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Hälsningar*till*Er*från*studenterna*Ht214*
!

En!intensiv!men!givande!och!innehållsrik!kurs.!Lärde!mig!mycket!och!inte!bara!innehållsmässigt!från!
föreläsningar/litteratur!utan!en!del!om!mig!själv!och!vem!jag!vill!vara!som!behandlare.!Ni!kommer!att!
träffa!många!duktiga,!erfarna!lärare!och!gäsföreläsare,!som!kommer!att!bidra!med!stor!kunskap.!
Samtalsövningarna!verkar!kanske!skrämmande!för!vissa!(även!för!mig)!men!det!finns!absolut!inget!
att!vara!nervös!eller!känna!oro!inför!!Låt!er!vägledas!genom!övningarna!till!kunskap!och!var!inte!rädd!
för!att!avbryta,!fråga,!göra!”fel”,!ni!är!där!för!att!lära!er!och!ta!till!vara!på!tiden!ni!har!för!det!!!

Vänligen,!Anna!Karlsson!!

!

Hej!blivande!SOPM03!!!
Välkommen!till!en!spännande!kurs!!!!
Trivdes!du!på!termin!4a!så!har!du!verkligen!gjort!rätt!val!!!På!kursen!kommer!du!få!en!fördjupad!
kunskap!om!olika!systemteoretiska/interaktionistiska!familjeterapeutiska!teoribildningar!och!
modeller!för!!familjeproblem!och!familjebehandling!på!olika!nivåer.!Du!får!värdefulla!kunskaper!om!
familjebehandlingsinsatser!och!hur!de!går!till.!Du!får!öva!på!att!analysera!problem!direkt!i!praktiska!
samtalsövningar!där!du!både!är!behandlar!och!familjemedlem.!Och!mycket!mer.!!
!
Vissa!av!kursens!moment!kan!te!sig!lite!skrämmande,!och!svåra!att!förbereda!sig!till,!men!går!du!bara!
på!alla!föreläsningar!och!läser!all!litteratur!så!kommer!det!gå!bra!!!
Det!är!mycket!text!att!läsa!men!den!är!värdefull,!du!behöver!dock!inte!köpa!alla!böcker!för!litteratur!
seminariumen,!dela!upp!dem!i!gruppen,!köp!en!var!och!byt!med!varandra!☺!!
!
/Jessica!B!

!

Jag är väldigt nöjd med kursen. Från början kändes det som om kursen var svår och att det var 

mycket man skulle hinna med. Efterhand och ju längre in på kursen man kommer tycker man 

om den mer och mer. Kursens upplägg av teori och praktiska övningar är jätte bra. Det som är 

viktigt att tänka på är att planera sin tid och börja läsa kurslitteraturen inför 

litteraturseminariumen tidigt. Kursens olika moment  är obligatoriska, vid frånvaro ska 

komplettering göras. Man får enbart missa ett fåtal föreläsningar. För övrigt en kurs att 

absolut rekommendera!  

(ord:97) / Egzona!Gerxhaliu 

!
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Är NI intresserade av att läsa en kurs där man har kul samtidigt som man lär sig? Där lärarna 

är oerhört engagerade och otroligt duktiga på det dem gör? Där man kombinera akademiska 

kunskaper med praktiska övningar? Då är kursen ”Socialt arbete med inriktning på 

familjer” en perfekt kurs att välja som fördjupningskurs på sjunde terminen. I denna kurs får 

du lär du dig om systemteori och olika behandlingsmetoder vilket är bra kunskap för vårt 

framtida yrke.  

Tvekar du att välja denna kurs enbart på grund av att kursen inte hålls i din studentort? Då 

ska du absolut tänka om! Vi som har fått pendla från Helsingborg till Lund har inte upplevt 

det som ett problem utan snarare tvärtom! Kursen har varit väldigt spännande och lärorik 

vilket gör den korta resan värd det!  

                  Atdhetare Krasniqi & Mergimtare Krasniqi 

!

Hej!!Familjekursen!är!en!väldigt!rolig!kurs!där!jag!har!lärt!mig!mycket!om!olika!typer!av!
behandlingsmodeller!och!teorier!som!används!inom!familjebehandling.!Början!av!kursen!är!teoretisk!
medan!slutet!av!kursen!är!mer!praktisk.!Att!ha!flera!litteraturseminarium!har!bidragit!till!att!jag!har!
läst!mer!kurslitteratur!än!vad!jag!gjort!i!många!andra!kurser.!Jag!är!väldigt!nöjd!med!kursen!och!de!
kliniker!som!har!varit!och!föreläst!har!varit!inspirerande!och!kursen!har!varit!fylld!med!mycket!skratt.!!!

Hälsningar!Mikaela!Wärmegård!

!

Ni!har!gjort!ett!mycket!bra!val!då!ni!valt!att!läsa!kursen!”Socialt!arbete!med!inriktning!på!familjer”!!

Det!är!en!givande!kurs!med!relevans!för!vårt!kommande!arbete!som!socionomer.!Kursen!består!av!

en!bra!blandning!av!teori!och!praktik.!Föreläsningarna!om!de!olika!familjebehandlingarna!och!

rollspelen!av!familjesamtal!var!enligt!mig!det!bästa!på!kursen.!Det!blir!extra!intressanta!då!de!hålls!av!

praktiker!från!fältet.!Kursen!ger!även!fördjupade!kunskaper!om!evidensbaserade!

behandlingsmetoder!och!evidensbaserat!socialt!arbete,!vilket!jag!tyckte!var!bra.!Glöm!inte!att!fråga!

vad!som!kan!vara!problematiskt!med!det!i!praktiken!!!

Hanna!Edwards!

!

Du!kommer!att!få!vara!med!i!en!hel!del!rollspel!så!om!du!är!en!teaterapa!så!kommer!du!att!gilla!den!
här!kursen!!Vi!vill!dock!belysa!att!kursen!har!många!andra!intressanta!moment!och!övningar.!
Kurslitteraturen!ger!möjlighet!till!en!hel!del!lärorika!diskussioner!och!ett!tips!för!framtida!studenter!
är!att!planera!tiden!rätt!då!det!finns!mycket!att!läsa.!Vi!är!väldigt!nöjda!och!tycker!att!kursen!har!varit!
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givande!då!vi!har!fått!massa!nya!kunskaper!om!olika!familjeinterventioner!och!hur!de!utförs!i!
praktiken.!Tiden!går!väldigt!fort!och!därför!gäller!det!att!ha!så!roligt!som!möjligt!!!/!C.S!&!V.S!

!

Kursen!Socialt!arbete!med!inriktning!på!familjer!är!en!givande!kurs.!Jag!tycker!att!den!fungerar!just!
fördjupande,!och!upprepar!inte!kunskap!som!vi!fått!under!tidigare!terminer.!Många!föreläsare!är!
kliniker!vilket!ger!en!tydlig!och!givande!koppling!till!det!praktiska!arbetet!på!fältet,!något!jag!saknat!
under!andra!delar!av!socionomprogrammet.!Ett!tips!är!att!koma!igång!med!litteraturseminarierna!
tidigt!och!framför!allt!att!låna!böckerna!tidigt.!Det!har!blivit!väldigt!mycket!lästid!men!den!största!
delen!av!litteraturen!har!varit!både!underhållande!och!givande.!!

Malin!Sandung!

!

Detta har varit en kurs med mycket praktiska inslag. Att ha rollspel som metod för att lära sig 
har gett mycket, då det gör att en minns mycket och verkligen använder sig själv som redskap 
i arbetet. De seminarier vi hade inledningsvis i kursen var också bra då vi fick ut mycket av 
diskussionerna. Dock är vissa inslag i kursen normativa i synen på familjer. Så ifrågasätt och 
lycka till, du kommer lära dig mycket! /LI 

!

Socialt arbete med inriktning på familjer är en mycket intressant och lärorik kurs. 
Om du är intresserad av familjebehandling och samtalsträning så är denna kurs rätt 
för dig. En blandning av intressanta föreläsningar med inblick på olika 
behandlingsmetoder inom familjebehandling, självständiga litteraturseminarium, 
rollspelsövningar och familjeintervention. Kort sagt så innehåller kursen både 
teoretiska men även praktiska moment som du kan ta lärdom av i ditt framtida 
arbete. Vare sig du är intresserad av att arbeta med just familjebehandling eller inte 
så rekommenderar jag varmt denna kurs. 

Lycka till och framför allt, ha kul! 

Hälsningar, Ajla Kastrat 

!

En!mycket!bra!och!givande!kurs!!Kursen!kräver!en!del!av!dig!som!student,!då!det!exempelvis! läggs!

mycket!eget!ansvar!på!att!du!läser!kurslitteraturen.!Ett!tips!är!att!redan!från!början!sätta!igång!med!

litteraturseminarierna,! då! du! kan! ha! mycket! nytta! av! dessa! i! resten! av! kursen.! De! praktiska!

övningarna!i!form!av!diskussioner!och!rollspel!är!väldigt!bra!och!mycket!lärorika,!och!det!känns!som!

att!man!på!ett!bra!sätt!får!chans!att!koppla!samman!teori!och!praktik!(därför!är!det!bra!om!man!läst!

tillräckligt!inför!dessa).!I!övrigt!är!det!bra!föreläsningar!med!många!gånger!inspirerande!föreläsare!!!
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/!J.L!!

!

Socialt!arbete!med!inriktning!på!familjer!är!en!givande!kurs!med!en!bra!blandning!av!både!teoretiska!
och!praktiska!moment.!Ett!stort!plus!är!rollspelen!i!form!av!familjesamtal,!där!man!får!öva!på!
specifika!tekniker!och!får!direkt!feedback!av!lärarna.!Även!veckan!med!föreläsningar!av!socionomer!
från!fältet,!där!man!får!lyssna!till!olika!familjeinterventioner,!var!ett!plus.!Detta!både!inför!
examinationsuppgiften!och!givetvis!även!för!kommande!yrkesliv.!

Lycka!till!med!kursen!!/Emelie!

!

Kursen!är!mycket!bra!på!många!olika!sätt.!Den!bygger!på!teorier!kring!familjer,!barn!och!ungdomar!
(anknytningsteori!och!systemteori)!som!kan!vara!användbara!i!många!olika!sammanhang!inom!vårt!
yrke.!!Denna!kurs!har!många!gästföreläsare!från!fältet!vilket!är!oerhört!viktigt!att!få!höra!hur!några!
behandlingsmodeller!används!i!verkligheten.!Det!var!särskilt!mycket!givande!att!träna!på!att!sitta!och!
samtala!med!en!familj.!!Det!krävs!ett!slags!konst!i!familjebehandlingsarbetet.!Oavsett!var!jag!hamnar!
efter!utbildningen!ångrar!jag!inte!att!ha!valt!denna!kurs.!Det!är!en!toppen!kurs!som!jag!varmt!
rekommenderar.!/!Celiné!

