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Fastställd av Psykologiska institutionens styrelse 2014-05-27.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Sökande till utbildningen ska ha legitimation som psykoterapeut, samt minst två års yrkeserfarenhet efter
legitimationsgrundande psykoterapeututbildning. I denna yrkeserfarenhet skall arbetsuppgifter haft en tydlig
koppling till behandlingsarbete och till minst 50% ha utgjorts av psykoterapeutarbete.
Kursens uppläggning
Provkod
1001
1002
1003
2001
2002
2003

Benämning
Handledningens teorier, metoder I
Handledningens teorier, metoder II
Handledningens teorier, metoder III inkl eget arbete
Handledningsarbete I
Handledningsarbete II
Handledningsarbete III

Högskolepoäng
5
5
5
5
5
5

Kursens innehåll

Utbildningen löper på deltid och omfattar följande kurser motsvarande 30 högskolepoäng:
Kurs 1: Handledningens teorier, 15 högskolepoäng
Kurs 2: Handledningsarbete, 15 högskolepoäng
Kurs 1, 15 högskolepoäng
Kursen omfattar teoretiska modeller för handledning, grupprocesser och interpersonella faktorer. Kursen
fokuserar på handledning som utövande verksamhet och strävar efter att tydliggöra handledares proceddurella
kunskap, såväl teoretiskt som empiriskt. Etiska och juridiska frågor i samband med utövandet av handledning
fokuseras.
Kurs 2, 15 högskolepoäng
Praktiska moment i handledarutbildningen:
- Handledning av en egen grupp, företrädesvis på grundläggande psykoterapinivå. Under delkurs 2:1 kan en
del vara i form av auskultation.
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- Handledning på handledning. Ges i små grupper av en handledarutbildad, legitimerad psykoterapeut.
Förväntade studieresultat

Utbildningen syftar till att den studerande skall förvärva sådana fördjupade kunskaper och färdigheter som
krävs för att självständigt kunna bedriva psykoterapihandledning.
Efter genomgången utbildning förväntas den studerande ha förvärvat följande färdigheter:
Efter genomgången delkurs 2:1 förväntas den studerande kunna:
- Etablera en fungerande arbetsrelation till en handledd.
- Etablera en fungerande relation till handledaren.
- Tydliggöra handledningens ramar och struktur.
- Bedöma den handleddes kunskapsnivå och behov av handledning.
Efter genomgången delkurs 2:2 förväntas den studerande kunna:
- Skapa ett konstruktivt klimat för handledning.
- Arbeta med att få den handledde att omsätta sina teoretiska kunskaper till konkreta handlingar i
behandlingsarbet.
- Uppmuntra den handledde att reflektera öve interpersonelt samspel på de olika nivåerna.
- Identifiera och adekvat belysa tillämpliga etiska principer i handledning och behandlingsarbete.
Efter genomgången delkurs 2:3 förväntas den studerande kunna:
- Bedöma den handleddes kompetens och färdigheter i att bedriva behandlingsarbete.
- Kunna avsluta ett handledningsarbete på ett professionellt sätt.
Dessutom förväntas den studerande efter genomgången utbildning kunna:
Redogöra för teoribildning inom området handledning, samt se tillämpningar för dessa i
handledningssituationen.
- Redogöra för och reflektera över aktuell lagstiftning rörande psykoterapihandledning och de implikationer
denna har för den egna verksamheten.
- Redogöra för och reflektera över de olika former inom vilken handledning kan ske samt kunna anpassa
upplägg och genomförande därefter.
Undervisning

Undervisningen ges i form av teoretiska seminarier, såväl lärar- som studentledda, gruppdiskussioner,
praktiska gruppövningar samt handledning på handledning. ALla kursmoment är obligatoriska och krav ställs
på ett aktivt deltagande i samtliga moment.
Kunskapskontroll och examination

Som betyg på kursen används betygskriterierna AF för Kurs 1 och godkänd eller underkänd för Kurs 2.
Examination för Kurs 1: Skriftlig fördjupning inom ett valt delområde gällande handledning samt redivisning
av arbetet i kursgruppen.
Examination för Kurs 2: Godkända lärandemål för varje delkurs (2:1, 2:2, 2:3) samt att under delkurs 2:3
skriva en handledningssammanfattning.
Examinationsförfarandet preciseras i kursanvisningarna.
För studerande som inte blivit godkänd vid det ordinarie provtillfället för Kurs 1 anordnas ytterligare prov i
nära anslutning till det förra. Studerande som underkänts två gånger i prov på kursen eller del av kursen har
rätt att begära att annan examinator skall utses. Framställan härom kan göras till studierektor. Kurs 2 kan
examineras igen vid högst ett tillfälle.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet ändrats, har studenten rätt att en gång per termin under den
påföljande tre-terminersperioden examineras enligt denna kursplan.
Övrigt

Examinator kan avbryta handledningsarbetet och även underkänna en student under pågående kurs, om denne
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gör bedömningen att studenten begår allvarliga misstag i kontakt med dem som handleds.
Handledningen ska avslutas inom ramen för utbildningen.
Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs av Psykologiska institutionens styrelse och anges i Kursanvisningarna.
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