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Teori- och metodundervisning 

Teori- och metodundervisning ges vanligen varje måndag (kl. 09.15-16.00), totalt ca 15 tillfällen per 

termin under termin 1-5. Under vissa delar av utbildningen kan även i undantagsfall två dagar i veckan 

vara schemalagda.  
 

Icke lärarledda studerandeaktiviteter 

Vid sidan av de schemalagda undervisningsinslagen förekommer icke lärarledda aktiviteter - exempel-

vis gruppövningar, färdighetsträning enligt instruktioner, studiebesök och videobandade kliniska de-

monstrationer av psykoterapier. De icke lärarledda inslagen bestämmer studerandegrupperna själva 

tider för men lokaler tillhandahålls av institutionen. 
 

Psykoterapi under handledning 

Handledd psykoterapi ges i gruppformat (160 timmar) under terminerna 2-5 samt i individualformat 

under termin 6 (20 timmar). Handledningen under termin 2-5 ges på en annan veckodag än teori- och 

metodundervisningen. Vanligen en halvdag varannan vecka.  Handledningen äger företrädesvis rum på 

institutionen men i de fall fyra studenter och handledare finns på annan ort kan alternativa orter för 

handledningen förekomma.  Alternativa orter för handledningen som förekommit under de senaste 

utbildningsomgångarna är i synnerhet Stockholm och Göteborg men även mindre städer som Falun 

och Gävle har enstaka gånger förekommit. Den individuella handledningen under termin 6 är förlagd 

till studentens arbetsplats. 
 

Vetenskapligt arbete  

Arbetet med uppsatsen är huvudsakligen förlagt till den sjätte och avslutande terminen men inledande 

planeringsarbete börjar redan under termin fyra. 
 

Utbildningens pedagogik 

Genomgående är utbildningens pedagogik aktiv, med det menas att lärarna på de olika avsnitten utgår 

från att studenten inhämtat kunskaper om stoffet inför undervisningen genom ett aktivt bearbetande av 

detta enligt lärarens anvisningar. Undervisningen kan därmed i stor utsträckning användas till 

diskussion och förtydliganden av stoffet, uppföljningar av övningar samt kliniska demonstrationer och 

praktisk träning av olika psykoterapeutiska färdigheter. För att åstadkomma en växelverkan mellan 

teori och praktik så innefattar de teoretiska avsnitten kliniska exempel och diskussioner samtidigt som 

metodavsnitten innefattar teoretiska aspekter.  
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