningen se ut? 

 



 
 

 

  

2. Behandlingsplanering 

Tänk dig att denna familj kommer till en familjeterapeutisk behandling. Gör en 

behandlingsplanering; hur skulle man kunna lägga upp en behandling utifrån strukturell teori och 

utifrån språksystemisk teori. Vilka skulle du kalla? Vilken tänkbar hypotes skulle du arbeta utifrån? 

Vilka tänkbara mål skulle terapeuten ha med familjeterapin i de olika skolorna? Vilka tänkbara 

terapeutiska dilemman behöver terapeuten överväga kan uppstå i terapin? Vilka hypoteser skulle du 

arbeta efter?   

3. Etik. Vilka är de etiska dilemman en familjeterapeut skulle kunna hamna i med denna familj? 

4. Vetenskap.  Leta i databaser efter en vetenskaplig artikel som du tycker ger stöd för ditt arbete/har 

undersökt problematiken i denna familj. Presentera den kortfattat med syfte, metod, resultat och 

konklusioner. 

5. Avsluta med reflektioner kring vad du lärt dig av denna uppgift. 

Vid examinationen den 7 juni kommer ni att redovisa er bok inför en mindre grupp i klassen (se ordning 

nedan). Förbered en Powerpoint presentation som innehåller; genogram/familjekarta för familjen, ett kort 

redogörelse för varje del i PM:et och avsluta med reflektion kring vad du lärt av denna uppgift. Var noga 

med att klocka din presentation så den tar 25 min.  

Lycka till! 

Madeleine Cocozza 

Studierektor/Kursansvarig 

 

  



 
 
 

 

Redovisningsordning på seminariet den 7 juni 
  

    Madeleine  Cecilia Peter  

GRUPP 1      
En spricka i 
kristallen 

  Erik     Anette 
 

 Camilla 

13.00-13.30    
GRUPP 2      
Vi måste prata 
om Kevin  

 Katarina T och 
Sofia                                                      

Sigrid och Karin  Lena och Liselott 

13.30 14.15    
                                                           KAFFE 
 Grupp 3      
Mig äger ingen Katarina Z Elisabeth  Birgit  
14.45-15.15     
GRUPP 5      
Om man håller 
sig i solen 

Karina Marika Elena  

15.15-15.45     
GRUPP 5    
Glöm mig Åsa Gunilla  Jenny 
15.45-16.15    
GRUPP 6    
Än klappar 
hjärtat 

Malin Angelica Emma 

16.15-16.45    
 

   

 



 
 

Terapisammanfattning 
Använd följande rubriker när du genomför terapisammanfattningen. Till alla teoretiska 
begrepp ska du knyta relevanta referenser. 

Studentens namn 

Handledarens namn 

Psykoterapins längd, frekvens samt eventuella återbud 

Beskriv familjen (glöm inte att avidentifiera familjen) 

Bedömningsfas 

Beskriv ip och de symtom som familjen söker för eller det dilemma som paret vill ha hjälp 
med. 

Hur beskriver de olika familjemedlemmarna sitt lidande/dilemma?  

Vilka hypoteser har du efter första samtalet Om du arbetat utan hypoteser hur har du då 
planerat inför besök? 

Beskriv hur du tyckte du kunde forma en terapeutisk allians; vad beaktade för att skapa en 
terapeutisk allians? 

Vilken systemteoretisk analys låg till grund för din bedömning för familjeterapi? Applicera 
begreppen; Homeostas, toleransgräns, cirkulära orsakssamband, konstanta och reaktiva 
termostatfunktioner, symmetrisk- komplementär- metakomplementär relation, process 
innehåll på familjen. Vilken funktion har ip symtom i din preliminära systemteoretisk analys? 

Vad familjens kommunikation fäste du vikt vid vad avser: innehåll process, kongruens i 
kommunikation, metakommunikation. 
Kontrakt  

Vilket kontrakt gjordes med familjen? 

Har kontraktet förändrats under terapiprocessens gång? I så fall hur och varför? 

  



 
Arbetsfas 

  

Terapiprocess TEORI 

Ange vilken/vilka av familjens livcyklar familjen är i? Vilka utvecklingskriser familjen står 
inför och om det finns något/några utvecklingshinder.  

Har du arbetat efter hypoteser och hur har dina hypoteser förändras under familjeterapins 
gång.  

