
 
 
 

PTU, högskolepoäng, VT, 2021, PSTP35, 3001-3005,  
 

Kursansvarig: Gunnar Berggren 

 

Kursen är utvärderad genom (web, papper, muntligt): Webbenkät på Athena 

Antal studenter på kursen/som har fått möjlighet att svara: 16 

Antal svarande (Svarsfrekvens): 8 

 

Utfall av examination: 

Betygsfördelning A-F, antal och procent (%) 

G IG 
16 (100%) 0 (0%) 

 

 

Kursansvarigs kommentarer 

 
Endast 50% svarade på enkäten. Svaren är därför svårbedömda. 

 

Inga genomgripande förändringar har genomförts för denna kursgrupp. 

 

Genomgående positiva omdömen om kursens genomförande och om examinationen. Även Zoom-

handledningen verkar ha fungerat efter omständigheterna bra. 

 

Inga svagheter i kursupplägget påtalas, annat än i form av några enskilda påpekanden, om hur styrd 

examinationsuppgiften ska vara och var studenternas terapier bör bedrivas. 

 

Kursansvarig instämmer i studenternas generella omdömen. Frågan om studenterna bör ta sina 

patienter på institutionens psykoterapimottagning är värd att bevaka. 

 

Inga genomgripande förändringar planeras. 

 

  



 
 
 

1. Kursansvarig 

Hur har kommunikationen med kursansvarig 

fungerat? 

Mycket bra 50% 

Bra 50% 

Okej 0% 

Inte så bra 0% 

Dåligt 0% 

Har inte haft någon 0% 

Genomsnitt: 1.50 

Standardavvikelse: 0.50 

Egna kommentarer om kursansvarig: 

• Tillgänglig och kommit med information 

 

2. Handledning – generellt 

Hur har handledningen fungerat? 

Mycket bra 62,5% 

Bra 25% 

Okej 12,5% 

Inte så bra 0% 

Dåligt 0% 

Genomsnitt: 1.50 

Standardavvikelse: 0.71 

Egna kommentarer om handledning – generellt: 

• Jag har lärt mig enormt mycket genom handledning, dels erfarna och kunniga 

handledare samt ett bra klimat i gruppen. 

• Bra trots övergång till zoom. Bra och engagerade handledare. 

• Jag är tacksam för att vi hann ses fysiskt innan vi övergick till zoom. 

• Hade önskat att vår handledare varit psykoanalytiker. 
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3. Handledning – samarbetet i gruppen 

 

Hur har gruppklimatet varit? 

Mycket bra 100% 

Bra 0% 

Okej 0% 

Inte så bra 0% 

Dåligt 0% 

Genomsnitt: 1.00 
Standardavvikelse: 0.00 

Egna kommentarer om handledning – samarbetet i gruppen: 

• Flexibelt och det har känts tryggt att ta upp svåra och utmanande saker. 

• Bra i både långtids- och korttidsterapin, högt i tak och fin grupp 

 

4. Handledaren 

Hur har samarbetet med handledaren fungerat? 

Mycket bra 87,5% 

Bra 12,5% 

Okej 0% 

Inte så bra 0% 

Dåligt 0% 

Genomsnitt: 1.13 

Standardavvikelse: 0.33 

Egna kommentarer om handledaren: 

• Närvarande, tillgänglig även mellan handledningstillfällena. 

 

5. Din egen roll 

Hur har du själv fungerat i handledningsgruppen? 

Mycket bra 50% 

Bra 37,5% 

Okej 12,5% 

Inte så bra 0% 

Dåligt 0% 
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Genomsnitt: 1.63 

Standardavvikelse: 0.70 

Egna kommentarer om din roll i handledningen: 

• Jag har märkt av att mitt engagemang för de andras ärenden har påverkats negativt pga 

zoom. Men jag har lärt mig av de andras fall och försökt att bidra med vad jag noterar 

im deras. 

• Terapierna har gått bra, men jag har inte alltid känt mig jättekreativ. 

Bedömningsmomentet och "att bli godkänd" under en utbildning av detta slag är i viss 

utsträckning ett gissel då det förtar en terapis lekfullhet. 

6. Psykoterapisammanfattningen 

Hur har skrivandet av 

psykoterapisammanfattningen fungerat? 

Mycket bra 75% 

Bra 0% 

Okej 25% 

Inte så bra 0% 

Dåligt 0% 

 
Genomsnitt: 1.50 

Standardavvikelse: 0.87 

Egna kommentarer om psykoterapisammanfattningen: 

• En tung uppgift som var enormt viktig att göra. Handledaren underlättade arbetet 

genom att uppmana oss att börja i tid. Jag fick en överblick över mitt arbete och såg 

även utvecklingen hos mig själv och patienten. 

• Visserligen ett bra och viktigt moment; att sammanfatta, reflektera och konsolidera 

över det som varit. Men uppgiften blir alldeles för instrumentaliserad när vi tvingas 

använda oss av en redan färdig mall. Det handlar i mina ögon främst om att "fylla på" 

text under rubrikerna, vilket förtar det kreativa i att skriva en sammanfattning. Här 

tycker jag ni ska ha högre tilltro till studenternas förmåga! Varför inte bara säga att 

uppgiften är att skriva en sammanfattning och fördjupande reflektion över terapin på x 

antal sidor? Sedan är det lärarnas uppgift att bedöma texten. Jag är säker på att 

rubrikerna då kommer finnas med i texterna, men på ett mer implicit eller kreativt sätt 

som passar bäst för respektive terapi. 
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6. Examinationen 

Hur nöjd är du med examinationstillfället, 

tillsammans med kursansvarig?  

Mycket nöjd 87,5% 

Ganska nöjd 0% 

Varken nöjd eller missnöjd 12,5% 

Inte så nöjd 0% 

Missnöjd 0% 

Genomsnitt: 1.25 

Standardavvikelse: 0.66 

Egna kommentarer om examinationen: 

• Jag taggade till lite extra och fick hjälp att se än fler aspekter av mitt arbete via 

examinators iakttagelser. 

• Jag tänker att det är svårt att ge kommentarer på ett så stort terapeutiskt arbete när man 

inte varit involverad i processen, men det var såklart spännande att höra vad Gunnar 

satt med för tankar, även om jag nog tänker att samtalet kanske inte fångade in 

terapins andemening riktigt. 

7. Något annat du vill kommentera? 

• Handledning är en viktig del av lärandet på utbildningen! Skickliga handledare är 

nödvändigt. 

• Psykoterapeutprogrammet borde börja ta alla sina patienter från Psykologiska 

institutionens mottagning, precis som psykologprogrammet gör; upplägget med att vi 

tar patienter på våra arbetsplatser innebär att utbildningen blir ojämlik på flera sätt. 

Vinsten med att vi får arbetslivserfarenhet osv överväger inte de ojämlika förhållande 

som upplägget idag medför. Inte minst påverkar det stort vilka som söker 

utbildningen. En del studenter som bedriver privat verksamhet har även fått ersättning 

från sina utbildningspatienter, vilket är problematiskt ur perspektivet att vi studenter 

ska delta i utbildningen på lika villkor. Om vi fick patienter från psykologiska 

institutionens mottagning skulle även PDT-sidan stärka sina positioner då det idag är 

svårt att få PDT-patienter från verksamheter i offentliga Sverige som är så KBT-

baserat (kräver i princip att man har en snäll chef - och snälla chefer kan dessutom 

sluta inom loppet av en treårig utbildningsperiod). 
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