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Kursbeskrivning  
 
Kombinationen av en snabb kunskapsutveckling inom den tillämpade psykologin och  
kravet på ökad effektivitet på verksamheterna leder till att blivande specialistpsykologer 
(STP) ställs inför flera utmaningar. I enlighet med de generella lärandemålen för 
specialistutbildningen (se psykologförbundets hemsida) strävar denna kurs till att STP-
psykologer ska utveckla kunskaper och färdigheter i att kritiskt granska och värdera gamla 
och nya forskningsrön samt praktikbaserad kunskap. Kursen ger STP-psykologen kunskaper 
och kompetenser i att utvärdera sina egna och verksamhetens psykologiska insatser.  
 

Syfte 
 
Kursens övergripande syfte är att utveckla den teoretiska och praktiska vetenskapliga 
kompetensen hos STP-psykologer och bidra till fördjupad förmåga att utifrån ett 
evidensbaserat tillvägagångssätt kvalitetsutveckla det egna kunskapsområdet. På så vis kunna 
bidra till en kvalititessäkrad psykologisk praktik vid verksamheter där de verkar. Kursen avser 
även att utgöra ett stöd för STP-psykologer i sitt arbete med det skrifliga specialistarbetet 
(SSA), genom att de bland annat arbetar med en projektplan som de sedan kan använda till 
sitt arbete med SSA.  

Lärandemål  
 
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: 
 
      Kunskap och förståelse 

• Visa kunskap om områdets vetenskapliga grund 
• Redogöra för och reflektera över olika vetenskapsteoretiska perspektiv på 

psykoterapiforskning 
• Visa kunskap om designer och metoder i psykoterapiforskning 
• Visa kunskaper om kvantitativa och kvalitativa metoder i psykoterapiforskning 
• Redogöra för och reflektera över etiska frågor i psykoterapiforskning.  
• Visa kunskap om metaanalys inom psykoterapiforskning och kritiskt granska 

forskningsartiklar rörande metaanalyser.  
Färdigheter och förmågor 
• Kritiskt granska forskningsartiklar rörande effektforskning 

Formulera tydligt syfte och frågeställningar baserat på det aktuella forskningsläget 
samt producera en projektplan för ett vetenskapligt projekt inom ramen för ett 
specialistarbete. 



Värderingsförmåga och förhållningssätt 
• Förstå den kliniska betydelsen av val av vetenskapligt projekt och hur dessa kan 

implementeras.  
• Visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt ha kunskap om samband 

mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för 
yrkesutövningen.  

 

Innehåll 
Kursen ger fördjupade kunskaper i: 

• Olika forskningsdesigner 
• Mätmetoder vid psykoterapiforskning 
• Kvantitativa och kvalitativa analysmetoder 
• Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar 
• Att skriva en vetenskaplig projekt. 

 
Övergripande upplägg  
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier samt gruppövningar. Kursen uppdelad i 
vissa moment under vecka 10 och vissa moment under vecka 17.  
 
Specifika anvisningar för kursen   
Självstudier 
För att öka möjligheterna att kunna tillgodogöra sig undervisningen bör studenten redan innan 
det första undervisningstillfället i möjligaste mån, ha läst aktuella kapitel i Barker et al., tittat 
på tillhandhållna videoföreläsningar samt angivna artiklar. 
 
Kurskrav  
Ett kurskrav är närvaro och aktivt deltagande i undervisningen.  
 

Examination 
 
Kursen examineras genom att STP-psykologerna skriver ett skriftligt arbete i form av 
Projektplan som de kan sedan använda som grund till deras SSA samt genom aktivt 
deltagande i de praktiska tillämpningsseminarier. Betyg på kursen ges i form av Godkänd 
eller Underkänd. Deltagare som inte blivit godkänd vid ordinarie examination har möjlighet 
till ett omexaminationstillfälle.  
 
Det skriftliga arbetet kontrolleras i antiplagiatsystemet Urkund innan rättning påbörjas. För att 
ett examinerande skriftligt arbete ska vara aktuellt för bedömning måste det inkommit inom, i 
schema angedd tidsgräns. 
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Schema VT-2023 
 
Datum  Tid  Innehåll 

     
6/3  12.20-13.00  Kursintroduktion för specialistkursen (NCO)  

13-15   Vetenskapsteori för psykoterapi (Barker, Pistrang & Elliott kap 1, 
2, 8; Philips & Falkenström) (BP) 

 
 15-16   Gruppdiskussion om vetenskapsteori för psykoterapi (BP+NCO) 
 
7/3                9-12   Effektforskning (APA, Evidence-Based Practice, 2006; Barker et  
   al.,  s 143-177, Freedland, K. E., et al, 2019; Kazdin A. E., 2019)  
   (NCO)  

13-16   Vetenskapligt skrivande, observationsstudier (Barker, Pistrang & 
   Elliott, kap 3, 8, 10, 11, s 267-271) (BP)  
 

8/3                9-12   Introduktion till granskning av vetenskapliga artiklar,  
   effektforskning (Barker et al.,  s 143-177, Freedland, K. E., et al,  
   2019; Kocsis, 2010) (NCO) 
 
9/3               13-16   Experientiell kvalitativ metod (Barker, Pistrang & Elliott, kap 5,  
   s 121-130, s 247-254; Braun & Clarke; Fessinger) (CvB) 
 
 
24/4 10-12  Metaanalys I (Hesser & Andersson) (PL) 
   
 13-16  Metaanalys II (Hesser & Andersson) (PL) 

 
 
26/4              9-12          Att skriva en projektplan (NCO) 
 
 
27/4 9-12  Workshop i kvalitativ metod (CvB) 
 

13-16  Statistik-workshop (JR)  
 
28/4 9-12  Etiska frågor och riktlinjer för psykoterapiforskning   

(Barker et al kap 10 och 12; Vetenskapsrådet; Medicinska 
forskningsrådet). Vetenskaplig publicering inom 
psykoterapiforskning (PC) 

     
 



26/5   Examination - Projektplan som lämnas in senast 26/5. 
   (Vidare instruktioner ges vid kursintroduktionen) 
 
 