Vilken positiv respektive negativ feedback reglerar familjens interaktionsmönster? 

Beskriv familjens toleransgränser såsom du mötte den? 

Vilka termostasfunktioner fanns i systemet (reaktiva och konstanta). 

Beskriv de huvudteman den psykoterapeutiska processen innefattat.   

 Beskriv de teoretiska begrepp du huvudsakligt använt dig av för att analysera 
familjen/paret?  

Vilka tekniker har du använt? 

Exemplifiera typ av frågor du använt (linjära, cirkulära, strategiska eller reflexiva) som du 
anser varit bra respektive mindre bra.  

Vilka subsystem har du arbetat med och varför just dessa? 

Vilken analyser av subsystemen har du använt dig av i arbetet med familjen? 

Hur har familjens kommunikation varit vad avser kongruens mellan digital och analog 
kommunikation? 

Ge exempel på denotation och konnotation av ord i terapin.  

Innehåll och process som du arbeta med samt din analys av process och familjestruktur och 
hur innehållet kopplats till det. 

Symmetrisk och komplementär relation 

Hur har relationerna i familjen varit vad avser symmetrisk och komplementär, 
metakomplementär relation och hur har relationen till dig varit vad avser detta axiom. 

Parterapi 

Vilken parteori har du arbetat med? 

Vilka dimensioner i parsystemet har du arbetat med? 

 

 

 

 



 
 

Terapiprocess- Förändring 

Beskriv förändring utifrån första och andra ordningen. 

Vilken förändring bedömer du har skett? Motivera 

  

AVSLUTNINGSFAS 

Hur ser det ut under avslutningsfasen?  Beskriv hur familjen och hur du själv förhållit er till 
och i avslutningsfasen. 

Psykoterapeuten- handledaren och handledningsgruppen 

Hur har din professionella empati utvecklats under arbetets gång? Har det funnits svårigheter? 

Vad har du lärt om dig som psykoterapeut av arbetet med denna familj?  

Vilka hinder och vilka möjligheter har du upptäckt hos dig? 

 Vilken betydelse har handledaren haft för din utveckling? 

Vilken betydelse har gruppen haft för din utveckling? 

Vad är viktigt för dig att tänka på i kommande familjeterapeutiska arbete? 

 

  



   
 
 

1 
 

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med inriktning familjeterapi 
 

Handledningsprotokoll  

Del 1 
 
Terapeut:    Datum handledning:……………………………….. 
Familj nr  
Samtals datum:………………………………………… 
 
Antal samtal före filmning:   
 
Närvarande i samtal: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Uppdragsgivare (vid första samtal) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presenterat problem (vid första samtal) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terapimål (vid första samtal och vid förändringar av mål) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Min frågeställning angående mig som terapeut vid detta handledningstillfälle 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



   
 
 

2 
 

Min frågeställning angående familjen/systemet vid detta handledningstillfälle -------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DEL 2 Efter handledning 
 
 
Beskrivning och utvärdering av handledarens intervention - Vad lärde jag mig? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beskrivning och utvärdering av gruppmedlemmarnas feed-back - Vad lärde jag mig? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Utvärdering av handledningens effektivitet, process och innehåll – Vad lärde jag mig? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Familjekarta nästa sida vid första samtal och vid avslutning 
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Familjekarta  

 



   
 

 
Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med  
inriktning systemisk familjeterapi      
 
 
Instruktioner för seminariet 10 den 20 december. 
 
Barn i familjeterapi 
 
Syftet med detta utbildningsmoment är att öka förmågan att göra barn delaktiga i familjeterapi.  Såväl 
kunskap om, som färdigheter i, hur man samtalar med barn i olika åldrar skall redovisas i form av dels 
ett skrivet PM, dels en inspelad intervju med ett barn. Både PM och film redovisas i seminariegrupp den 
20 dec. Notera senare avslutning på dagen.  Examinationen sker i tre grupper. 
 
 Film 
 
Du skall filma en intervju med ett barn/ungdom 0-15 år. Intervjun skall handla om barnets relationer i 
familjen. Det kan vara med familj närvarande eller med barnet självt. Du måste visa upp ett kontrakt i 
vilket föräldrar och barn godkänner filmvisning. Under intervjun skall du använda dig av några av de 
tekniker som finns för barn i familjeterapi. Om du inte kan genomföra detta med en klinisk familj/barn 
går det bra att intervjua annat barn. 
PM 
 

1. Beskriv i ett PM fem tekniker som familjeterapeuter kan använda sig av för barn i den specifika 
åldersgrupp du valt att intervjua barn ifrån.  

