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Gruppsykologi

Uppdaterades 2019-02-05

Yh-poäng 15

Den studerande ska i denna kurs uppnå grundläggande kunskaper om gruppsykologi samt med hjälp
av dessa till viss del kunna analysera egna och andra gruppers utveckling samt hinder för utveckling. I
denna introducerande kurs fokuseras på hur grupper är uppbyggda och hur grupper och ledarskap i
grupper fungerar. Kursen ger kunskap om olika gruppsykologiska fenomen och modeller. Dessa
kunskaper ska kunna tillämpas för analys av grupper i förändringsarbete samt i arbetsteam. Den
studerande ska erhålla färdigheter för att kunna initiera och stödja och föreslå förbättringsåtgärder för
grupper samt uppnå initial kompetens i att främja gruppdynamisk utveckling.

Vetenskaplig metod

Yh-poäng 15

Kursen är en introducerande kurs i vetenskaplig metod och ska ge förutsättningar för att den
studerande under utbildningens gång ska kunna förhålla sig till och succesivt använda vetenskaplig
metod för att bedöma skriftlig och muntlig information samt att kunna förstå och ta del av
forsknings- och utvecklingsfrågor inom socialpedagogens/behandlingspedagogens yrkesfält.
Relevanta begrepp inom empiri och teori aktualiseras. Kursen vetenskaplig metod ger även en grund
för examensarbetet som den studerande genomför i slutet av utbildningen.

Psykologi och psykisk ohälsa

Yh-poäng 25

Denna kurs har människors psykiska hälsa och ohälsa i centrum och behandlar socialpsykologiska
perspektiv, utvecklingsperspektiv, stressfaktorer samt trauma- och krisperspektiv. Kursen ger
psykologiska begrepp och specialiserade kunskaper om utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi
och kognition samt inlärning. I kursen ingår specialiserade kunskaper om olika förklaringsmodeller
som rör orsaker till psykisk ohälsa och hur man på olika sätt kan främja psykisk hälsa. Färdigheter och
kompetenser fokuserar på att kommunicera kunskap till individer och anhöriga likväl som att tillämpa
kunskap i komplexa bemötandesituationer. I kursen introduceras aktuella huvudmän och deras
uppdrag när det gäller psykisk ohälsa.

Psykosocialt arbete med barn och unga

Yh-poäng 25

Denna kurs behandlar psykosocialt arbete med barn och unga. Med barn och unga i fokus ger kursen
specialiserade kunskaper om innebörden av psykosociala problem, förklaringsmodeller samt till viss
del identifiera, formulera och analysera psykosociala problem. Kursen lyfter även fram kunskaper om
ansvariga myndigheter, lagstiftning inom området samt arbetsprocesser i psykosocialt arbete med
barn och unga. Färdigheter och kompetenser fokuserar på att kommunicera kunskap till drabbade
likväl som att tillämpa kunskap i komplexa möten.

Psykosocialt arbete med vuxna

Yh-poäng 25

Denna kurs fokuserar på psykosociala problem hos vuxna. Kursen ger specialiserade kunskaper om
innebörden av dessa samt kunskap om och tillämpning av förklaringsmodeller. Kursen lyfter även fram
kunskaper om ansvariga myndigheter, lagstiftning inom området. En viktig del i kursen är kunskap om
missbruk och beroendeproblematik och vård och behandling. Färdigheter och kompetenser fokuserar
på att kommunicera kunskap till drabbade likväl som att tillämpa kunskap i komplexa möten.

