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Förkunskaper
Socionomexamen eller likartad utbildning motsvarande kandidatnivå samt minst 3 års
yrkeserfarenhet av socialt arbete eller behandlingsarbete efter avslutade studier.
Tillgång att bedriva familjeterapeutiskt arbete i en omfattning om minst två
familjesamtal/vecka under utbildningstiden ska styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Mål
Syftet med kursen är att utveckla och förstärka studentens kunskaper utifrån
familjeterapeutisk systemisk / interaktionistisk grund och förmåga att bedriva
familjebehandlingsarbete.
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l

l

l
l

l

l

l

visa kunskaper utifrån ett vetenskapligt perspektiv om familjeterapeutisk teori,
utvecklingspsykologisk teori, systemteori, interaktionistisk teori samt olika
skolbildningar inom familjeterapin
visa kunskaper om familjens livscykel och skilda familjebildningar avseende
mångfaldighetsaspekter
visa kunskaper om familjeterapins framväxt och syn på symtom
visa ett kritiskt reflekterande förhållningssätt med utgångspunkt från
vetenskapsteori och aktuell forskning inom området
visa förmåga att kunna reflektera kring teorier, interventioner och dess
tillämpningsområden
visa förmåga att kunna arbeta målinriktat tillsammans med klienter i enlighet med
uppgjort terapeutiskt schema
visa färdighet i att kunna sammanhangsmarkera en terapeutisk kontakt och att
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visa kunskaper om familjeterapins framväxt och syn på symtom
visa ett kritiskt reflekterande förhållningssätt med utgångspunkt från
vetenskapsteori och aktuell forskning inom området
visa förmåga att kunna reflektera kring teorier, interventioner och dess
tillämpningsområden
visa förmåga att kunna arbeta målinriktat tillsammans med klienter i enlighet med
uppgjort terapeutiskt schema
visa färdighet i att kunna sammanhangsmarkera en terapeutisk kontakt och att
konstruktivt kunna förhålla sig till terapeutiska systems kraftfält samt visa
förmåga att flexibelt möta problemsituationer av olika slag
visa förmåga att kunna motta handledning i en psykoterapeutisk kontext och
under handledning kunna bedriva systemisk/interaktionistisk familjeterapi
visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt gentemot
familjer
visa förmåga till reflektion över sitt eget förhållningssätt i terapisituationen samt
visa ett psykoterapeutiskt förhållningssätt i sin yrkesroll

Innehåll
Delkurs I: Teori och metod (22,5 högskolepoäng)
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Utvecklinspsykologi
Familjeterapins framväxt
Syn på funktionalitet och syn på symtom
Familjens livscykel
Systemteori och Cybernetik
Salutogen familjeterapi
Terapeutisk process
Tillämpningsområden för systemisk och interaktionistisk terapi
Etiska aspekter vid systemisk/interaktionistisk terapi

Delkurs II: Handledning (15 högskolepoäng)
Handledningen löper parallellt med föreläsningar under två terminer och genomförs i
grupp, omfattar 120 timmar i grupp om 68 deltagare. Varje student ska under
handledningen presentera minst tre familjer med olika problematik som de arbetar med i
sin praktiska verksamhet. En av familjerna ska innehålla behandling där barn under 18 år
är klient/patient. Handledningen sker via videoinspelade terapisessioner. Handledaren är
examinerande lärare.
Delkurs III: Aktuell forskning och vetenskapsteori (7,5 högskolepoäng).
Den tredje delkursen fokuserar på aktuell forskning samt vetenskapsteori och
vetenskaplig metod i förhållande till familjeterapeutisk forskning.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, metodträning och handledning.
Undervisningen bygger på aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning.
För utbildningen som helhet gäller obligatorisk närvaro, minst 80 % närvaro. Frånvaro
utöver 20% kompenseras i samråd med examinator.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Delkurs 1:
Kursen omfattat 22,5 högskolepoäng och bedöms med betyget Underkänd, Godkänd och
Väl godkänd. Delkurs 1 innehåller två examinationsuppgifter, (A och B).
Uppgift A examineras med 15 högskolepoäng under termin 1 och uppgift B examineras
med 7,5 högskolepoäng under termin 2, genom skriftlig och muntlig redovisning av
självständigt arbete. Båda uppgifterna är förlagda till slutet av respektive termin.
Delkurs 2:
Handledningsmomentet godkänns genom aktivt deltagande och obligatorisk närvaro
(minst 80% närvaro), samt presentation av inspelat familjebehandlingssamtal, 3 familjer
om vardera minst 2 tillfällen. Examinationen sker på grundval av handledarens
bedömning, vid behov i samråd med examinator. Momentet omfattat 15 högskolepoäng
och bedöms med betyget Underkänd eller Godkänd.

Delkurs 2:
Handledningsmomentet godkänns genom aktivt deltagande och obligatorisk närvaro
(minst 80% närvaro), samt presentation av inspelat familjebehandlingssamtal, 3 familjer
om vardera minst 2 tillfällen. Examinationen sker på grundval av handledarens
bedömning, vid behov i samråd med examinator. Momentet omfattat 15 högskolepoäng
och bedöms med betyget Underkänd eller Godkänd.
Delkurs 3:
Genom skriftlig och muntlig redovisning av grupparbete och självständigt arbete.
Momentet omfattar 7,5 högskolepoäng, och bedöms med betyget Underkänd, Godkänd
och Väl Godkänd.
För att få betyget Godkänd på hel kurs krävs betyget Godkänd på samtliga delkurser.
För att få betyg Väl godkänd krävs betyget Väl Godkänd på delkurs 1 och 3, samt
Godkänd på delkurs 2.

Kursvärdering
En kursvärdering utförs enligt institutionens webbaserade kursvärderingsmall efter
avslutad kurs. Kursvärderingen sammanställs och återkopplas av kursansvarig till
studenterna. Sammanställningen arkiveras enligt institutionens bestämmelser.
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