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Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet krävs 
att den sökande uppfyller samtliga krav nedan.

Socionomexamen eller likartad utbildning motsvarande kandidatnivå 
sjuksköterskeexamen med specialisering i psykiatri, psykologexamen eller 
läkarexamen. Även sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, specialpedagog, eller 
specialistsjuksköterska kan bedömas som behörig under förutsättning att den 
sökande har 30 hp i psykologi eller psykiatri.

1. 

Har minst 2 års yrkeserfarenhet av professionell människovårdande inriktning 
efter yrkesexamen. Anställningen ska ha omfattat minst 50 procent av en 
anställning.

2. 

Under utbildningstiden har arbetsuppgifter på arbetsplatsen, annat än i egen 
verksamhet, som innebär kontinuerliga patient/klientkontakter. Detta innebär att 
den sökande under kurstiden ska ha sådana terapeutiska uppgifter på 
arbetsplatsen som kan utgöra underlag för meningsfull handledning inom vald 
inriktning. Dessa arbetsuppgifter ska skriftligen intygas av arbetsgivaren. 
Anställningen ska motsvara minst 50 procent motsvarande en heltidsanställning 
och fortgå under hela utbildningstiden.

3. 



Mål
Syftet med kursen är att utveckla och förstärka studentens kunskaper utifrån 
familjeterapeutisk systemteoretisk/interaktionistisk grund och förmåga att bedriva 
familjebehandlingsarbete. 
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
 
Delkurs 1: Teori och metod (22,5 högskolepoäng)

Redogöra för och diskutera centrala teorier och metoder inom området 
familjeterapi på systemteoretisk och interaktionistisk grund

•

Redogöra för och diskutera centrala teorier och modeller för beskrivning av 
dysfunktionella tillstånd och svårigheter utifrån ett familjeterapeutiskt perspektiv

•

Kritiskt reflektera kring teorier, interventioner och dess tillämpningsområden•

Delkurs 2: Handledning (15 högskolepoäng)

Arbeta målinriktat tillsammans med klienter i enlighet med uppgjort terapeutiskt 
schema

•

Omsätta sin kunskap om olika familjeterapeutiska teorier och modeller i det 
psykoterapeutiska arbetet med familjer

•

Motta handledning i en psykoteapeutisk kontext och under handledning kunna 
bedriva systemteoretisk/interaktionistisk familjeterapi

•

Behärska ett professionellt bemötande och förhållnngssätt gentemot familjer•
Kritiskt reflektera över sitt eget förhållningssätt i terapisituationen samt inta ett 
psykoterapeutiskt förhållningssätt i sin yrkesroll

•

Delkurs 3: Aktuell forskning och vetenskapsteori (7,5 högskolepoäng)

Redogöra för och inta ett kritiskt reflekterande förhållningssätt med 
utgångspunkt från vetenskapsteori och aktuell forskning inom området

•

Innehåll
Delkurs 1: Teori och metod (22,5 högskolepoäng) 
Delkursen innehåller i huvudsak en genomgång av metoder och centrala teorier inom 
området systemteoretisk och interaktionistisk familjeterapi samt studier av terapeutiska 
interventioner och förhållningssätt. Delkursen ger också kunskaper om 
utvecklingspsykologi och anknytningsteori. Inom delkursen ges också en genomgång 
av centrala teorier och modeller för beskrivning och förklaring av processer i 
dysfunktionella familjer. Familjers olika utvecklingsfaser studeras utifrån ett 
systemteoretiskt/interaktionistiskt perspektiv. 
 
Delkurs 2: Handledning (15 högskolepoäng) 
Handledningen löper parallellt med föreläsningar under två terminer och genomförs i 
grupp om 6-8 deltagare och omfattar 120 timmar. Varje student ska under 
handledningen presentera minst tre familjer med olika problematik som de arbetar med 
i sin praktiska verksamhet. En av familjerna ska innehålla behandling där barn under 18 
år är klient/patient. Handledningen sker endast via videoinspelade terapisessioner. 
Handledaren är examinerande lärare. Studenten ska vid varje handledning presentera ett 
skriftligt protokoll över områden som är aktuella för handledningstillfället. 
 
Delkurs 3: Aktuell forskning och vetenskapsteori (7,5 högskolepoäng). 
Den tredje delkursen fokuserar på aktuell forskning samt vetenskapsteori och 



vetenskaplig metod i förhållande till familjeterapeutisk forskning. Den behandlar också 
lagar och etiska regler som styr klinisk verksamhet, handledning, 
dokumentationsformer och forskningsarbete.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, metodträning, litteraturseminarier och 
handledning. Undervisningen bygger på aktivt deltagande i föreläsningar, seminarier 
och klientarbete. Deltagande i 120 timmar handledning är obligatorisk. Frånvaro från 
enstaka tillfällen kompenseras i samråd med kursansvarig.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Delkurs 1: Teori och metod 
Delkurs 1 innehåller två skriftliga examinationsuppgifter, A och B. Uppgift A 
examineras med 15 högskolepoäng under termin 1 och uppgift B examineras med 7,5 
högskolepoäng under termin 2. Förutom skriftlig inlämning redovisas uppgift A och B 
muntligt vid ett seminarium. Båda uppgifterna för förlagda till slutet av respektive 
termin. 
Delkursen omfattar 22,5 högskolepoäng och bedöms med betyget Underkänd, Godkänd 
och Väl godkänd. För betyget Godkänd ska de förväntade målen vara uppnådda. För 
Väl godkänd på delkurs 1 krävs betyget Väl godkänd på både uppgift A och B. 
 
Delkurs 2: Handledning 
Studenten ska delta i handledning i grupp om 6-8 deltagare omfattande 120 timmar, 
samt presentera egna inspelade familjesamtal i 3 familjer. 
Delkursen omfattar 15 högskolepoäng och bedöms med betyget Underkänd eller 
Godkänd. 
 
Delkurs 3: Aktuell forskning och veteskapsteori 
Delkurs tre examineras genom skriftlig självständigt arbete, uppgift C. Delkursen 
omfattar 7,5 högskolepoäng. Förutom skriftlig inlämning redovisas uppgift C muntligt 
vid ett seminarium. Uppgiften bedöms med betyget Underkänd, Godkänd och Väl 
Godkänd. 
 
För att få betyget Godkänd på hel kurs krävs betyget Godkänd på samtliga delkurser. 
För att få betyg Väl godkänd krävs betyget Väl Godkänd på delkurs 1 och 3, samt 
Godkänd på delkurs 2. 
 
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. 
 
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten 
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis 



överensstämmer med innehållet: Kursen överlappar 4SA375 Familjeterapeutisk kurs på 
systemisk/interaktionistisk grund (steg 1), 45 högskolepoäng.
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Artiklar 
Ytterligare artiklar ca 50 sidor kan tillkomma. 
 