Psykiatri

Yh-poäng 30

Denna kurs fokuserar på psykiatri och människors psykiska ohälsa och ger specialiserade kunskaper
på området. Centrala delar i kursen är psykiatriska tillstånd såsom psykiska störningar och psykisk
sjukdom samt psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kursen ger kunskaper om olika
förklaringsmodeller, diagnostik samt vård och behandling inom området. Kunskaper kring
samsjuklighet är en viktig del i kursen samt hur trauma och stress påverkar individer med psykisk
ohälsa. Kursen lyfter fram den biosociala teorin samt stress- och sårbarhet och skyddsmodellen som
för samman biologiska och psykologiska teorier. Kursen behandlar även hur hjärnans funktioner
påverkas vid psykiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar och hur du som socialpedagog/
behandlingspedagog kan stödja individen i vardagen. Kunskaper om ansvariga myndigheter och
lagstiftning inom området psykiatri är andra delar som den studerande ska tillägna sig i kursen.

Socialpedagogik inklusive etik och bemötande Yh-poäng 25
Socialpedagogik är ett centralt kunskapsfält i utbildningen, framförallt hur socialpedagogik kan
omsättas i praktisk handling i arbetet med människor. Psykologi, sociologi och pedagogik samverkar
inom Socialpedagogiken som framför allt rör individ och grupp i perspektiv som gemenskap,
delaktighet, empowerment, dialog, inklusion och exklusion. I denna kurs, som förbereder för den första
LIA-kursen Socialpedagogik, ska den studerande nå specialiserade kunskaper och färdigheter i och
om kunskapsfältet socialpedagogik. Kursen ger även specialiserade kunskaper och färdigheter i etik,
empati och bemötande samt professionellt förhållningssätt i rollen som socialpedagog/
behandlingspedagog. De specialiserade kunskaper och färdigheter som tillämpas i kursen stödjer
den studerandes reflektion till vidare lärande och professionell utveckling inom rollen som
socialpedagog/ behandlingspedagog.

Socialpedagogik LIA

Yh-poäng 40

Kursen är den första av tre LIA (Lärande i Arbete) - kurser. Socialpedagogik är ett centralt
kunskapsområde i utbildningen, framförallt hur socialpedagogik kan omsättas i praktisk handling i
arbetet med människor. Denna kurs följer direkt efter den teoretiska kursen Socialpedagogik
inklusive etik och bemötande och syftar huvudsakligen till praktisk tillämpning av tidigare
specialiserade kunskaper och färdigheter. I första hand ska kursen ge specialiserad kunskap om
socialpedagogisk praxis men den ska också vidareutveckla förmågor och kompetenser att bemöta
och möta människor i svåra situationer.

Teamarbete och ledarskap

Yh-poäng 20

Den studerande ska i denna kurs uppnå specialiserade kunskaper om gruppsykologi, teamarbete,
konflikthantering och ledarskap. Dessa kunskaper ska omsättas i färdigheter i hur grupper kan bidra till
ett socialpedagogiskt förändringsarbete. Kursen bidrar till att den studerande utvecklar kompetens att
självständigt ta ansvar och i delaktighet främja individers och gruppers förändringsarbete med
interkulturella perspektiv. Kursen omfattar även kompetens att ta ansvar och skapa utvecklande
samarbete mellan individer, grupper, inom team, mellan olika yrkesidentiteter och verksamheter. I
kursen utvecklar den studerande sin förmåga att vara en aktiv part i kompetensutveckling,
verksamhetsutveckling och lärande på arbetsplatsen.

Socialpedagogiskt förändringsarbete

Yh-poäng 25

Kursbeskrivning: Metoder för förändringsarbete är centralt i denna kurs. Kursen fokuserar på det
socialpedagogiska förändringsarbetet och ger specialiserade kunskaper om påverkans- och
förändringsarbete samt tillämpning av evidensbaserade metoder och förhållningssätt. Kursen ger
också färdigheter och kompetens för att genomföra och utvärdera förändringsarbete. Den studerande
ska i denna kurs kunna förstå och beskriva centrala begrepp med relevans för förändringsarbete.

