Kurs 6. Socialpedagogiskt behandlingsarbete
19 veckor
Syfte med kursen är att studera teoretiska grunder och tillämpning av pedagogik och behandling i
socialpedagogiskt arbete. I kursen berörs olika perspektiv på psykosocial hälsa och ohälsa, behandling,
förändringsprocesser och socialt arbete samt värderings- och mångfaldsfrågor. Kursen bidrar delvis till
utbildningens läranderesultat och knyter an till bredden av utbildningens innehåll. Kursen ger möjlighet att
fördjupa sig inom yrkesrollen som socialpedagog ur ett flerdimensionellt perspektiv.
Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska ha kunskaper och färdigheter
utifrån rollen som socialpedagog att
• behärska några av de vanligast förekommande beteendevetenskapliga teorier och metoder.
• använda evidensbaserade metoder i behandlings/förändringsarbete.
• bedöma lämplig behandling utifrån aktuell problematik.
• planera, genomföra, utvärdera/analysera, dokumentera, revidera och kvalitetssäkra olika typer av
behandlings/förändringsarbete.
• på ett professionellt sätt bemöta människor i utsatta situationer.
• leda individer och grupper.
• genomföra ett projektarbete i grupp.
• kritiskt reflektera om jämställdhet, genus och mångfaldsaspekter.
• förstå och hantera olika styrdokument.
• reflektera utifrån olika perspektiv över den egna insatsen i behandlarrollen.
• ansvarsfullt arbeta och reflektera såväl självständigt som i grupp.
Kunskapskontroll och examination sker genom att kursmålet bryts ner till betygskriterier för erhållande av
betygsgrad G eller IG. Utbildningen är processorienterad vilket gör att bedömningen är formativ och
evaluerande. För att kunna göra kriterierelaterade bedömningar används skriftliga, muntliga, praktiska och
observationsmetoder som kan vara både enskilda och gruppbaserade.
Närvaro
Utbildningen ses som en integrerad helhet och bygger på den enskilde studerandes aktiva medverkan. Minst
80 % närvaro vid den schemalagda undervisningen, studiebesök och grupparbeten.
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