
Valbar profil år två alternativ 1 
Utbildningsområde 8: Socialpedagog med inriktning behandlingsmetoder under 3 
veckor första året för alla och 15 veckor andra året för dom som valt denna profil. 
 
Utbildningsområdet innehåller delar från alla områden i grundkursplanen. 
Utbildningsområdet har behandlingsmetoder och socialpedagogiska teorier om 
förändringsarbete i huvudfokus. 
 
Deltagaren utvecklar en förmåga att genom kunskaper, färdigheter och 
kompetenser förstå och använda olika metodval i sin yrkesutövning som 
socialpedagog. Deltagaren lär sig också att bedöma hur olika traditioner, teorier 
och begrepp inom socialpedagogik och behandlingsmetoder bör påverka 
yrkesrollen. 
 
Förmågan att uppmuntra lärande och utveckling tränas i växelverkan mellan teori 
och praktiskt arbete. Metoder och tekniker är huvudfokus av detta 
utbildningsområde, och bör tränas inom ramen av ett professionellt förhållningssätt 
och en medvetenhet om vikten av evidensbaserade arbetssätt.  
 
Mötet och samtalet mellan människor är en central pedagogisk grund i 
förändringsarbete. Inom utbildningsområdet läggs fokus på samtalet som grund för 
utveckling på både individ- och gruppnivå. Olika samtalsmetoder tränas.  
 
Utbildningsområdet ger eleven god teoretisk kunskap om den mängd 
samtalsmetoder som finns idag. Eleven får också möjlighet att pröva på en del av 
dessa metoder. Gruppmetoder används både för att jobba med grupprocesser 
samt konflikthantering och utvärdering. Eleven får även här både teoretisk kunskap 
och praktisk övning. I utbildningsområdet är kunskapen om behandlingsmetoder 
för beroende en grundpelare i området. Kursen ger stort utrymme för både teoretisk 
kunskap samt att praktiskt prova på de olika sätten genom egen grupprocess samt 
i utbildningsområde 7 Lärande i arbete (LIA).  
 
 
 
Metoder som har huvudfokus och är grundläggande för utbildningen 
Socialpedagogik med inriktning behandlingsmetoder är: 
 

• KBT Kognitiv beteendeterapi 
• 12 -Steg 
• NVC Nonviolent Communication 
• MI Motiverande samtal 
• Lågaffektivt bemötande 

 
 
 
 



Kunskaper 
 
Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kunskap om: 
 
Metateorier i metoden 
Utvecklingspsykologiska teorier 
Psykosociala behandlingsmetoder 
Behandlingsmetoder i beroendevård 
Behandlingsmetoder vid NPF 
Behandlingsmetoder för barn och ungdomar 
Samtalsmetodik 
Grupputveckling 
 
Färdigheter 
 
Efter avslutat utbildningsområde kan deltagaren: 
 
Förstå hur man utreder individer innan start av behandlingsmetod 
Förstå hur man matchar individer till rätt behandlingsmetod. 
Förstå hur olika yrkesgrupper använder behandlingsmetoder 
Förstå vad olika beroenden är och vilken metod som används till vilken. 
Förstå samtalsmetoder praktisk och teoretisk.  
Förstå gruppmetoder praktisk och teoretisk för att föra grupprocessen framåt 
 
Kompetens 
 
Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kompetens att: 
 
Utreda individens behov av behandling. 
Matcha individens behov av insats. 
Understödja och delta i utförandet av behandlingsmetoder. 
Utföra rätt metod vid rätt tillfälle. 
Utföra MI samtal. 
Utföra stödsamtal 
Utföra coachande samtal 
Leda samtalsgrupper. 
 