Socialpedagogiskt förändringsarbete LIA

Yh-poäng 40

Detta är den andra LIA-kursen och denna följer direkt efter den teoretiska kursen socialpedagogiskt
förändringsarbete och har fokus på tillämpning av evidensbaserade metoder och förhållningssätt för
förändringsarbete. Kursen ger specialiserade kunskaper om påverkans- och förändringsarbete
samt färdigheter och kompetenser att genomföra, utvärdera och dokumentera förändringsarbete. I
kursen ingår att kunna förstå och beskriva centrala begrepp med relevans för förändringsarbete. Den
studerande ska, utifrån tidigare kunskaper om grupputveckling, team och ledarskap, i denna kurs
kunna visa på färdighet och kompetens att samarbeta och samverka med kollegor och andra parter
samt bidra till kontinuerlig verksamhets- och metodutveckling.

Sociologi Yh-poäng 20
Denna kurs ger specialiserade kunskaper om sambandet mellan individ, samhälle och kultur med
fokus på sociologiska teorier och analysmodeller. Den ger också färdigheter och kompetenser i att till
del identifiera, formulera och analysera problem och information utifrån ett samhällsperspektiv samt
hur det påverkar på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kursen ger kunskaper, färdigheter och
kompetens att väga in sociologiska teorier och sociokulturella perspektiv i det socialpedagogiska
förändringsarbetet.

Interkulturella perspektiv

Yh-poäng 30

Kursen lyfter fram interkulturella perspektiv i socialpedagogiskt förändringsarbete. Begreppet kultur
behandlas som en grupps meningsskapande perspektiv och begreppet interkulturellt som ömsesidigt
samspel mellan kulturer. Interkulturella perspektiv belyses utifrån flera variabler såsom genus, hbtq,
etnicitet, religion, klass, ålder, språk, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa etc. Kursens syftar till att
den studerande ska utveckla sin förmåga till interkulturell kompetens och normkritiskt förhållningssätt
vars minimikrav förstås som respekt i värdering av andra, en självmedvetenhet om hur det egna
perspektivet påverkar i mötet med andra, förmåga att se andras perspektiv, förmåga att lyssna och
skapa interkulturell dialog, förmåga till perspektivbyte i dialogen, förmåga att bygga varaktiga
interkulturella relationer, samt visa kulturell ödmjukhet med respekt för andra och självmedvetenhet
om de egna kulturmönstren. Kursen ger handlingsberedskap att tillämpa interkulturella perspektiv och
interkulturell kompetens på områden som tidigare kurser gett specialiserade kunskaper i.

Interkulturella perspektiv LIA

Yh-poäng 40

Detta är den tredje och sista LIA-kursen som följer direkt efter den teoretiska kursen Interkulturella
perspektiv. Kursen ger färdighet och kompetens att självständigt genomföra socialpedagogiskt
förändringsarbete utifrån interkulturella perspektiv. Kursen ger handlingsberedskap att tillämpa
interkulturella perspektiv och interkulturell kompetens på områden som tidigare kurser gett
specialiserade kunskaper i. Kursen lyfter fram handlingsberedskap inom socialpedagogiskt
förändringsarbete utifrån normkritiskt förhållningssätt och interkulturell kompetens som leder till vidare
lärande och professionell utveckling i sin yrkesroll som socialpedagog/ behandlingspedagog. I kursen
ingår även att kunna beskriva LIA-verksamhetens uppdrag.

Examensarbete

Yh-poäng 25

Den studerande ska utifrån etablerad kunskap och praxis genomföra ett självständigt
arbete/examensarbete som kommunicerar åtagande och lösningar avseende socialpedagogiskt
förändringsarbete i sammanhang som socialpedagoger/ behandlingspedagoger verkar. Arbetet
innebär att självständigt använda kunskaper och färdigheter inom socialpedagogiskt förändringsarbete
på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling i rollen som
socialpedagog/ behandlingspedagog samt ger kunskaper om och överblick över vetenskapliga
metoder. Examensarbetet ska ha en vetenskaplig disposition, aktuellt kunskapsläge och utgå från
Harvardsystemet. Den studerande ska i viss mån ha integrerat etablerade forskningsresultat i
samband med bakgrundsuppbyggnaden och sin problemformulering.