2. Beskriv det åldersspecifika i den åldersgrupp du tilldelats utifrån barns kognitiva och 
emotionella utveckling med hjälp av olika teorier om barns utveckling, använd primärkällor som 
referens. 

3. Beskriv sedan vad en familjeterapeut bör beakta och tänka på i för att få barn delaktiga i 
familjeterapeutiska samtal och vilka metoder (de fem tekniker du valt) som finns för att 
involvera barn i denna åldersgrupp utifrån litteratur du läst: egen reflektion. 

 
Detta PM skall sedan presenteras i en seminariegrupp den 20 dec. Ta med ett exemplar av PM till 
seminarieledaren som vidarebefordrar till kursansvarig. Omfattning c:a 6 A 4 sidor. Minst en 
vetenskaplig artikel om barn i terapi skall finnas som referens i PM.   

Seminariet  
Presentera ditt PM med en powerpointpresentation. Välj ut sekvenser (totalt c:a 10 min) och visa upp för 
att beskriv för gruppen hur du lyckas och inte lyckas med att göra barnet delaktig i samtalet. 
Tidfördelning c:a 10 min presentation av åldersgruppen/10 min film/10 min egen reflektion; varje 
seminarie avslutas med utvärdering.   
Glöm inte att klocka din presentation.  
Kursansvarig bedömer PM och seminarieledare bedömer seminariet. 
 
Lycka Till! 
Madeleine Cocozza 
Kursansvarig 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  
  
 

 
 

 
Marie  Wadsby 
 

 
Johan Hagström 
  

 
Madeleine 
Cocozza 
  

 
Lena 
Svedin 

1. 13.00-13.40     
2. 13.40-14.20     

                                                                                 PAUS             14.20-14.40 
3. 14.40- 15.20     
4. 15.20-16.00     
5. 16.00-16.40      

                                                                                        UTVÄRDERING 



 
 
Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med  
inriktning systemisk familjeterapi  
   

Tentamensuppgift obl 7 och 8 
 

Läs igenom det Pm du skrev första terminen på utbildningen. Hur ser du på det du skrev då idag? 

• Hur har utbildningen motsvarat dina förväntningar?  
• Vad har egenterapi och familjekonstruktionen haft för betydelse för din utveckling till 

terapeut? 
• Vilken betydelse har föreläsningar, examinationer och basgrupper haft för din 

kunskapsinhämtning? 
• Hur har du utvecklats av handledningsgruppen? Har du hittat en terapeutisk stil? 
• Vilken teoretisk skola passar dig bäst`? Motivera gärna valet. 

 

 Inlämning: medtag två ex av ditt PM till kurstillfället den 5 dec. 

 

Examination den 19 dec.  

Du kommer att ansvara för att läsa igenom ett PM och genomföra en intervju med en kurskamrat i 
grupp.  Denna intervju genomförs i grupp den 19 dec med examinator närvarande. Läs igenom ditt 
tilldelade PM (5 dec)och fundera på frågor du vill ställa till kurskamraten. Intervjun syftar till att göra 
kurskamratens utveckling synlig för gruppen. Du har 20 min till ditt förfogande. När du intervjuat 
klart kommer gruppen att ge dig feedback på din intervju utifrån kommunikationsaxiomen.  

 

Textformat:  

Times New Roman, 12 p; 1,5 radavstånd 

Lycka till! 

