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Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:
Kunskap och förståelse

• på ett fördjupat sätt redogöra för och kritiskt granska samhällets stöd och behandlingsinsatser för
individer och familjer med social problematik
• utförligt redogöra för kopplingar mellan teori och praktiska arbetsmodeller och metoder i socialt
arbete
• redogöra för internationella perspektiv på behandling för individer och familjer med social
problematik.
Färdighet och förmåga

• problematisera det sociala arbetets organisering i förhållande till olika behandlingsformer och
behandlingsalternativ
• problematisera relationen mellan riskbedömningar, interventioner och samhällets stöd mot
bakgrund av föreställningar om normalitet och synen på individ och familj
• självständigt söka, bearbeta och kritiskt granska samt muntligt och skriftligt presentera
forskningsstöd för socialt arbete kring olika problematiker gällande individ och familj.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• reflektera över egna värderingar och förhållningssätt och dess betydelse i arbetet med individer och
famijer med social problematik.

Innehåll
Kursen behandlar:
- debatten om evidens- och kunskapsbaserad praktik
- forskning om behandlingsformer för individer och familjer med social problematik
- organisering av samhällets insatser t.ex. öppenvård och slutenvård eller privat kontra offentlighetsägd
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behandlingsverksamhet
- nationella riktlinjer för socialt arbete med barn, ungdom och vuxna
- behandlingsmodeller för vuxna med social problematik t.ex. motiverande intervju (MI), case manager
- samverkan inom och mellan olika förvaltningar, myndigheter och verksamheter samt mellan
professioner
- International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) som kartläggningsinstrument
- normalitet och avvikelse i förhållande till val av behandlingsform
- barn och familjer med missbruk/beroende och psykisk störning/psykisk sjukdom
- våld i nära relationer
- diagnostisering/screening och psykofarmaka
- psykiatriska forskningstraditioner och aktuellt forskningsläge i ett nationellt och internationellt
perspektiv
- missbruk och beroende av alkohol och narkotika utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv
- återhämtningsprocesser i relation till psykiska störningar/psykiska sjukdomar
- samhällsfaktorers betydelse för utveckling av och interventioner vid psykisk ohälsa - socialpsykiatri

Undervisningsformer
Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier samt uppgifter individuellt och i grupp.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 150 hp inom socionomprogrammet (termin 1-5)
och genomgångna kurser Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning, 15 hp och
Socialt arbete, examensarbete, 15 hp alternativt socionomexamen inklusive examensarbete om 15 hp eller
motsvarande kunskaper alternativt kandidatexamen i socialt arbete.

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras i form av en individuell skriftlig tentamen samt ett individuellt skrifligt arbete som
presenteras och diskuteras vid seminarium. Granskning av annan students arbete ingår.
Kursen examineras av lektor.
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment

Omfattning

Betyg

Examination

15 hp

U/G/VG
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Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.
Akademiska avhandlingar, artiklar och egen informationssökning tillkommer i enlighet med lärares
anvisningar.
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