!

Kursen!har!varit!väldigt!intressant!och!lärorik.!Den!har!även!haft!ett!bra!upplägg!då!den!har!innehållit!

en!blandning!av!litteraturseminarium,!föreläsningar!och!rollspelsövningar.!!Den!praktiska!delen!har!

varit!det!mest!lärorikaste.!Det!är!en!lugn!kurs!som!avslutas!med!en!intressant!examinationsuppgift!

där!man!lär!sig!mycket!av!att!läsa!varandas!uppgifter.!En!nackdel!med!kursen!har!varit!att!man!har!

haft!föreläsningar!i!små!och!trånga!salar,!vilket!ibland!har!försvårat!koncentrationen!under!

föreläsningarna.!Jag!rekommenderar!ändå!kursen!starkt!till!personer!som!vill!öva!på!sin!förmåga!att!

hålla!i!samtal.!(99!ord)!

Av:!Besa!Sylejmani!

!

Grattis!! Du har valt en riktigt bra kurs som knyter ihop 
socionomutbildningssäcken på ett bra sätt! Föreläsarna och 
handledarna är såå bra. Det är en sådan resurs och förmån att få ta 
del av så många yrkesverksammas mångåriga kunskaper. Ett tips är 
att se till att skaffa litteraturen i god tid (den verkar vara alldeles för 
populär) och till dig som är orolig för rollspelen - var inte det. Det gick 
så mycket bättre än på termin fyra och det kommer det garanterat 
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göra för dig också. Tänk på allt du lärt dig, du är inte medveten om 
det nu men det finns där. Lycka till och NJUT av sista tiden!  

/ Jenny Kjellner!

!

Kan varmt rekommendera denna kurs då jag upplever att det har varit en av den absolut bästa 
kursen under socionomprogrammet. Familjeperspektivet som jag tycker att man får genom 
denna kurs är användbart inom inom många område i socialt arbete oavsett om det är inom 
socialtjänst, behandlingshem, frivilligorganisationer etc.. Upplever att det har varit ett 
fullspäckat schema men samtidigt i ett lagom tempo. / Sara!

!

För det första, du har gjort ett riktigt bra val. Kursen varvar teoretiska delar med praktiska 

delar på ett sätt som vi tyckte var bra. Känn ingen stress för examinationsuppgiften i början, 

den fixar ni lätt med den tiden som ges efter det att själva presentationen av uppgiften sker en 

bit in på kursen. Det kan vara bra att ni redan från början har tankar kring vilken familj ni 

tänker välja eftersom ni då kan ha denna familj i bakhuvudet vid föreläsningar och 

egenstudier.  

 

Läs mycket i början och genomför litteraturseminarierna strax innan presentationen av 

examinationsuppgiften så är detta en kurs som inte är alltför ansträngande samtidigt som den 

är väldigt givande. /Mathias & Åsa 

!

Hälsning - Lisa Nielsen 

Fördelarna med denna kurs var litteraturseminarierna (kan göras superintressanta med 
engagemang och bra upplägg), övningen kring filmen ”En familj” och familjesamtalen 
(rollspel). Familjesamtalen var nyttiga då man i ett behandlarpar får ansvar att leda samtalen 
med många familjemedlemmar inblandade. Jag har också uppskattat de yrkesverksamma 
socionomernas bidrag till kursen vilka har varit inspirerande med sin erfarenhet. Det är en bra 
och varierad kurs som du har nytta av efter examen.   

!

Om det skulle vara så att ni känner er nervösa för rollspel måste jag säga att det är så lättsamt, 
lärorikt. Handledarna är väldigt kompetenta och miljön gör att man vill arbeta i rollspelet. 
Kursen tar upp viktiga delar som är relevanta för det sociala arbetet, teori och praktik vävs 
samman på ett intressant sätt. / Anna Nyström 
!
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En väldigt givande kurs. Jag tyckte rollspelen var mest givande och lärorikt. Det är intressanta 
böcker så läs alla! Lärarna är mycket bra och underhållande! Jag reflekterade mycket över 
mig själv och jag lärde mig mycket som är viktigt att kunna för framtida yrke. Denna kurs är 
bäst! J.W. 

 

Familjebehandlingskursen!är!en!populär!kurs!som!jag!innan!kursstart!hört!mycket!gott!om.!Kursen!
hade!varierande!moment!så!som!föreläsningar,!litteraturseminarier,!diskussionsövningar,!filmvisning,!
en!skriftlig!examinationsuppgift!och!det!alla!älskar!eller!fruktar!–!rollspel.!Då!man!får!planera!in!sina!
litteraturseminarier!själva!i!sin!grupp!minskade!detta!stressen!kring!momenten!trots!att!det!är!en!del!
att!läsa.!!Tips!är!att!börja!i!tid.!Mitt!helhetsintryck!är!positivt!och!det!är!spännande!med!
gästföreläsarna!som!ger!sin!bild!av!interventionerna!som!presenteras!under!kursen.!Väl!värd!kurs!att!
läsa.!

Alice!!

 

Kursen som ni just påbörjat är mycket lärorik och givande. Man får möjlighet att både teoretiskt 

och praktiskt lära sig många saker om familjebehandling, familjesamtal och olika metoder och 

modeller som finns i arbete med familjer. Var uppmärksamma på litteraturen, skaffa böckerna i 

god tid eftersom de är få på biblioteket. Föreläsningarna var mycket bra, fråga lärarna om de kan 

ta upp exempel relaterade till familjebehandlingsmodellerna som de undervisar om. Arbete med 

interventionen är väldigt intressant och det kräver förberedelse och kritiskt tänkande. Det är bra 

att tidigt välja familj, då blir föreläsningarna mer givande och lättare att välja intervention. 

Nätverksarbete och andra praktiska övningar tycker jag är bästa delar av kursen då man lär sig 

tillämpa nya kunskaper i praktiken medan man gör något som är roligt.  

Lycka till,  

Maja 

!

Familjekursen!var!allt!jag!hade!förväntat!mig!och!lite!till.!Har!hört!mycket!om!den!genom!
utbildningens!gång!och!har!längtat!hela!vägen!fram!just!för!den!praktiska!delen.!Det!är!inte!mycket!
praktiskt!i!vår!utbildning!så!vill!man!ha!lite!mer!av!det!har!man!valt!rätt.!Kursen!är!väldigt!varierande!
med!litteraturseminarier,!gästföreläsare,!olika!diskussionsövningar!och!filmtime!!Det!är!bland!det!
roligaste!och!jag!kan!säga!att!det!kommer!bli!svårt!att!titta!på!en!problematisk!familj!i!filmer!igen!
utan!att!försöka!implementera!interventioner!så!givande!var!det!momentet.!Väldigt!givande!kurs!där!
litteraturen!är!relevant!och!där!man!lär!sig!väldigt!mycket!!Och!alla!lärare!och!föreläsare!gör!kursen!
lärorik.!Tips?!Börja!med!allt!i!god!tid!!!Från!att!hitta!böckerna,!välja!familjen!och!sätta!igång!med!alla!
uppgifter!för!det!blir!en!aning!stressigt.!Högt!tempo!men!fortfarande!riktigt!nice!=)!/!Eleonora!!
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!

Jag är mycket nöjd att jag valde denna kurs! Har lärt mig jätte mycket och det har varit den 

roligaste kursen hittills under socionomutbildningen. Rollspelen har varit lärorika, givande 

och roliga! Lärarna har varit väldigt bra och vi har fått många bra föreläsningar. Jag 

personligen gillar att läsning har varvats med film och rollspel. Bra kurs, lärare och övningar. 

Jag rekommenderar den starkt! Lycka till, Natasha 

!

Det har varit en mycket givande och bra kurs. Jag kan varmt rekommendera kursen om man 

är intresserad av att arbeta med familjer i framtiden men också om man vill arbeta med en 

större grupp av människor. Det kan verka väldigt tråkigt i början men håll ut, det roliga 

kommer senare och ni kommer inte ångra er. Det var inte så jobbigt med uppgifterna, börjar 

man planera och plugga i tid så kommer det gå hur bra som helst! Lycka till på kursen och se 

till att ha roligt! A.N. 

 
!E_f_t_e_r_!_a_t_t_!_v_i_!_a_v_s_l_u_t_a_t_!_d_e_n_n_a_!_k_u_r_s_!_k_a_n_!_j_a_g_!
_är_l_i_g_t_!_s_äg_a_!_a_t_t_!_j_a_g_!_är_!_n_öj_d_!_m_e_d_!_m_i_t_t_!_v_a_l_._!
_K_u_r_s_e_n_!_är_!_v_äl_d_i_g_t_!_l_är_o_r_i_k_!_o_c_h_!_e_f_t_e_r_s_o_m_!_d_e_t_!_är_!
_s_åp_a_s_s_!_o_l_i_k_a_!_m_o_m_e_n_t_!_o_c_h_!_öv_n_i_n_g_a_r_!_b_l_i_r_!_m_a_n_!
_a_l_d_r_i_g_!_u_t_t_r_åk_a_d_._!_I_!_m_i_n_!_g_r_u_p_p_!_s_å!_g_j_o_r_d_e_!_v_i_!
_l_i_t_t_e_r_a_t_u_r_s_e_m_i_n_a_r_i_e_n_a_!_s_e_r_i_ös_t_,_!_v_i_!_a_n_v_än_d_e_!
_o_s_s_!_a_v_!_P_o_w_e_r_p_o_i_n_t_!_o_c_h_!_l_i_k_n_a_n_d_e_._!_Äv_e_n_!_o_m_!
_d_e_t_!_k_a_n_s_k_e_!_v_e_r_k_a_r_!_s_o_m_!_o_n_öd_i_g_t_!_m_y_c_k_e_t_!_t_i_d_!
_a_t_t_!_l_äg_g_a_!_n_e_r_!_p_å!_e_t_t_!_l_i_t_t_e_r_a_t_u_r_s_e_m_i_n_a_r_i_u_m_!_s_å!
_k_a_n_!_j_a_g_!_r_e_k_o_m_m_e_n_d_e_r_a_!_a_t_t_!_m_a_n_!_g_ör_!_d_e_t_!_d_å!
_m_a_n_!_s_p_a_r_a_r_!_m_y_c_k_e_t_!_t_i_d_!_n_är_!_m_a_n_!_s_e_d_a_n_!_g_ör_!
_e_x_a_m_i_n_a_t_i_o_n_s_u_p_p_g_i_f_t_e_n_!_p_å!_g_r_u_n_d_!_a_v_!_a_t_t_!_m_a_n_!
_r_e_d_a_n_!_l_äs_t_!_d_e_t_!_m_e_s_t_a_!_a_v_!_k_u_r_s_l_i_t_t_e_r_a_t_u_r_e_n_._!
Emma_!