Madeleine Cocozza 
Studierektor/Kursansvarig 
 

 

 

 



Lärartabell, utbildning på grund- och avancerad nivå 

Tabellen avser följande utbildning: 

Förteckning över lärare som medverkat i utbildningen de senaste två terminerna. Tabellen syftar till att visa den huvudsakliga lärarkompetensen och lärarkapaciteten. 
Samtliga lärare behöver således inte redovisas, men redogör för avgränsningen.  Markera examinatorerna.
Namn Anställning* Akademisk grad Institution Kompetensområde med relevans för utbildningen Eventuell professionskompetens Omfattning (del av heltid)**

Professor IKE  Barnpsykiater/examinator 10%
Universitetslektor Docent IKE  Psykolog /examinator 30%
Universitetslektor med. Dr IKE kliniskt verksam psykoterapeut Leg.Psykoterapeut/examinator 50%

 
 

* Professor, adjungerad professor, biträdande professor, adjungerad biträdande professor, universitetslektor, 
universitetslektor, 
adjungerad universitetslektor, gästlektor, biträdande universitetslektor, postdoktor, universitetsadjunkt, adjungerad universitetsadjunkt, gästadjunkt, timlärare. 
** Fakulteten avgör om kolumnen ska redovisas.
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Utvärdering av FAMILJETERAPEUTUTBILDNINGEN      
 
1) Hur anser du att kursen i stort har fungerat? 
   
Dåligt             Mycket bra 

1 2 3 4 5 
 
2) Hur har ditt engagemang och din motivation varit? 
   
Svag/t             Mycket stark/t 

1 2 3 4 5 
 
3) Hur bedömer du att du förbättrat dina kunskaper och insikter? 
   
Liten grad             Hög grad 

1 2 3 4 5 
 
4) Vad anser du om föreläsningen om?   
Dålig            Bra 

1 2 3 4 5 
 
5) Vad anser du om seminariet med   
Dålig            Bra 

1 2 3 4 5 
 
6) Vad anser du om föreläsningen om   
Dålig            Bra 

1 2 3 4 5 
 
7) Vad anser du om föreläsningen om  
Dålig             Bra 

1 2 3 4 5 
 
8) Vad anser du om seminariet med  
Dålig             Bra 

1 2 3 4 5 
 
9) Vad anser du om kurstillfället;   
Dålig             Bra 

1 2 3 4 5 
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10) Vad anser du om föreläsningen   
Dålig             Bra 

1 2 3 4 5 
 

11) Vad anser du om föreläsningen om   
Dålig             Bra 

1 2 3 4 5 
 

 
15) Hur anser du att utbytet har varit av basgruppsarbetet? 
   
Dåligt             Bra 

1 2 3 4 5 
 
16) Ge exempel på lyckade vinjetter: 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

17) Ge exempel på mindre lyckade vinjetter: 
………………………………………………………………………………………. 

..................................................................................................................................... 

18) Önskar du att något hade varit annorlunda på kursen, i så fall vad? 
……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 
 

Kommentera gärna på bifogat blad med hänvisning till frågans nummer. 
Kommentarer:……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………….. 



Bilaga 12 lärandemål och examinationer för hållbar utveckling 

 

Nationella 
mål 

Lokala 
mål 

Kunskapsform Lärandemål Föreläsning Examination Kurskod Termin Anteckning 

H 
M 

LM5 
LP2 

Värderingsförmåga 
och värderingssätt 

Medvetandegöra egna personliga 
resurser, bias och orientering runt 
sådant som kan tänkas störa den 
terapeutiska processen 

Familjerekonstruktion Handledning  
Familjerekonst.  
Skriftligt PM 

8MYA06 T3 
T4 
T5 

 

C LP1 Kunskap och 
förståelse 

Visa insikt om eget familjemönster 
och familjehistoria ur ett 
flergenerationsperspektiv 

Familjerekonst. 
Familjens livcykel 

Familjerekonst.  
Handledning  

8MYA10 T4 
T5 

 

H LP2 Kunskap och 
förståelse 

Identifiera behov av kunskap för att 
utveckla den egna personligheten 
som arbetsredskap i 
familjerekonstruktivt arbete 

Utforma din 
professionella 
personlighet 

Seminarium 
Skriftlig  exam 
Familjerekonst.  

8MYA10 T4 
T5 

 

H LP2 Färdighet och 
förmåga 

Redogöra för hur personlighet som 
arbetsredskap påverkar 
familjerekonstruktivt arbete 

Utforma din 
professionella 
personlighet 

Seminarium 
Skriftlig  exam 
Familjerekonst.  

8MYA10 T4 
T5 

 

H 
M 

LP2 Värderingsförmåga 
och värderingssätt 

Reflektera över hur den egna 
familjehistorien påverkar en individ 
såväl personligt som professionellt 

Familjekonstruktion Seminarium 
Skriftligt PM 
Familjerekonst.  

8MYA10 T4 
T5 
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