
K O N S T T E R A P I  2 0 1 6 — 2 0 1 9  

KONSTTERAPIUTBILDNING 2016-19   

Preliminärt schema:  
augusti – december 2016: 3 närstudietillfällen  
januari – maj 2017: 2 närstudietillfällen + 1 internat  
augusti – december 2017: 3 närstudietillfällen  
januari – maj 2018: 2 närstudietillfällen + 1 internat  
augusti - december 2018: 3 närstudietillfällen 
januari - maj 2019: 2 närstudietillfällen + 1 internat 
 
Plats:  
Vasa och internattillfällen i Larsmo (preliminärt) 
 
Utbildare:  
Tine Sylvest, psykoterapeut MPF,  
konstterapeut, arbetshandledare 
Bo Mellberg, psykolog,  
psykoterapeut, arbetshandledare 
 
Kontaktperson: 
Sven Söderholm 
044-7545784 
sven.soderholm@vaasankesayliopisto.fi 

Avgift:   
Totalt 6200 €  
Summan faktureras i rater under utbildningens gång.  
Obs! Finns alltid möjligheter till flexibla lösningar gällande 
betalningen av avgiften, tveka inte att ta kontakt.  
  
 

 

 

Anmäl dig senast 30.4.2016 på våra webbsidor, 
www.vasasommaruniversitet.fi 

Utöver din anmälan önskar vi en fritt formulerad skriftlig 
ansökan och eventuella intyg. 
(kan skickas till sven.soderholm@vaasankesayliopisto.fi)  

På detta följer även en lämplighetsintervju med utbildarna. 

Skriftliga, utskrivna ansökningar kan skickas till: 
Sven Söderholm, Vasa sommaruniversitet,  
Universitetsstranden 10, 65200 Vasa 

Innehåll:    
Under utbildningen lär sig deltagarna genom  
teoristudier, praktiska övningar och egen  
konstterapeutisk process att använda konstnärliga 
uttrycksmedel som redskap i det psykoterapeutiskt 
orienterade arbetet med en eller flera klienter. 

Undervisning i allmän psykologi, konstterapeutisk, 
gestaltterapeutisk, narrativ och systemisk teori, 
samt gruppdynamik, konflikthantering och kommu-
nikationsteori. 

Praktisk användning av de konstnärliga uttrycksmed-
len i konstterapeutisk kontext, bl.a. sång, teckning, 
målning, drama, sagoberättande, skulpterande m.m. 
 

Målsättning: 
- den enskilda studeranden uppnår psykoterapeutis-
ka färdigheter, så att han efter avslutad fortbildning 
är i stånd till att på ett etiskt och professionellt sätt i 
sitt arbete med människor i olika åldrar och från  
olika målgrupper integrera ett psykoterapeutiskt  

 
tänkesätt och användandet av konstnärliga uttrycksmedel   
- den enskilda studeranden genom den egna individualtera-
peutiska processen under fortbildningens gång uppnår 
ökad medvetenhet om sig själv i förhållande till egna  
möjligheter och begränsningar, och om sitt sätt att fungera i 
arbetet med andra människor 

 
Arbetssätt: 
Omväxlande teoriföreläsningar och praktik.  
Studeranden förväntas skriva ett antal inlämningsuppgifter 
under fortbildningen, vilken avslutas med ett större inläm-
ningsarbete. Fortbildningen sträcker sig över tre läsår och 
består av 39 dagar à 8 h närstudier, litteraturstudier,  
handledningssessioner samt skriftliga inlämningsarbeten. 
Härutöver träffas deltagarna mellan undervisningstillfällena 
i smågrupper och diskuterar studielitteratur och annan  
teori. Mer information om innehåll och arbetssätt hittar du 
på www.vasasommaruniversitet.fi 
(Klicka på ”Kursutbud”, ”Fortbildning” och ”Konstterapi” 
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