!

Ni har gjort ett bra val i att välja denna kurs! Till skillnad från en del annat på vårt program så 
har denna kurs känts relevant inför kommande arbete, jag upplever att jag har fått många 
verktyg att ta med mig in i arbetet som socionom. Kursen har både varit givande och väldigt 
intressant. Disponera tiden väl, börja läs i tid, ni har en del att plöja igenom. Organisera era 
litteraturseminarium så att ni i slutet av kursen har tid att fokusera på ert examinationsarbete. 
Lycka till, ni kommer ha kul! 

!
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Halloj! blivande! familjekursstudenter.! Kursen! är! givande!och! välbalanserad!med!en! kombination! av!

praktiska!seminarier!och!teoretiska!föreläsningar,!ofta!med!gästföreläsare!från!fältet.!Det!märks!att!

kursen!är!på!avancerad!nivå,!men!känns!inte!för!svår.!Det!kan!dock!vara!bra!att!veta!att!det!är!viktigt!

att!börja!läsa!in!sig!på!litteraturen!redan!i!starten!av!kursen,!då!det!inte!finns!mycket!tid!att!läsa!och!

skriva! till! det! stora! arbetet! i! slutet! av! kursen.! Det! enda! jag! känner!mig! kritisk! till! är! att! tveksamt!

många!moment!(dvs.!alla)!obligatoriska,!som!så!många!andra!gånger!på!socialhögskolan.!!

Gustav!

!

Denna kurs har varit väldigt intressant och givande. Föreläsarna har varit duktiga och 

engagerade och ni kommer märka hur varje föreläsning hjälper er som framtida 

socialarbetare. Jag är nöjd med kursens upplägg, mest av allt när vi hade rollspel. Det är 

nervöst i början men ni kommer märka en stor utveckling varje gång och få större 

självförtroende. Denna kurs kommer stärka er inför arbetslivet, vilket jag tycker är viktigt 

med tanke på att man snart befinner sig där. Jag rekommenderar kursen starkt! / Egzona 

!

Denna kurs var otroligt givande! Det som varit roligast, men som jag var mest nervös över 

från början, var rollspelen. Man upptäcker att man faktiskt har lärt sig något sen termin fyra. 

Lärarna är jättebra och ger feedback på bra sätt. Litteraturseminarierna lär man sig mycket av 

då man tar till sig litteratur som man annars inte gjort. Viktigt är att klara av 

litteraturseminarierna snabbt så man har tid till examinationsuppgiften. 

Examinationsuppgiften var rolig att göra, men öva innan på presenationen till seminariet då ni 

bara har tio minuter. Lycka till!  /Emily Borgman!

!

Kasta dig in i sista kursen som om det inte finns någon karriär bortom den. Dansa genom sista 

tiden på utbildningen. Du har klarat C-uppsatsen, det här är din tid nu. Njut, ha kul och lär dig 

för att du vill lära dig igen och inte för att du måste.  Den här kursen är en av de bästa under 

utbildningen och den jag har lärt mig mest under.  Du har redan grunderna och det här är 

specialisering som du lär dig för att du vill veta och du vill vara så bra på det här som du kan 

vara. / Sebastian Lindeberg 

!
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Det!har!varit!en!mycket!intressant!och!givande!kurs.!Kursens!starka!sida!är!absolut!rollspelen.!Vi!har!
fått!öva!på!att!vara!familjebehandlare!för!en!familj!och!medverka!i!ett!rollspel!i!ett!nätverkssamtal!
vilket!har!varit!väldigt!givande.!Jag!hade!dock!önskat!ännu!mer!utav!rollspelen.!Kursen!har!också!
erbjudit!många!intressanta!föreläsningar!där!det!även!har!förekommit!föreläsare!från!fältet.!Lycka!
till/Felicia.!!!

!

Jag!är!väldigt!besviken!på!kursen,!trodde!den!skulle!innehålla!fler!praktiska!övningar!och!att!man!
skulle!gå!djupare!in!i!behandlingsmetodiken.!I!början!av!kursen!känns!det!mest!som!repetition!och!i!
slutet!av!kursen!kommer!det!roligaste!–!rollspel.!Under!rollspelen!fick!man!väldigt!bra!feedback!och!
lärde!sig!väldigt!mycket.!Tips:!Börja!med!interventionen!i!tid!och!se!till!att!klara!av!
litteraturseminarierna!så!snabbt!som!möjligt!!!

Lycka!till!!/!R.S.!

!

Familjekursen är en rolig och intressant kurs där man som student får möjlighet att använda sina 
teoretiska kunskaper i praktiska övningar. Ett tips är att börja med litteraturseminarium i tidigt skede 
för att kunna njuta av de rollspel som kommer längre in på kursen och även ha god tid med 
examinationsarbetet. Ha roligt och njut av tanken på att ni snart är klara socionomer ☺  

//Erika Rovina  

!

Hälsning*till*framtida*studenter*(Malin*Henriksson)*
*

Denna!kurs!är!givande,!rolig!och!ger!en!fördjupad!kunskap!i!mycket!av!det!som!vi!bara!fått!en!glimt!
av!under!tidigare!terminer.!Framförallt!erbjuds!möjligheten!att!praktiskt!få!använda!metoder!som!
kan!vara!viktiga!i!mötet!med!klienter.!Du!tränas!i!att!samtala!med!familjer,!hur!du!ska!agera!i!
nätverksmöten!samt!att!arbeta!sida!vid!sida!med!andra!socionomer!i!behandlingssammanhang.!
Kursen!har!ett!lagom!tempo!gällande!läsning,!föreläsningar!och!praktiska!uppgifter.!Ett!tips!är!att!
dock!försöka!hitta!böcker!och!komma!igång!med!läsningen!så!snabbt!som!möjligt!!Detta!gäller!även!
litteraturseminarierna!ni!kommer!ha!gruppvis.!!(Ord:!100)!

!

" ”Socialt arbete med inriktning på familjer” är en bra kurs och jag har lärt mig mycket. Är 
en fortsättning/fördjupning på SOPA44 från termin 4. Många intressanta föreläsningar, 
givande litteraturseminarier och samtalsövningar. Jag hade gärna velat ha fler 
samtalsövningar kopplade till de olika behandlingsmetoderna.  
Jag!rekommenderar!starkt!kursen!!Med!vänliga!hälsningar/!Besa.H.!

!

Kursen Socialt arbete med inriktning på familjer har varit väldigt givande. De mest givande 
momenten var att få delta i rollspel utformat som ett nätverksmöte, samtalsträningen i rollspel 
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och arbetet med familjeinterventionen. Inför arbetet med familjeinterventionen fick vi flera 
bra föreläsningar kopplade till olika familjeinterventioner. Kursen knyter an bra till 
arbetslivet. Det var också bra att få en fördjupning i bl.a. anknytningsteori. /Johanna 
Gustafsson 

!

Denna kursen har varit väldigt lärorik. Det bästa med 
kursen enligt min mening har varit att vi har gjort 
familjerollspel. Jag har lärt mig väldigt mycket kring 
familjebehandling och hade gärna velat jobba med det i 
framtiden.  En annan sak som jag tyckte var bra med 
kursen är att vi har fått lära oss olika 
behandlingsmetoder.  
/Amra Kurtanovic 

 

Hej!där!!Vad!kul!att!du!valt!familjekursen.!Denna!kurs!har!varit!både!givande!och!lärorik!på!så!många!

olika!sätt.!Kursen!har!erbjudit!både!intressanta!föreläsningar!samt!en!hel!del!praktiska!saker!med.!Jag!

rekommenderar!er!att!gå!på!alla!föreläsningar!och!att!redan!från!början!fundera!på!vilken!familj!ni!

vill!ha!till!familjeinterventionen!och!ni!behöver!absolut!inte!stressa!över!den.!Så!länge!ni!är!med!på!

föreläsningarna!samt!läser!litteraturen!så!blir!den!inget!problem.!För!övrigt!rekommenderar!jag!

kursen!verkligen!då!jag!känner!att!jag!lärt!mig!mycket!från!den.!Må!bäst!!//Azra!Fikic!!

 

Kursen socialt arbete med inriktning på familjer har levt upp till mina förväntningar och i många 
fall överträffat dem. Nästan alla föreläsningar samt kurslitteratur har varit intressanta och givande. 
Kursen har haft ett lagom tempo och det har inte känts stressig eller omotiverat. Framförallt 
övningarna där vi har fått träna på familjearbete och samtalsmetodik har varit roliga. Överlag har 
kursen en tydlig koppling till det praktiska sociala arbetet och jag har fått med mig mycket som 
jag kan använda mig av som färdig socionom. Definitivt en kurs jag kan rekommendera! 
/Sigrid 

 

Kursen var givande både teoretiskt och praktiskt. Märks att vi går upp en nivå på de krav som ställs. 
Mer fokus på teori och mindre på praktik än jag från början hade hoppats på. Roligt med de praktiska 
övningarna. Är utöver de praktiska övningarna på termin 4 ett av få tillfällen vi får öva rent praktiskt, 
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bra för framtiden! En annan positiv sak är att vi går igenom interventioner som är bra att ha 
förkunskap om oavsett framtida arbetsområde samt får öva på att beskriva ett eget case. Bra med 
många tillfällen till feedback. /A.E. 

 

För!mig!har!kursen!inte!bara!varit!väldigt!lärorik!utan!också!inspirerande.!!

Du!får!en!grundläggande!kunskap!om!hur!anknytning!samt!olika!riskl!och!skyddsfaktorer!i!familjen,!
påverkar!barns!utveckling.!Denna!grundläggande!kunskap!var!väldigt!bra!att!ha!med!sig!när!
gästföreläsarna!från!olika!familjebehandlingsprogram!kom.!Dessa!föreläsningar!var!intressanta!och!
givande.!Vi!fick!också!möjlighet!att!träna!på!familjesamtal,!ett!jätte!roligt!moment!där!du!lär!dig!
väldigt!mycket.!!

Kursen!har!verkligen!ökat!mitt!intresse!för!att!arbete!med!familjer.!!

!/Sarah!Engemar!

 

 

Familjekursen är en rolig och lärorik kurs som börjar mest med teoretiska grunder och fortsätter med 
praktiska övningar senare i kursen. Jag tycker att kursen har varit mycket lärorik och väldigt rolig! Jag 
har lärt mig jättemycket och blivit inspirerad till mitt framtida yrkesval av de olika kliniker som 
föreläser på kursen. 

Jag är nöjd med mitt val av kurs och det hoppas jag att du också kommer att vara! 

