
 
 
 
Psykoterapi och psykologisk behandling 2: Teori och tillämpning PDT, PSPR, 10 

högskolepoäng, HT, 2021, PSPR23/23P1, 36651 

 

Kursansvarig: Lillian Döllinger/Herman Daniels 

 

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

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

Antal svarande (Svarsfrekvens): 6 (38%) 

 

Utfall av examination: 

Betygsfördelning A-F, antal och procent (%) 

A B C D E FX F 

9 (69%) 2 (15%) 2 (15%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0 %) 0 (0%) 

 

 

I HT21 fanns det två nya kursansvariga (LD och HD) som jobbade tätt tillsammans med 

tidigare kursansvarig Christer Ekelund för en bra övergång. Utöver detta gjordes inga stora 

förändringar i kursen utan vi höll oss till den tidigare kursstrukturen som fungerade väldigt 

bra i tidigare terminer. Antalet föreläsningar om psykiska försvar utökades till två 

föreläsningar (nånting som önskades av studenter i den tidigare kursutvärderingen).  

Enligt den kvantitativa kursutvärderingen inkl. kvalitativa kommentarer och informella samtal 

är studenterna mycket nöjda med kursen överlag och menar att kursens innehåll har varit 

väldigt relevant. De tycker att kursen ger goda förutsättningar för att uppnå de förväntade 

studieresultaten och för att bedriva det parallella klientarbetet. Kurslitteraturen upplevs som 

intressant och relevant och föreläsarna som kunniga och engagerade. Man uppskattar att man 

får en bra teoretisk grund inom PDT-teknik såväl som möjlighet att träna denna i de praktiska 

inslagen i TV studion. Studenterna önskar att fortsätta med praktiska moment även i 

kommande terminer. Kursens bredd uppskattas också. Examinationerna upplevdes lite olika. 

Hälften tyckte att examinationerna prövade hur väl de hade uppnått de förväntade 

studieresultaten i stor utsträckning, andre instämde inte helt. Det upplevdes dock som positiv 

av de flesta att hemtentamen skedde i början/mitten av terminen. Kursadministrationen 

upplevdes som bra och tydlig.  

Det beskrivs inga konkreta svårigheter med kursen. Det enda förbättringsförslaget som delas 

av fler studenter är att ha mindre obligatoriska tillfällen och att erbjuda hybridundervisning i 

pandemitiden. Enstaka förbättringsförslag är tex att använda kortare filmklipp, att prata mer 

om försvar och mindre om filosofi och att erbjuda tillfällen för närläsning av kurslitteraturen 

(tex i mindre studentgrupper). Annars är det i likhet med tidigare terminer att den parallella 

kursen i AO tar så mycket utrymme (tex många inlämningar) som studenterna beklagar sig 

kring. Det upplevs som en hög studiebörda att läsa båda kurser samtidigt (tex särskilt under 

tentaskrivningsperioderna).  



 
 
 
Som kursansvarig uppfattar jag att kursen lägger en bra teoretisk och praktisk grund inom 

PDT och att den ger bra förutsättningar för att bedriva det parallella klientarbetet.  

Planerade förändringar till nästa termin är bl.a. att erbjuda ett uppföljningsmoment i PDT i 

praktiken lite senare i terminen där studenterna kan reflektera över sitt kliniska arbete och 

teoretiska begrepp i praktiken tillsammans med en lärare och att försöka planera de icke-

obligatoriska föreläsningar lite tidigare (innan AO tentafasen börjar) för att öka närvaron. 

Närvarokravet ska diskuteras tillsammans med andra kursansvariga för de kliniska PDT 

kurser. Samläsning av AO kursen och de kliniska kurserna ska diskuteras med de andra 

berörda kursansvariga.  

 

  



 
 
 
Överlag är jag nöjd med kursen. 

1. Instämmer inte alls 0% 

2. 0% 

3. 0% 

4. 33,3% 

5. Instämmer helt 66,7% 

Kursens innehåll var relevant för att jag skulle 

uppnå de förväntade studieresultaten. 

1. Instämmer inte alls 0% 

2. 0% 

3. 0% 

4. 50% 

5. Instämmer helt 50% 

Undervisningen gav mig goda förutsättningar 

att uppnå de förväntade studieresultaten. 

1. Instämmer inte alls 0% 

2. 0% 

3. 0% 

4. 16,7% 

5. Instämmer helt 83,3% 

Examinationen/erna prövade hur väl jag 

uppnått de förväntade studieresultaten. 

1. Instämmer inte alls 0% 

2. 0% 

3. 33,3% 

4. 16,7% 

5. Instämmer helt 50% 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80%

1. Instämmer inte alls

2.

3.

4.

5. Instämmer helt

0% 20% 40% 60%

1. Instämmer inte alls

2.

3.

4.

5. Instämmer helt

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Instämmer inte alls

2.

3.

4.

5. Instämmer helt

0% 20% 40% 60%

1. Instämmer inte alls

2.

3.

4.

5. Instämmer helt



 
 
 
I genomsnitt har jag per vecka lagt ner ungefär 

följande antal timmar på kursen, 

sammanlagd tid inklusive självstudier. 

1. —15 timmar 16,7% 

2. 15—20 timmar 16,7% 

3. 25—30 timmar 66,7% 

4. 35—40 timmar 0% 

5. 40+ timmar 0% 
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