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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-02-18 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
210 hp från Psykologprogrammet (VAPSY) vid Karlstads Universitet.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för olika psykodynamiska psykoterapeutiska insatser för barn, unga och vuxna samt reflektera
över när de olika insatserna är att föredra,
- redogöra för centrala begrepp i mentaliseringsbaserad psykoterapi,
- redogöra för det aktuella kunskapsläget i psykoterapeutisk forskning,
- genomföra bedömningar av lämplig insats för enskilda klienter,
- genomföra psykodynamisk psykoterapi anpassad till klientens individuella behov under handledning och
-reflektera över egna färdigheter och utmaningar i rollen som psykoterapeut.

Innehåll
Psykoterapiutbildning i den psykodynamiska traditionen är en process där teori, eget psykoterapeutiskt
arbete under handledning och egen erfarenhet av att gå i psykoterapi integreras. Kursen ger fördjupad
kunskap om psykodynamisk psykoterapi. Olika psykoterapeutiska metoder på psykodynamisk grund för
barn, ungdomar och vuxna presenteras. I kursen ingår en fördjupning i mentaliseringsbaserad
psykoterapi. Studenten läser och diskuterar originaltexter av centrala psykodynamiska teoretiker samt
artiklar av aktuella kliniskt verksamma psykoterapeuter. Ett annat kursmoment är eget klientarbete under
handledning. Studenten fullföljer eventuella pågående psykoterapier från tidigare terminer samt genomför
en korttidsterapi under handledning om utrymme ges. All undervisning genomförs i form av examinerande
seminarier, handledning och klientarbete.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Målen för kursen examineras genom individuella skriftliga hemuppgifter samt genom aktivt deltagande i
obligatoriska seminarier och handledning.
Psykoterapeutiskt arbete under handledning examineras dessutom genom handledarens bedömning.
Antalet examinationstillfällen av delmomentet psykoterapeutiskt arbete under handledning är begränsat
till två, dvs. student vars behandlingsarbete underkänts ges efter begäran möjlighet att göra om detta
moment vid ytterligare ett tillfälle.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
En student kan tvingas avbryta pågående behandlingsarbete om studenten uppträder grovt oskickligt
under behandlingsarbetet eller i handledningssituationen, och därmed bedöms som underkänd av
examinator.