Lycka till! Hälsingar Ebba A 

 

 

Väldigt givande kurs, troligen än av de bästa kurserna 
genom hela utbildningens gång. Samtalsövningarna har 
varit väldigt lärorika. Vill du jobba med familjer så 
förbereder denna kursen dig för ditt jobb som 
familjeterapeut. Under kursens gång har tanke slagit 
mig att jag verkligen vill jobba med familjer. Mycket 
bra att personer från fältet har kommit och delat med 
sig av sina erfarenheter och kunskaper. 
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/Azra Kurtanovic!

!

"En av de bättre kurserna på programmet! Det kanske inte är så svårt att bli godkänd, 
men jag tycker att det var värt att lägga ner hårt arbete. Mycket fokus på teori i 
början, men det praktiska kommer i mitten av kursen. Bra val av inriktningskurs!"  
 
Bästa hälsningar,  
Amanda Engström!

!

Familjebehandlingskursen!har!varit!givande,!även!om!den!inte!har!innehållit!precis!det!jag!hade!tänkt!
mig!innan!jag!började.!Det!är!mindre!praktiska!delar!och!mer!teori!och!eget!ansvar!över!
litteraturseminarier!och!dylikt.!Det!kan!vara!tufft!att!jobba!upp!motivationen!för!att!skriva!ännu!en!
grej,!nu!när!examen!är!så!nära.!Men!härda!ut!!Det!här!ger!också!verktyg!för!det!framtida!yrkeslivet.!
På!det!stora!hela!är!jag!nöjd!och!tror!nog!att!jag!har!lärt!mig!mer!än!jag!förstår!precis!nu.!Det!blir!bra.!
/!Caroline!K!

!

Den!här!fördjupningskursen!är!väldigt!givande!och!intressant.!Bäst!är!rollspelsövningarna.!Jag!tyckte!
att!det!var!skönt!att!sätta!igång!med!litteraturseminarierna!omgående!så!att!de!blev!avklarade!innan!
det!var!dags!att!börja!med!examinationsuppgiften.!Om!en!deltar!vid!alla!moment!är!kursen!inte!mer!
krävande!är!någon!annan,!även!om!det!kan!vara!lite!intensivt!i!början!med!att!hinna!få!tag!i!
litteraturen!och!läsa!böckerna!inför!litteraturseminarierna.!Väldigt!kul!att!få!möta!föreläsare!från!
fältet.!Lycka!till!!/Maria!!

!

Hej.!Jag!måste!ändå!säga!att!jag!är!besviken!på!första!delen!av!denna!kurs.!Inte!som!jag!förväntade!mig!att!den!
skulle! vara! till! en! början.! Det! blir! dock! lite! bättre! mot! slutet.! Saknar! en! uppblandning! av! rollspel! och!
föreläsningar!vilket!hade!gjort!kursen!roligare.!Börja!med!interventionen!i!tid!och!gör!litteraturseminarierna!så!
fort!som!möjligt!för!att!lämna!mer!tid!till!interventionen.!Ett!tips!är!att!låna!böckerna!för!litteraturseminarierna!
så!fort!som!möjligt!(det!är!helt!omöjligt!att!köpa!alla!böcker,!tänk!på!din!plånbok).!Som!avslutning!vill!jag!bara!
säga,!Lycka!till.!

/Mathilda!

!

Välkommen till en mycket bra kurs. Den kommer att ställa höga krav på 
närvaro så avboka allt extrajobb. Litteraturen går att köpa på internet 
men jag säljer mina nya böcker. Det som tillhör extra litteratur fick vi som 
handouts. Var uppmärksam på de intressanta föreläsningarna för du får 
mycket gratis kunskap och kan lättare ta till dig böckerna. 
Nätverksmötena som är en praktisk övning ger mer gemensamhet i 
klassen samtidigt som det är en rolig övning, liksom familjeterapi 
sessionerna. Börja tidigt med era seminarier så ni slipper ha det när 
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familjeterapin börjar. Lycka till!, frågor; rickardfalck@hotmail.com 

!

Kursen höll vad den lovade och var mycket lärorik. Man har möjlighet att tillgodogöra sig 

fördjupade kunskaper om familjesamtal (både praktiskt och teoretiskt) och nya kunskaper om 

olika familjebehandlingsprogram. Ett tips är att starta i tid med examinerande uppgifter och 

att tidigt välja familj för intervention, då kan man ha denna i åtanke på föreläsningarna. Jag 

rekommenderar även ett kritiskt förhållningssätt med speciellt fokus på intersektionella 

aspekter eftersom det är lätt att falla in i ett normativt tänkande kring familjer. Påminn lärarna 

om att ta upp exempel om mindre traditionella familjesituationer och välj gärna en sådan 

familjesituation till examinationsuppgiften för att få ut mer av kursen.  

Lycka till! /Selina 

!

Här kommer lite tips inför terminen: 
Börja läsa böckerna till litteraturseminarierna i god tid, dela upp seminarierna jämnt, dvs. ha 
inte alla seminarierna på samma dag. Detta underlättar för kommande delar i kursen. Lägg tid 
på seminarierna, de är givande! 
Familjesamtalsveckan är bra, passa på att öva och både göra rätt och fel. Det är kanon med 
professionell feedback under tiden så utnyttja detta! 
Gör det du ska, så kommer resten att lösa sig! Glöm inte att ha roligt också! / Nina  

!

Hej och välkommen till en bra kurs! Här kommer några tips inför terminen.  

Jag tycker att litteraturseminarierna är givande och att det gynnar en att lägga tid på att läsa 
böckerna till dessa. Att dela upp seminarierna med ungefär en veckas mellanrum var lagom 
för oss. Att klumpa ihop seminarierna till en vecka är nog ingen bra idé… Lägg tid på 
seminarierna!  

Familjesamtalsveckan är bra, passa på att ha roligt och att öva på hur just du ska förhålla dig 
och agera i samtal.   

Ett annat tips är att börja fundera på val av familj i tid!  

/Hillevi 

!

Hälsning till framtida studenter. 
Socialt arbete med familjer är en lärorik kurs och trots att den inte var riktigt så som jag 
trodde är jag nöjd. De inledande veckorna är mer teoretiskt inriktade medan ni mot slutet 
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kommer ställas inför praktiska övningar. Personligen hade jag önskat mer av det praktiska och 
framförallt att de teoretiska spåren varit mer tydligt kopplade till de praktiska momenten. 
Litteraturseminarierna blir vad ni i gruppen gör dem till. Mitt råd är att göra dessa ordentligt 
även om ”kontrollfunktionen” inte är så stark. 
Lycka till! / Johanna B 

 

Vill du lära dig mer om olika sorters familjebehandlingar och hur ett familjesamtal kan gå 

tillväga så är detta rätta kursen för dig. Kursen är både intressant med bland annat 

gästföreläsare som arbetar med olika familjebehandlingar och rolig med ett upplägg som är 

varierat och passar olika typer av inlärningssätt. Ett tips jag kan ge är att börja med 

litteraturseminarierna så tidigt som möjligt så att ni har det ur vägen innan ni måste sätta 

igång med examinationsuppgiften. Det kan nog vara en bra idé att även börja med 

examinationsuppgiften ganska tidigt. Sammanfattningsvis en jättebra kurs! 

MVH 

Nathalie Nilsson 

!

Kursen har varit väldigt intressant och rolig. Föreläsningarna har varit givande och många 
olika behandlingsmodeller har presenterats. Det har även funnits mycket samtalsövningar och 
rollspel där man har fått chans att utveckla sina färdigheter inom samtalsmetodik. Ett tips är 
dock att börja i tid med att läsa kurslitteratur och med att börja på examinationsuppgiften. Jag 
rekommenderar den här kursen till de som vill jobba med familjer i framtiden. Jag är själv 
väldigt nöjd med mitt val att läsa denna kurs! 

Med Vänliga Hälsningar 

Carolina Persson 

!

Hälsning 

Denna kurs är väldigt rolig, men den började inte så intressant.. Min hälsning handlar om att 

inte ge upp, för kursen är kanon! Examinationsuppgiften är inte så svår, oroa dig inte, även 

den är rolig! Ett tips är att börja litteraturseminarier snabbt, så är böckerna lästa innan kursen 

tar fart på riktigt. 

Lina 

!
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Denna kurs har varit väldigt rolig och intressant. Jag har lärt mig mycket om många olika 

saker. Andra delen av kursen är mer praktisk då man genom rollspel får öva på att hålla i 

familjesamtal. Jag upplevde att det var en bra och avslappnad stämning under rollspelen och 

man tilläts göra fel och prova sig fram. Handledarna var närvarande och gav konstruktiv 

feedback. Jag rekommenderar att man läser böckerna till litteraturseminarierna då man har 

användning av dessa även vid föreläsningar och examinationsuppgiften. Jag är glad att jag 

gick på alla föreläsningar då de var väldigt givande. Föreläsarna var bra och intressanta att 

lyssna på. / Frida Ljungsten 

!

!

Hälsningar*till*Er*från*studenterna*Vt214*
!

Jag!är!en!mycket!nöjd!student!med!den!kursen.!Den!har!varit!jättebra!och!givande.!Vi!fick!
jobba!mycket!men!det!var!alltid!lika!roligt!och!allt!gick!så!snabbt.!Det!jag!vill!tipsa!er!om!är!
att!ta!vara!på!all!information!ni!får!genom!alla!föreläsningar!och!övningar.!Den!var!mycket!
praktiska!saker!och!det!trivdes!jag!på.!Är!du!en!person!som!lär!dig!mer!genom!praktiken!då!
rekommenderar!jag!den!starkt!åt!dig.!/!F.S.!

!

Kursen!har!varit!rolig!och!tiden!har!gått!mycket!snabbt!!Intressanta!föreläsningar!som!varit!givande!

med!många!bra!föreläsare.!Samtalsövningarna!var!någonting!jag!fruktade!för!då!jag!för!det!mesta!

tycker!att!rollspel!brukar!bli!tillgjort!och!pinsamt.!Det!visade!sig!dock!att!de!inte!var!något!att!oroa!sig!

för,!det!var!både!roligt!och!lärorikt!att!få!prova!på!att!vara!både!behandlare!och!familjemedlem!!Jag!

upplever!att!denna!kurs!är!mycket!lättare!att!ta!till!sig!då!den!är!intressant!vilket!därmed!också!gör!

den!lättare!att!klara!av.!/!C.R.!

!

Denna!kurs!är!en!kurs!jag!är!väldigt!nöjd!med.!Om!du!är!intresserad!av!olika!samtalsmetoder!med!
familjer!är!denna!kurs!för!dig!!De!flesta!föreläsarna!är!riktigt!duktiga!och!innehåller!väldigt!lärorika!
moment.!Det!enda!som!är!jobbigt!är!att!föreläsningssalarna!är!på!väldigt!olika!ställen.!Det!var!otroligt!
jobbigt!då!vissa!av!oss!kom!från!campus!där!vi!har!alla!salar!i!en!och!samma!byggnad.!Så!se!till!att!
fråga!om!ni!är!osäkra,!men!utöver!detta!så!är!jag!supernöjd!!

