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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. analysera innebörden i evidensbaserad forskning om betydelsen av
interpersonella relationer inom socialt arbete och arbetsliv
2. analysera olika effektiva element av terapeutiska relationer för att återskapa
hälsa som diskuteras i forskningslitteraturen inklusive hur man kan förstå betydelsen av ”att
vi är varandras arbetsmiljö” utifrån arbetsgruppens psykologi (perspektiv)
3. analysera fördelar och begränsningar med olika forskningsstrategier för att
bedöma vad som kan räknas som effektiv behandlingspraktik
4. analysera behandlingsrelationens betydelse och arbetsgruppens psykologi för
att bidra till eller återställa hälsa i praktiskt socialt arbete
5. genomföra och analysera ett professionellt möte inom ramen för socialt arbete utifrån ett
urval av teoretiska behandlingsperspektiv

Kursens innehåll

- evidensbaserad forskning om interpersonella relationer och arbetsgruppers relationsdynamik
- den terapeutiska relationen, den terapeutiska arbetsalliansen för att återställa hälsa samt
arbetsrelationers betydelse för socialt arbete och arbetsliv
- mötet mellan socialarbetare och klient och dess likheter/skillnader i förhållande till
relationen mellan personer med olika roller i arbetsgrupper inklusive chefs- och ledarroll i
arbetslivet

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Förkunskaper

Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande.

Examinationsform

Muntliga och skriftliga gruppexaminationer samt individuell skriftlig examination.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter

Kursen ingår i Masterprogrammet inom socialt arbete.
För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Muntliga och skriftliga gruppexaminationer och
individuell skriftlig examination (lärandemål 1-4)

7,5hp

Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

