
 
 
 

Kursrapport: Psykoterapi under handledning KBT – block 1 
 

Kursinformation: 
Kurs PSTP36 - Psykoterapi under handledning - KBT   

Ingår i (utbildning,program) Psykoterapeutprogrammet 

Termin: Block 1: termin 2-3 

Kursansvarig: Aina Lindgren 

 

Utvärdering genom: Webbenkät på Athena 

Antal studenter: 14 

Antal svarande 
Svarsfrekvens: 

8  
57% 

 

Utfall av examination: 
Betygsfördelning G-U, antal och procent (%) 

G U 

14 (8%) 0 (0%) 

 

Kursledarens kommentarer 
Kursen omfattar fem terminer som är indelade i två undervisningsblock som består av termin 2-3 och 
termin 4-6 . Denna kursrapport avser block 1 för terminsgruppen PTU20. Kursvärderingen lades ut på 
Athena och kursansvarig påminde vid flera tillfällen. Svarsfrekvensen var dock betydligt lägre än för 
tidigare kursgrupper där kursvärderingen genomfördes i samband med undervisning, något som 
kommer att tas i beaktande vid nästkommande kursvärdering. 
 
Initialt var antalet kursdeltagare 13 st men vid slutet av kursen var det 14 deltagare. Under vt21 
avbröt en student utbildningen vilket medförde att två handledningsgrupper fick slås ihop. Under 
ht21 tillkom två studenter till terminsgruppen och placerades i varsin pågående handledningsgrupp. 
Samtliga studenter som ht21 var registrerade på termin 3 har klarat kursen med godkänt resultat.  
 
 Pga covid-19 har undervisningen varierat mellan att vara på plats och på distans beroende på det 
aktuella samhällsläget och myndighetsrekommendationer. Denna flexibilitet har möjliggjorts då 
revideringar av kursplan och kursanvisningar trädde i kraft under 2021, kursen har alltså genomförts  
enligt kursplanen. 
 
Studenternas omdömen om kursen som helhet är mycket goda och samtliga studenter instämmer i 
påståendet att kursen håller god kvalitet. De övergripande frågorna kursens upplägg, nivå, innehåll 
och lärande besvarades i regel med ”instämmer helt” eller ” instämmer i hög grad”.  Endast en 
svarande var endast ”delvis” nöjd med kursupplägget. Även de administrativa aspekterna av kursen 
och kursansvarigs information kring kursen fick positiva omdömen.  
 
Nöjdheten med handledarna och arbetet i grupperna var relativt hög (svaranden ”instämmer helt” 
eller ” instämmer i hög grad” i frågorna) med några undantag där svarande endast var ”delvis” nöjd. 



 
 
 
Två svaranden har i fritextsvar gett specifika kommentarer om vad som påverkade nöjdheten dvs.  
antal studenter i gruppen respektive den uppfattade professionalismen hos handledaren. 
 
Frågan om arbetsbelastning sticker ut gentemot tidigare terminsgruppens kursvärdering. Denna gång  
har kursgruppen till övervägande del svarat att arbetsbelastningen inte varit rimlig utifrån kursens 
omfattning. I fritextsvar framkommer att svarande tycker sig ha lagt ”oproportionerligt” mycket tid 
och att det både varit ”JÄTTEBRA och tidskrävande”. En annan hade önskat kunna lägga mer tid på 
denna kurs men upplevde att själva programmets upplägg inte tillät detta. I fritextsvar fanns också 
kommentarer om andra kurser på programmet liksom om programmets upplägg som helhet. Dessa 
har inte tagits med i kursrapporten. 
 
Upplevelsen av distansundervisningen har undersökts med öppna frågor och här var omdömena 
övervägande positiva. En kombination mellan handledning på plats och distanshandledning vid 
behov verkar vara det optimala och är ett upplägg som den reviderade kursplanen ger utrymme för. 

 
 

Sammanställning av kursvärdering 
 

Kursen som helhet 
 

 
 

 

 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Instämmer helt Instämmer i hög
grad

Instämmer delvis Instämmer i liten
grad

Instämmer inte
alls

Vet inte

Jag har genom denna kurs utvecklat viktiga kunskaper och färdigheter.

Jag är nöjd med det övergripande upplägget av kursen

Jag uppfattar att kursen är relevant för mig som blivande psykoterapeut.

Jag är nöjd med informationen om kursen ex. kursanvisningar, meddelanden från/ kommunikation
med kursansvarig.
Jag uppfattar att kursansvarig varit tillgänglig och besvarat de frågor som jag haft om kursen och mitt
kursdeltagade.



 
 
 
 

Globalt omdöme - jag uppfattar att kursen håller god kvalitet. 
 

 

  

 

Handledningen 
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Min handledare har varit kunnig och professionell

Handledningen har varit pedagogiskt upplagd

Handledningen har fokuserat på mitt klientarbete

Handledningen har fokuserat på min utveckling som psykoterapeut

Jag har fått relevant och regelbunden feeback med avseende på min utveckling i förhållande till kursens lärandemål.

Gruppklimatet har främjat lärande

Jag har trivts med de andra gruppdeltagarna
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Arbetet med kursen 

 
 

 

Öppna frågor om distanshandledning 
 

 Hur har det, enligt din mening, fungerat med distanshandledning denna termin? 
 
 

 

 Påverkade distansundervisningen ditt lärande och i så fall hur? 
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Den tid och det arbete jag lagt på kursen är fult rimlig i förhållande till kursens omfattning.

Min handledare har hjälpt mig att planera min tid och tydliggjort instruktioner kring arbetet

Jag är nöjd med min egen insats under kursen.