Vänliga!Hälsningar,!Sara!Dirawi!

!
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Intressant och givande kurs. Man får en stor inblick i hur olika behandlingsmetoder funkar, 
som kan vara relevanta att känna till som utbildad socionom. Väldigt givande familjerollspel 
där man får chansen att utöva sitt kommande yrke som behandlare, samt chansen att känna på 
hur det är att vara en familj som går i terapi. Mycket feedback från både lärare och studenter.  

En bra kurs som man kan lära sig mycket av om man engagerar sig. /Amanda Milenkovic 

!

Kursen har varit rolig, inspirerande och ökat min förståelse för arbete med familjer. 

Föreläsningarna har varit bra och intressanta då det har varit en blandning av kursens lärare 

och gästföreläsare. Under kursen har vi även haft samtalsövningar som var mycket givande 

och gav bra träning inför arbetslivet. Examinationsuppgiften bidrog till fördjupade kunskaper 

kring en särskild metod och övning i att kunna motivera för en vald metod. Denna kurs ökade 

mitt intresse för att i framtiden arbeta med familjer och samtal. / J.O. 

!

Familjekursen!har!varit!helt!fantastisk.!Samtalsövningarna!som!vi!hade!i!gruppen!var!väldigt!roliga!
och!lärorika.!Det!kommer!en!massa!gästföreläsare!och!berättar!om!olika!familjebehandlingsmetoder.!
Mycket!intressant.!Dessutom!Får!ni!välja!en!typ!av!familjebehandling!i!ert!skriftliga!arbete.!Man!lär!
sig!väldigt!mycket!både!när!man!skriver!och!läser!de!andras!texter.!Hade!jag!valt!igen!så!hade!det!
inte!varit!någon!tvekan!om!att!jag!hade!valt!samma!kurs.!D.N.!

!

Jag är nöjd med denna kurs, den har varit vad jag har förväntat mig plus lite till. Väldigt bra 
föreläsningar med bra föreläsare vilket gjort att man lärt sig massor om familjearbete och 
olika metoder. De praktiska övningarna har också varit väldigt givande. Man fick mer ut av de 
övningarna än de vi hade på termin 4 eftersom det nu var upplagt med fler samtal och 
övningar. Jag rekommenderar absolut denna kurs! M.S. 

!

Kursen är jätterolig och intressant för en framtida socionom. Den innehåller värdefull kunskap som 

kommer att vara användbar i det kommande yrket. Det är en kurs för den som är intresserad av att lära 

sig mer om familjebehandling och hur det är att vara behandlare. Kursen innehåller rollspel, 

föreläsningar, grupparbeten och seminarium, vilka alla är givande moment för att få en förbättrad 

kunskap om familjebehandling. Det är upp till studenten själv att bestämma hur mycket tid hen är 

villig att lägga ner på kursen, bortsett från obligatoriska moment, men i slutändan är det värt att ha 

lyssnat aktivt och tagit del av det som kursen erbjuder. Dels för personlig vinning men även för 

moment som innebär att ens kunskap sätts på prov, som t.ex. seminarium och rollspel. Kompetenta 

lärare och inbjudna professionella gör att informationen som förmedlas sätts i ett sammanhang som 
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ger en förståelse för det kommande arbetet som socionom. Kursen är fantastisk och 

rollspelsövningarna har gett upphov till många skratt och gott samarbete! / Lovisa M. 

!

Jag!är!en!mycket!nöjd!student!med!den!kursen.!Den!har!varit!jättebra!och!givande.!Vi!fick!
jobba!mycket!men!det!var!alltid!lika!roligt!och!allt!gick!så!snabbt.!Det!jag!vill!tipsa!er!om!är!
att!ta!vara!på!all!information!ni!får!genom!alla!föreläsningar!och!övningar.!Den!var!mycket!
praktiska!saker!och!det!trivdes!jag!på.!Är!du!en!person!som!lär!dig!mer!genom!praktiken!då!
rekommenderar!jag!den!starkt!åt!dig.!F.S.!

!

Den!här!kursen!har!för!mig!knutit!ihop!hela!utbildningen.!Det!kändes!som!att!bitar!föll!på!pålats!och!
jag!har!fått!en!fördjupad!inblick!i!familjearbete.!Kursen!har!hållit!en!hög!standard!både!vad!gäller!
föreläsningar!och!föreläsare.!Rollspelen!var!det!som!gav!mig!mest,!och!det!var!jätteroligt!att!få!öva!
på!rollen!som!familjebehandlare.!Man!får!en!chans!att!utvecklas!då!det!finns!föreläsare!med!hela!
tiden!under!dessa!dagar,!vilket!gör!det!hela!ännu!bättre.!Är!du!intresserad!av!familjebehandling!och!
familjearbete!kan!jag!starkt!rekommendera!den!här!kursen!!/!Linn!Adolfsson!

!

Den bästa kursen på hela utbildningen, om man är intresserad av barn, unga, familj och av 

samtal och behandling. Bra föreläsningar om behandlingsprogram från fältet och intressanta 

föreläsningar om anknytningsteori, familjebehandling och nätverksarbete. Men det bästa har 

nog varit de praktiska övningarna i olika moment inom samtal och behandling där man får 

träna sina färdigheter. Det var häftigt att känna att man utvecklades bara under några dagar i 

övningarna. Rekommenderar kursen starkt! /Sofie Francke 

!

Den!här!kursen!har!varit!mycket!givande!och!har!på!ett!fint!sätt!knutit!ihop!det!man!har!lärt!sig!under!
tidigare!terminer.!Föreläsningarna!har!överlag!hållit!en!hög!nivå!och!varit!mycket!lärorika.!Jag!har!
särskilt!uppskattat!de!olika!samtalsövningarna!och!den!feedback!man!har!fått!där.!Är!du!intresserad!
av!hur!du!kan!använda!systemteori!och!anknytningsteori!i!praktiken!så!är!det!här!en!kurs!för!dig.!/!
Erika!Lysén!Kotti!VT!14!

!

En proffsig kurs! Alltifrån kursledning, inspirerande och engagerade föreläsare från fältet till 

lättläst tillämpbar litteratur! Roligt att fortsätta med den praktiska samtalsträningen från 

termin 4. Jag rekommenderar varmt denna kurs! / C.B. 

!
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Jag tycker ni valt en bra fördjupningskurs och ni kommer lära er mycket genom föreläsningar, 
gruppövningar, rollspel och litteraturseminarier. Något som jag tycker ni ska tänka på är att vara 
förberedd med litteraturlistan. Ni behöver inte införskaffa all litteratur men se till att ha bra 
framförhållning i vad ni behöver för böcker. Var även noga med att inte missa för många föreläsningar. 
Jag tycker kursen höll vad den lovade, även om jag trott den skulle vara lite annorlunda. Jag tycker inte 
man fick jobba jättehårt, om man nu ser till att vara engagerad och aktiv i de olika momenten. Jag kan 
verkligen rekommendera kursen och jag tror man kommer ha stor användning av synsättet man får i 
kursen som framtida socionom! / Vänliga hälsningar Cathrine! ☺ 

!

Ni!har!en!riktigt!intressant!och!givande!kurs!framför!er.!Många!bra!gästföreläsare!som!gjorde!mig!
sugen!på!att!komma!ut!och!arbeta!i!behandling!med!en!gång.!Samtliga!gruppövningar!var!bra!men!
hade!önskat!att!vi!fick!fler!tillfällen!att!träna!på!att!vara!familjebehandlare.!Den!första!delen!var!
forskning!och!det!var!ingen!bra!start!på!kursen!men!håll!ut,!det!blir!bara!bättre.!Det!var!ingen!
superkrävande!kurs!så!se!till!att!ha!kul!och!njut!av!näst!sista!kursen.!/!Hälsningar!Katarina!

!

Kursen! var! bättre! och! mer! lärorik! än! vad! jag! trodde! att! den! skulle! vara.! Jag! förväntade! mig!

föreläsningar!om!endast! systemteori!och!behandlingar!utifrån!den!men! jag! fick!mycket!mer!än! så.!

Genom! att! läsa! på! ”distans”! har! jag! läst! all! den! obligatoriska! även! den! relevanta! litteraturen! för!

examensarbetet! och! kompletteringarna.! Litteraturen! berikade! kunskapsbanken! vilket! underlättade!

att! utföra!mina! skriftliga! uppgifter.! Jag! har! fått! jobba! hårt!men! litteraturen! som! är! skriven! på! ett!

jordnära! och! medmänskligt! sätt! som! har! underlättat! inlärningen.! Jag! blev! fascinerad! när! jag!

upptäckte!att!de!som!forskat/skrivit!om!familjebehandlingar!skrivit!på!ett!sådant!sätt!där!målgruppen!

(ungdomar)!skulle!kunna!läsa!böckerna!och!förstå.!Det!säger!mycket!om!forskarna!och!att!de!arbetat!

nära!familjer!med!utåtagerande!ungdomar.!Jag!rekommenderar!familjekursen!starkt!då!den!även!är!

användbar!inom!andra!områden.!/!Tanja!Eliasson!

!

Ni!har!en!givande!och!roligt!kurs!framför!er.!Kursen!har!verkligen!levt!upp!till!mina!förväntningar!där!vi!
har!fått!intressanta!föreläsningar!och!en!del!praktiska!övningar.!Metoddelen!i!början!av!kursen!kan!
kännas!lite!tung!men!annars!en!väldigt!spännande!och!lärorik!kurs!!Examinationsdelen!var!väldigt!givande!
där!vi!fick!ta!del!av!andras!arbete!på!ett!sätt!som!kändes!roligt.!!

Josefin!Axelsson!
!

Jag!rekommenderar!verkligen!att!läsa!denna!kursen.!Den!har!varit!rolig!och!lätt!att!ta!till!sig.!

Den!har!innehållit!lagom!mycket!av!både!teori!och!praktik!och!föreläsarna!och!deras!

föreläsningar!har!varit!mycket!bra!och!givande.!Övningarna!i!olika!samtal!har!varit!

höjdpunkterna!!Läser!man!böckerna!och!hänger!med!på!föreläsningarna!är!det!inga!problem!
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att!klara!kursen,!tycker!jag.!Jag!tycker!att!många!föreläsningar!har!varit!lätta!att!ta!till!sig!för!

att!man!kan!relatera!till!sig!själv,!i!vissa!fall!iaf.!Efter!uppsatsen!var!denna!en!skön!kurs!att!gå!

för!att!den!är!rolig!och!väldigt!lärorik!!/!Lycka!till,!Carolina!Engqvist!!

!

