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Utbildningsbeskrivning tvåårig Socialpedagogisk yrkesutbildning 

 
  

Utbildningen sker på heltid och omfattar fyra terminer om ca trettio lektioner/vecka . 

Utbildningen omfattar förutom lektioner, litteraturläsning, diskussioner, seminarier och 

examinationer också en levande och fysisk inlärning. Gästföreläsare, övningar, rollspel, och 

gestaltning är återkommande inslag med avsikt att levandegöra kunskaper i ett 

socialpedagogiskt sammanhang. 

 

Vårt mål är allas ansvarstagande, allas delaktighet och samarbetsförmåga och Din personliga 

utveckling. Utbildningen är med andra ord processinriktad och leder till en tydlig och 

professionell yrkesidentitet i socialpedagogiskt och behandlingspedagogiskt arbete. 

 

Utbildningen är grundad i ett nära samarbete med branschens aktörer och 

brukarorganisationer. 

 
 

 

 

 

Utbildningen omfattar följande sju utbildningsområden 
 

1. Social omsorg, etik, grundvärden och förhållningssätt 
 

Området omfattar följande kurser: 

 

1.1 Världsbilder – livsåskådning 

1.2 Den sociala omsorgens aktörer och målgrupper 

1.3 Behandlingsarbetets grundvärden, etik och förhållningssätt 

1.4 Attityder, egenskaper och lämplighet i socialt arbete. 

 

 

2. Behandlingsarbetets organisation och utveckling 
 

Området omfattar följande kurser: 

 

2.1 Arbetsplatsmöte 

2.2 Lagstiftning, styrdokument  

2.3 Dokumentation 

2.4 Trygg och säker behandlings- och arbetsmiljö 

 

 

 



 

3. Samhälle – Sociologi 
 

Området omfattar följande kurser: 

  

3.1 Sociologi  

3.2 Retorik – kommunikation 

3.3 Offentlig förvaltning – kommun/region/stat  

 

 

 

4. Psykologi/Psykiatri 
 

Området omfattar följande kurser: 

 

4.1 Psykologins grunder - psykisk hälsa och ohälsa  

4.2 Psykiatri 

4.3 Socialpsykologi 

4.4 Nya perspektiv på dig själv och andra 

4.5 KBT – introduktion i kognitiv beteendeterapi 

4.6 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  

 

 

  

 

5. Socialpedagogik och metoder i socialt behandlingsarbete 

 
Området omfattar följande kurser: 
 

5.1 Socialpedagogiken - rötter och utveckling  

5.2 Pedagogiskt drama 

5.3 Kriminalitet som livsstil´ 

5.4 Missbruks- och beroendelära 

5.5 Medveten närvaro 

5.6 ART – aggression replacement training 

5.7 DBT – dialektisk beteendeterapi  

5.8 MI – motiverande samtal 

5.9 Aktuella behandlingsmetoder och modeller  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Projektarbete/Fördjupningsarbete/Vetenskaplig grundsyn. 
 

Området omfattar följande kurser: 

 

6.1 Äventyrspedagogik – ledarskap i fjällen 

6.2 Äventyrspedagogik – som metod i teambuilding 

6.3 Socialpedagogiskt forum 

6.4 Intervjudagar 

6.5 Temaarbete 

6.6 Fördjupningsarbete 

  
 

 

 

 

 

7. Lärande i Arbete (LIA)/Praktik  

 

Området omfattar följande kurser: 

  

7.1 Åtta veckor LIA 

7.2 Femton veckor LIA 

 


