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Kursanvisningar till  

Professionskurs, PSTP15, 10 hp 

Delkurs 2 (termin 3), 3 hp, ht 21 

Professionskursen består av tre delkurser och ges till alla studenter oavsett 
psykoterapeutiskt metodval. Delkurserna är placerade på den första (5 hp), tredje (3 hp) 
respektive femte terminen (2 hp).  

KURSENS INNEHÅLL  

Professionskursen innehåller huvudsakligen ämnen som anlägger ett metaperspektiv på det 
psykoterapeutiska arbetet. Syftet är att träna på självreflektion i yrkesutövandet och ökad 
vidsynthet. Att vid sidan av att specialisera sig i den egna metoden även på ett metaplan 
reflektera över yrkesroll och kontext. 

• Under denna termin fortsätter vi att inta ett övergripande perspektiv med: Migration 
och psykoterapi. 

•  Kunskap om andra psykoterapeutiska metoder än den egna vilket sker genom 
gemensamma falldragningar samt fördjupning i KBT för studenter med 
metodinriktning PDT respektive PDT för studenter med metodinriktning KBT 
(föreläsning).  

FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT  

Efter denna delkurs på termin 3 ska studenten:  

• Visa fördjupad förståelse för hur samhällsförhållanden som migration påverkar 
individer och grupper. 

• Visa fördjupad förståelse för olika psykoterapiformer.  

UNDERVISNING  

Undervisningen består av en föreläsning om migration och psykoterapi samt inslag om den 
”andra” metoden. Till falldragningen ska två studenter från vardera inriktningen lämna i en 
anonymiserad fallbeskrivning som är diskussionsunderlag vid de gemensamma 
falldragningarna, se särskild information i Athena.  

All undervisning har studentaktiva inslag och närvaro är obligatorisk. Student som är 
frånvarande ska ta igen sin frånvaro vid nästkommande kurstillfälle.  



KURSKRAV OCH EXAMINATION  

Betygsskala på kursen är Godkänt/Underkänt. 

Examination: 
Inlämning av reflektioner vid tre tillfällen:  
a) Migration och psykoterapi. 
(b) PDT för KBT-studenter respektive KBT för PDT-studenter. 
(c) Falldragning. 
För godkänt behöver du reflektera kring (a) hur du har förstått innehållet i undervisningen, (b) hur du 
kan relatera detta till dina tidigare kunskaper och erfarenheter, samt (c) hur du tänker dig att 
innehållet kan användas av dig framgent. Reflektionerna ska lämnas in senast en vecka efter 
undervisningstillfället. Skriv ungefär 1 sida, enkelt radavstånd och lämna in i Athena. 

Vid ej godkänt på något moment ges ett nytt tillfälle vid nästa kurs. 

Undervisningstillfällen, se separat schema i Athena. 

OBLIGATORISK LITTERATUR termin 3 

Al-Baldawi, R. (2014). Migration och anpassning. Studentlitteratur: Lund. 
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