OK,!hur!ska!man!börja…!Jo!!läs!denna!kurs,!det!är!en!fördjupning!av!termin!4.!Så!vad!behöver!du!då!

veta!innan!du!väljer!kursen?!Mycket!litteratur!som!ska!läsas,!roliga!rollspel,!intressanta!föreläsningar!

och!suveräna!kursansvariga,!väldigt!engagerade.!Kursen!höll!vad!den!lovade!och!jag!som!student!är!

mycket!nöjd,!ångrade!mig!inte!en!sekund!att!jag!valde!denna!kurs.!Jag!rekommenderar!kursen!varmt,!

man! lär! sig! en!massa! och!man! kommer!med! all! säkerhet! ha!mycket! nytta! av! den! i! vårt! framtida!

socionomyrke.!!/!Med!vänliga!hälsningar/!Jasminé!Fares!

!

 Kursen var en bra kurs. Kursen var mer eller mindre uppdelad i tre block. 
Vanliga föreläsningar, vilka var överlag bra. Sedan gästföreläsare om olika behandlingar, 
vilket mest kändes som försäljning. Sist var det samtalsövningar vilka var otroligt bra och 
givande.  

Jag hade gärna sett att behandlingarna i större utsträckning ställts mot varandra 
istället för att vara långa och enbart visa den positiva sidan. Det jag var mest besviken på av 
kursen var närvarolistan. Jag tycker inte det hör till att man på avancerad nivå har obligatorisk 
närvaro. Jag anser att har man inte vett nog att närvara på denna nivå får kunskapen var den 
personen förlorad. / M.J. 

!

Familjekursen är en rolig och spännande inriktning med mycket olika 

moment som man får möjlighet att öva på. Den är givande på så sätt 

den ger en djupare inblick i ett flertal olika behandlingar och insatser 

samtidigt som man även ibland får chansen att agera i ett rollspel. 

Rollspelen är väldigt underhållande och lärande, då man får 

möjligheten att rollspela i större grupper. 

All information som man får under kursens gång är nyttig att ha som 

framtida socionom om man planerar att arbeta med barn- och 
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ungdomar samt deras familj. Jag rekommenderar starkt den här kursen 

till de som är intresserade av att just detta arbetsområde. / Lycka till!  

My Gustafsson 

!

En!familjär!och!mysig!kurs!där!man!får!en!bra!överblick!över!familjebehandlings!komplexa!men!ack!så!
intressanta!värld.!Vill!du!få!en!överblick!över!familjebehandling!i!Sverige?!Vill!du!få!praktisk!övning!
samt!känna!på!hur!rollen!som!familjebehandlare!känns?!Vill!du!ha!en!inspirerande!kurs!där!du!lär!dig!
något!nytt?!Då!är!detta!kursen!för!dig!!/Alfred!Hansson!

!

Familjekursen! har! varit! en! av! de! roligaste! och! mest! lärorika! på! utbildningen.! Den! har! fördjupat!

kunskaperna! från! termin!4!och!det! har! inte! varit! några!upprepningar.!Det! roliga! har! varit! de!olika!

rollspelen,! där! vi! fått! kunskaper! och! tips! från! professionella! som! man! kommer! ha! med! sig! i! sitt!

yrkesliv.!Vi!har!också!fått!väldigt!mycket!information!kring!olika!behandlingar!och!kursen!avslutades!

med!att!vi!fick!välja!en!familjeintervention!som!vi!skulle!tillämpa!på!en!valfri!familj.!Självklart!har!vi!

också!fått!läsa!en!del!på!egen!hand,!men!det!har!varit!lagom!mycket.!/!Igballe!Haxhani!

!

En!bra!kurs!där!jag!känner!att!jag!fått!en!bra!förståelse!för!familjeterapi!och!utövandet!av!det.!Det!
var!roligt!och!lärande!att!i!rollspelen!få!chansen!att!testa!sin!egen!förmåga,!det!gav!så!mycket!mer!än!
att!bara!läsa!om!hur!det!ska!gå!till.!I!slutet!fick!vi!göra!ett!examinationsarbete!som!fördjupade!ens!
kunskaper!kring!en!särskild!metod.!Blev!inspirerad!att!fortsätt!inom!området!familj!!Känns!väldigt!
spännande!att!arbeta!på!detta!sättet.!/T.H.!

!

Kursen!socialt!arbete!med!inriktning!på!familjer!har!varit!en!intressant!och!givande!kurs.!Kursen!har!
levt!upp!till!mina!förväntningar!men!har!innehållit!en!del!upprepningar!från!den!fjärde!terminen.!
Kursen!är!givande!både!för!de!som!vill!arbete!med!familjer!men!även!för!de!som!har!andra!
intresseområden.!Kursen!innehåller!praktiska!övningar!i!samtal!vilket!kan!vara!till!nytta!oavsett!
arbetsplats.!Många!av!föreläsarna!har!varit!yrkesverksamma!vilket!jag!har!uppskattat.!Jag!har!fått!
fördjupad!kunskap!om!olika!familjeinterventioner!vilket!har!varit!givande.!På!kursen!har!vi!fördjupat!
oss!ytterligare!om!forskningsdesign!och!evidens.!Som!helhet!är!jag!nöjd.!!!

Med!vänlig!hälsning!Jenny!Jansson!!!

!

En väldigt givande kurs för de som är intresserade av familjebehandlingar då man få en stor 
inblick i olika behandlingsmetoder som är väldigt spännande.  Ett tips är att redan i början av 
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kursen kolla igenom behandlingsmetoder för att få ett litet hum om vad som är aktuellt. 
Kursen höll exakt vad den lovade och är väldigt nöjd då man känner sig mer stabil i rollen 
som familjebehandlare. Allt detta förutsätter att man är engagerad och tar mycket eget 
initiativ då kursen skapar utrymme för att ta eget ansvar i sitt lärande.  

/Katerina Jolevska 

!

Socialt arbete med familjer har gett mig en grundöverblick vad familjebehandling handlar om. 
Att få ta del av och även fördjupa sig i några behandlingsmodeller har varit lärorikt. I kursen 
har vi fått öva både teoretiskt och praktiskt på familjebehandling/samtal. Föreläsningarna har 
varit lärorika och gett mycket, varit ett komplement till kurslitteraturen.  

Ett tips är att läsa den kurslitteratur till de kopplande föreläsningarna, bättre förberedelse och 
förståelse samt lättare att ställa frågor/reflektioner. Det underlättar rätt mycket för kommande 
examinationsuppgift. / Vid tangenterna: Marie Jönsson  

!

Att välja familjebehandlingskursen är ett bra val eftersom den består av en bra blandning av både teori 

och praktik. Föreläsningarna har varit intressanta och lärorika och föreläsarna har varit bra, 

underhållande och väl insatta i sina ämnesområden. Övningarna med rollspel och redovisning av 

examinationsuppgiften var utmanande men roliga att göra! Kursen har verkligen hållit vad den har 

lovat och jag är mycket glad över att jag valde den! / S.L. 

!

Kursen!har!varit!rolig!och!intressant!!Föreläsarna!har!varit!bra!och!intressanta!att!lyssna!på!!För!er!
som!är!intresserade!av!familjebehandling!så!är!kursen!perfekt!!Jag!rekommenderar!framtida!
studenter!att!tidigt!sätta!sig!in!i!litteraturen!då!det!är!mycket!att!läsa,!men!det!ger!väldigt!mycket!
kunskap!som!kommer!vara!till!nytta!för!er!i!framtiden!!/!M.L.!

!

Viktigt att veta innan kursstart är att detta är en ytterst givande kurs! Även om det är en del 

teoristudier (såsom resten av socionomprogrammet) är det väldigt kul att överföra den 

teoretiska kunskapen till praktiken och öva på att tillämpa den praktiskt.  

I kursen kommer du som elev att läsa, lyssna, titta, spela rollspel och öva på alla färdigheter 

som behövs för att kunna förstå hur socialt arbete med familjer skulle kunna te sig ute på 

arbetsfältet.   

Jag är jättenöjd med kursen och har känt att det varit det mest givande och lärorika under hela 

socionomprogrammet! Lycka till! / Maria!LindelllQuelhas 
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!

Denna!kurs!är!givande!och!oerhört!lärorik.!Den!bidrar!med!fördjupade!kunskaper!kring!tidigare!
nyfikenheter.!Inte!nog!med!det!bidrar!den!även!med!nyttiga!kunskaper!till!framtiden,!oavsett!vad!du!
kommer!att!arbeta!med!så!kommer!du!att!stöta!på!familjer.!/!R.N.N.!

!

Jag!är!glad!att!jag!valde!familjekursen,!då!det!har!varit!en!av!de!mest!lärorika!men!samtidigt!roligaste!
kusen!på!utbildningen.!Det!har!varit!en!lagom!dos!av!teori,!forskning!och!praktik.!Föreläsningar!som!
varit!intressanta!och!där!man!lätt!kan!koppla!till!vardagen!för!många.!Det!har!känts!som!en!
fortsättning!på!termin!4!där!man!har!kunnat!utveckla!de!kunskaper!man!redan!hade!sen!innan!och!
genom!bl!a!rollspelen!har!man!insett!hur!viktigt!det!är!att!jobba!och!inkludera!hela!familjen!och!en!
inblick!hur!det!kommer!se!ut!i!yrkeslivet.!Lycka!till!☺!/!A.D.!

!

Kursen har levt upp till mina förväntningar, jag har haft kul, blivit inspirerad och fått med mig 

många nya och fördjupade kunskaper. Kursen har bra och intressanta föreläsningar, både av 

kursens lärare och gästföreläsare. De seminarier och samtalsövningar som är en del av kursen 

har varit roliga och gav nyttiga erfarenheter att ta med ut i arbetslivet. Är man intresserad av 

att arbeta med familjer och samtal är detta kursen att gå! 

Hälsningar Ann-Charlotte 

!

Jag tyckte denna kurs var väldigt bra och har varit väldigt lärorik. Jag har speciellt gillat 

föreläsningarna om FFT, Marte Meo, anknytning mm. Vi har läst många bra böcker under kursens 

gång, som jag har köpt och kommer vara till nytta för framtida yrket. Vi har också fått lära oss om 

många olika behandlingsmodeller, som kommer vara till nytta för framtida jobb. Kursen har varit 

väldigt praktisk, där vi fått observera och varit med på olika rollspel om familjebehandling. Just 

rollspelen har varit väldigt bra och lärorikt. Jag tyckte kursen höll vad den lovat och rekommenderar 

kursen. Jag tyckte att det varit lagom tempo på kursen. / Emma Lundström 

!

Föreläsningar, tre rollspel utifrån familjebehandling, diskussioner kring litteratur och en egen 

konstruerad familj vilken du samt en till ska erbjuda en familjeintervention. Ungefär så här skulle man 

kunna sammanfatta kursen ”Socialt arbete med inriktning på familjer”. Om du gillade den fjärde 

terminen på Socionomprogrammet och vill ha en fördjupning inom det som då lärdes ut, så kan jag 

rekommendera denna kurs! Jag kan i alla fall säga att jag är nöjd med kursen! ☺       S.M. 

!
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Jag är nöjd med kursen Socialt arbete med inriktning på familjer. Jag tyckte den var väldigt intressant 

och lärorik. Vi har fått lära oss mycket om olika slags familjebehandlingar vilket jag tycker har varit 

intressant att få lära sig om och kan tänka mig är väldigt bra att kunna om man i framtiden ska arbeta 

inom detta område. Jag tycker att det har varit lagom tempo och arbetsuppgifter på kursen. 

Litteraturseminarierna var ett bra sätt att diskutera kring kurslitteraturen. Jag tycker att kusen har 

motsvarat mina förväntningar och jag känner mig nöjd att ha valt den. / Maria Nejdebring 

!

Jag!tycker!att!kursen!varit!väldigt!bra!och!rekommenderar!den!till!framtida!studenter!då!jag!tycker!
den!binder!ihop!teori,!forskning!och!praktik!på!ett!bra!sätt.!Det!jag!saknat!i!andra!kurser!är!att!man!
valt!att!fokusera!mycket!på!teori!och!forskning!och!inte!kommit!in!på!hur!man!i!praktiken!använder!
sig!av!det!som!föreläsningen!handlar!om.!För!att!få!fördjupad!kunskap!tycker!jag!att!man!ska!läsa!
böckerna!då!de!ger!mer!djupgående!kunskap!om!det!som!sägs!på!föreläsningen.!C.R.!

!

Denna kurs har verkligen nått upp till mina förväntningar. Rollspelsövningarna med nätvärksmöten 

och familjesamtal har gett mig både praktiska kunskaper och självförtroende som jag kommer ha med 

mig som blivande socionom. Stämningen under de praktiska övningarna har varit mycket god och 

tillåtande, både bland studenter och lärare, vilket har bidragit till att jag vågat testa mina egna gränser 

och samtidigt lärt mig mycket om mig själv. Jag har även fått en överblick och reflekterat kring några 

av de vanligaste familjeinterventionerna. Jag rekommenderar starkt den här kursen till de som är 

intresserade av att arbeta med både barn, ungdomar och familjer i framtiden.  

Lycka till bland alla val! / Maja Nilsson 

!

Familjekursen har varit jätterolig och intressant, men framförallt väldigt givande! Kursen 

består av litteraturseminarium och en examinationsuppgift i slutet av kursen. Där emellan har 

det varit väldigt intressanta och lärorika föreläsningar och olika samtalsövningar där man blir 

tilldelade olika roller, som familj och behandlare. Samtalsövningarna har varit det bästa med 

kursen där momenten varit väldigt lärorika och mycket skratt har utdelats. / S.N. 

!

Den!här!kursen!har!gett!mig!en!överblick!kring!familjebehandling!och!en!fördjupning!i!de!olika!
metoderna!som!finns.!Föreläsningarna!har!varit!grundläggande!och!intressanta,!men!kursens!
starkaste!moment!är!rollspelen.!Här!får!man!verkligen!lära!sig!att!använda!det!teoretiska!man!har!lärt!
sig!med!stöd!från!lärare!som!finns!tillgängliga!hela!tiden!under!dessa!dagar.!Är!man!intresserad!av!
familjearbete!så!skulle!jag!rekommendera!den!här!kursen,!den!är!både!intressant!och!väldigt!
givande.!/!Paula!Nowak!!
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!

Kursen har varit väldigt informativ och rolig. Den nya kunskap jag har samlat på mig tror jag 
kommer att vara till praktisk nytta i framtiden. Det är också anledningen till att jag valde 
kursen eftersom den har praktiska övningar och mina förväntningar infriades.  
 
Kursen innehåller många moment, men med god planering är det inte några problem att hinna 
med allt.  
 
Instruktionerna till examinationsarbetet verkade först otydliga, men efterhand insåg jag att det 
gav mig friare händer att utforma familjeinterventionen. / Rocío!Palma!López!
!

Innan!kursstart!behöver!ni!veta!att!denna!kurs!är!helt!fantastisk!och!att!ni!kommer!lära!er!massor!av!

olika!familjebehandlingsmetoder!och!få!verktyg!inför!yrkeslivet!i!form!av!gruppspelsövningar!med!

professionella!familjebehandlare.!Ni!får!lära!er!tekniker!från!riktigt!duktiga!professionella!och!sedan!

se!hur!dessa!metoder!kan!användas.!Jag!känner!att!jag!kommer!ha!stor!nytta!av!det!jag!lärt!mig.!Jag!

är!supernöjd!med!kursen!och!tycker!att!man!får!jobba!lagom!hårt!efter!rimliga!krav.!Jag!kan!

rekommendera!denna!kurs!till!alla!studenter!!Den!är!kort!och!gott!fantastisk!!Lycka!Till!!/!Viktor!

Sjöström!

!

Kursen har varit väldigt lärorik och intressant! Bra föreläsningar och nyttiga övningar, 

framför att tycker jag att familjesamtalsövningarna har gett väldigt mycket och jag kommer ta 

med mig detta ut i arbetet som socionom! E.S. 

!

Om!du!som!student!väljer!denna!kurs!kan!du!förvänta!dig!lärdom!inom!behandling!och!olika!teorier!

för!familjer!som!skall!behandlas.!Kursen!ger!dig!möjlighet!att!utveckla!dina!kunskaper!som!”terapeut”!

genom!olika!rollspel!och!seminarier.!Du!lär!dig!vilka!styrkor!du!har!som!behandlare!men!även!

svagheter!som!måste!förbättras.!Arbetsbelastningen!var!normal,!det!krävs!en!del!närvaro!då!man!får!

ta!del!av!många!moment!som!kräver!närvaro.!Jag!hade!absolut!rekommenderat!denna!kurs!för!

studenter!som!är!intresserade!av!behandlingsmetoder!och!tillvägagångssätt!av!behandlingar!i!mötet!

med!en!familj.!/!Sükran!Sönmez!

!

Jag är jättenöjd med kursen. Jag har lärt mig många olika familjebehandlingsmetoder och 
teorier bakom metoderna. Övningarna familjesamtal och nätverksmöte är väldigt givande och 
dessa är till nytta för mig som student och framtidens sociala arbetare. Jag måste säga att varje 
föreläsning är viktig för att förstå familjebehandling som helhet. Det är bra att jag hade 
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litteraturstudier med gruppen varje vecka, vilket hjälpte mig mycket för att tänka aktivt under 
föreläsningarnas gång. Jag rekommendera jättegärna den här kursen! / Mvh Wei-Ying Wang 

!

Kursen!är!en!fördjupning!av!termin!4;!mer!forskning,!mer!kunskap.!Är!man!van!att!disciplinera!sig!i!
studierna,!är!kursen!angenäm!och!givande!utan!större!stress.!De!praktiska!övningarna!ger!bredare!
perspektiv!och!en!del!ahalupplevelser!om!familjesamtal.!För!den!som!vill!finns!det!oerhört!mycket!
litteratur.!Litteraturseminarierna!var!roliga!och!givande.!

Examinationen!ger!möjlighet!till!fördjupning!och!övning!i!kritisk!bedömning!av!forskning,!vilket!är!bra!
redskap!att!ha!med!än!vad!man!ska!arbeta!med!senare.!/!Helena!Vestman!

!

!

!

Hälsningar*till*Er*från*studenterna*Ht213*
!

Kursen!är!ett!bra!alternativ!om!du!är!intresserad!av!familjebehandling.!Kursen!tar!upp!beforskade!
familjebehandlingsmetoder!som!används!i!det!sociala!arbetet.!Litteraturseminarie!förekommer.!
Kursen!ger!viss!övning!i!samtalsteknik!och!det!var!kul!att!rollspela.!Intressanta!gästföreläsare!från!
fältet!besöker!kursen!vilket!gör!att!den!känns!förankrad!i!det!praktiska!sociala!arbetet.!Ett!tips!är!att!i!
god!tid!börja!fundera!på!val!av!familj!till!examinationsarbetet.!Kursen!är!schemalagd!så!att!man!går!
halvdagar!ca!3l4!dagar!i!veckan.!/!Från!Veronica!Bitzekis!&!Klara!Nilsson!

!

Jag!kan!varmt!rekommendera!denna!kurs.!Det!är!lättläst!litteratur!och!konkreta!föreläsningar.!Vi!fick!

fortsätta!att!utveckla!våra!samtalstekniker!från!termin!4!så!kursen!blandar!både!teori!och!praktik!

vilket!gör!det!både!roligare!och!lättare!att!lära.!/!Ellinore!Jörgensen!!

!

Man!får!göra!det!som!Martin!och!Ove!snackar!om,!kursen!håller!vad!den!lovar.!Så!tycker!du!det!låter!
bra!så!ska!du!helt!klart!välja!denna!kurs.!Man!får!konkreta!föreläsningar,!praktiska!övningar!och!
ganska!lättläst!litteratur.!!/!Kajsa!Nilsson!

!

En!kurs!med!bra!fördelning!mellan!föreläsningar,!litteraturstudier,!praktiska!övningar!och!

examinationsarbete.!Jämn!arbetsbörda!genom!kursen!om!man!börjar!med!uppgifterna,!som!

litteraturseminarier!och!examinationsuppgift,!i!god!tid.!Tydlig!koppling!mellan!teori!och!praktik!med!
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en!hel!del!föreläsare!från!fältet.!Kort!sagt;!jag!rekommenderar!familjekursen!och!hade!gärna!sett!att!

den!varade!hela!terminen.!/Mia!Nelson!Kurdve!

!

Detta är en fantastiskt rolig kurs som är mycket lärorik! Den ger en god översikt över 
familjeinterventioner genom kanonbra föreläsare. De praktiska momenten var det som gav 
mest och som var roligast. Det kan kännas lite skrämmande att hålla i familjesamtal och det 
var en utmaning, men handledarna är bra och man utvecklas verkligen under tiden.  

Kursen är ganska intensiv med både litteraturseminarium, föreläsningar, samtal och 
examinationsuppgift. Men inte värre än någon annan kurs tidigare på utbildningen.  

Du missar något om du inte läser denna kurs! //Maja Stenström  

 

Ni har nu avlägsnat era näsor i böckerna för att börja sätta lite teori i praktiken, vilket ni gjort 

alldeles för lite under utbildningens gång. Familjekursen kommer sätta era kunskaper på prov 

och ni kommer att få ut otroligt mycket om ni bjuder på er själva och inte tänker för mycket. 

Det ska vara roligt att prata, men även nervöst och spännande! Oavsett vad ni tänker jobba 

med i framtiden, så kommer ni troligtvis kunna dra nytta av många av de teorier och principer 

kring de behandlingsmetoder som ni kommer gå igenom på föreläsningarna. Ni har även 

litteraturseminarier och avslutar kursen med att utarbeta en familjeintervention åt en fiktiv 

familj. Inget nytt och konstigt. Ni har gjort det förr. Gör det igen och se glada ut. En sak är 

klar; ni kommer finna kursen skitrolig! / Martin Bengtsson 

 

En#spännande#kurs#med#både#teoretiska#inslag#(såsom#föreläsningar)#blandat#med#praktiska#övningar#

såsom#rollspel.#Den#praktiska#biten#var#oerhört#givande#eftersom#man#fick#öva#på#att#agera#som#

familjeterapeut#och#inse#hur#komplext#det#är.#Men#med#hjälp#av#konkreta#tips#på#hur#man#kan#gå#

tillväga#i#olika#situationer#som#uppstår#under#samtalets#gång,#fick#jag#mig#en#någorlunda#bild#av#det#

terapeutiska#arbetet.#/Louise#J 

 

Ni som väljer att gå Familj gör ett superbra val! Allt ni kommer att lära er under kursens gång 
kommer ni att ha nytta av oavsett vart ni hamnar efter utbildningen. Kursen har varit 
jätterolig, intressant och mycket givande. Alla föreläsningar om metoder har varit kanon med 
mycket bra gästföreläsare. Familjesamtalen som vi övat på har varit jätteroliga och inte alls så 
”pinsamma” som man först trodde. Kursföreståndarna har verkligen givit av sig själva och vi 
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har haft många roliga stunder med dem. Jag är väldigt glad över att jag valde Familj! /Tania 
Nilsson 

 

Hej framtida student 
Om ni i framtiden avser att arbeta med familjer och är intresserad av att få en allmän 
kännedom över de metoder som idag används för familjeterapi och familjebehandling så 
tycker jag att ni bör läsa familjekursen. En positiv sak med kursen är att man får flera 
praktiska tips från yrkesverksamma socionomer över olika samtalstekniker som man kan 
använda i sitt framtida arbete. Kort sagt, om du i ditt framtida yrke avser att arbeta med nån 
typ av behandling så rekommenderar jag dig att läsa denna kurs. 
 
Lycka till!/ Pär Blommendahl 
!

Detta!är!enligt!mig!en!av!de!roligaste!kurserna!på!socionomprogrammet!så!
försök!inte!missa!någon!av!föreläsningarna.!Kom!igång!så!fort!ni!kan!med!
litteraturen!och!litteraturseminarierna,!det!blir!så!mycket!lättare!då.!Denna!
kursen!var!väl!värd!5!timmars!pendling!!;)!/Caroline!Nilsson!

 

Kursen var bra, mycket bra föreläsningar och föreläsare, intressanta diskussioner och 
övningar. För att kunna jobba med familjer på detta sätt som vi lär oss i kursen kommer vi 
dock behöva vidareutbildning, vi läser alltså lite om familjebehandling och lär oss vad vi 
behöver läsa vidare till för att bli familjebehandlare. / Vänligen Johanna 
 

Om!du!är!intresserad!av!teorier!kring!familjer,!barn!och!ungdomar!som!systemteori,!

anknytningsteori,!forskning!om!risk!och!skyddsfaktorer!och!samtidigt!tycker!att!du!har!fått!

för!lite!samtalsträning!på!socionomprogrammet!så!tycker!jag!verkligen!att!du!ska!välja!den!

här!kursen.!Den!har!varit!en!av!de!absolut!bästa!på!hela!programmet!!!Särskilt!

samtalsövningarna!var!mycket!nyttiga!för!att!träna!på!att!sitta!med!familjer!i!samtal!vilket!

verkligen!är!en!konst.!Kursen!har!många!externa!föreläsare!med!fältanknytning!vilket!gör!att!

den!har!en!verklighetsförankring!som!delar!av!socionomprogrammet!saknar.!Kort!sagt!jag!

kan!varmt!rekommendera!den.!/!Petter!Alvin!

 

Denna kurs var lärorik, rolig och lagom intensiv. Gillade du termin 4 rekommenderas denna 
kurs. Vi har ingen plan på att arbeta med familjebehandling, men bedömer ändå denna kurs 
som oerhört lärorik. 
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Under samtalsövningarna är det mycket handledning från lärarna som bidrar till en läromiljö. 
Även gästföreläsarna var bra. 
Enligt oss borde den här valbara kursen ingå i det obligatoriska blocket i ett tidigare skede – 
mycket p.g.a att det för första gången på utbildningen ges tillfälle att på riktigt testa på att 
hålla i samtal utöver att bara läsa om hur dessa samtal bör gå till.  

Casper Krönlein och Milje Wiik 

 

En rolig och lärorik kurs! Under kursens gång har vi fått lära oss olika 
behandlingsmodeller som kan användas i arbetet med familjer. Vi har 
också haft praktiska samtalsövningar, vilket var jättekul och lärorikt. Det 
hade varit roligt om möjligheten skulle finnas att få filma samtalen. Bra 
föreläsare och en kurs som blandar både mycket praktiskt som teoretiskt. 
Familjekursen rekommenderas verkligen till dig som vill jobba med 
familjer i framtiden!! / Mvh Elin och Sanna 

 

Vi tyckte att det var en superrolig kurs! ☺ Du kommer att få bli utmanad inom familjesamtal, i text av 

intervention, nätverkssamtal samt spela olika roller inom olika positioner! Du kommer inte att ångra 

ditt val av att gå kursen! Tiden bara rinner väg och du kommer att skratta mycket! Lärarna på kursen 

är kompetenta, roliga, bjuder på sig själva och bär rika erfarenheter! Fungerar utmärkt att arbeta vid 

sidan om studierna under denna kurs. Dock kräver det en struktur hos studenten att kunna kombinera 

studier och arbete för att uppnå målen. / Emma & Jannicka 

 

Hej!blivande!kursare!på!familjeinriktningen!!

Jag!kan!varmt!rekommendera!denna!kurs,!framför!allt!om!Du!är!intresserad!och!vill!veta!mer!om!
familjeterapi!och!olika!familjebehandlingar!!

Bäst!på!kursen!tycker!jag!var!de!praktiska!momenten!med!familjeterapeuter!som!satt!med!under!
rollspelen!och!gav!feedback!på!vad!man!kunde!tänka!på!och!vad!man!gjorde!bra.!Ett!annat!
uppskattat!moment!var!de!föreläsningar!som!hölls!av!yrkesverksamma!vilka!föreläste!om!de!olika!
familjebehandlingarna!som!finns.!

Tips!!Se!till!att!skaffa!böckerna!till!litteraturseminarierna!tidigt!samt!att!även!ha!
litteraturseminarierna!tidigt!så!att!Du!slipper!stressa!igenom!examinationsuppgiften.!

Good!luck!!/Anna!!
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Jag!kan!varmt!rekommendera!denna!kurs.!Äntligen!kombineras!teori!med!praktik!och!fantastiska!
föreläsningar!från!aktiva!på!fältet.!Kursen!har!ett!bra!upplägg!som!gör!att!det!aldrig!blir!stressigt!trots!
att!du!kommer!lära!dig!mycket.!Ett!tips!är!att!få!litterturseminariumen!avklarade!innan!
examinationsarbetet!för!att!inte!få!för!mycket!att!läsa.!!

Mvh!Emma!Andersson,!SOPM03!

 

Vill du ha mer övning i praktiska saker såsom samtal, då är denna kursen ett självklart val! 
Det kritiska tänkandet sätts på sin spets, ha litteraturseminarierna i tid annars blir det en väldig 
hets! 
Ett tips är att gå på alla föreläsningar för de är lärorika, köp dock inte alla metoder rakt av- var 
lite kritiska! 

Med vänlig hälsning 
Linnea Stifors och Erika Wilhelmsson 

 

Hälsning till dig som tänker välja denna kurs: 

Välkommen till en av de roligaste kurserna under hela studietiden! Här varvas teori med praktiska 

övningar på ett sammanhållet sätt. En av de mest ”praktiska” och konkreta delkurserna hittills under 

utbildningen. Föreläsarna är grymma och de tar många exempel från riktiga världen. En bred kurs som 

jag tänker ta med mig oavsett vilka slags klienter jag kommer jobba med- samtalsteknikerna kan 

användas i fler sammanhang. Börja läs litteraturen tidigt för att få ut mest av kursen och avklara era 

litteraturseminarier tidigt för att ha gott om tid till sista skrivuppgiften! / Helena Karlsson 

 

Familjekursen har varit den bästa kursen på hela socionomprogrammet! Det har varit en mix 
av, för det mesta, roliga föreläsningar med bra föreläsare, samtalsövningar, självstudier och så 
avslutade vi med ett examensarbete som faktiskt var riktigt kul! Jag hade dock gärna haft 
ännu mer samtalsövningar.  

Även om det kommer dröja länge innan jag själv kan arbeta som familjebehandlare tycker jag 
att jag har fått mycket kunskaper som jag kan använda i näst intill allt socialt arbete.  Jag tror 
att jag kommer att plocka ut delar av olika behandlingsmetoder och använda som hjälpmedel 
när jag börjar jobba, även om jag inte arbetar med familjeterapi. /Emilia Johansson 

 

Hej VT2014, 
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Grattis, ni har en intressant och lärorik kurs framför er med många givande föreläsningar och 
roliga och lärorika rollspel. Ett tips är att gå på alla föreläsningar (även om man kan vara 
frånvarande från två utan att få kompletteringar) då jag tyckte att majoriteten av 
föreläsningarna gav ny kunskap som jag tror att jag kommer att ha användning för arbetslivet 
även om jag inte kommer att jobba systemiskt. Se också sista uppgiften som en kul uppgift 
där ni får sätta er in i rollen som behandlare/socionom istället för en examinationsuppgift. 

Lycka till! / Karin Viklund 

 

Hej!studenter!!

!

Kursen!rekommenderas!varmt,!oavsett!var!du!kommer!jobba!i!framtiden.!Gästföreläsningarna!har!
varit!riktigt!bra,!och!de!olika!praktiska!momenten!på!kursen!har!varit!både!roliga!och!lärorika.!!

!

Lycka!till!med!studierna!!Hälsningar!Petra!Neumann!

 

Det!är!en!bra!balans!mellan!praktiska!och!teoretiska!moment.!Det!är!en!av!de!roligaste!kurser!jag!läst!
och! det! är! väldigt! mycket! som! jag! tar! med! mig! till! framtiden.! Samtalsövningarna! men! också!
litteraturseminarierna!skapar!en!bra!helhet!!Det!är!också!roligt!att!möta!kunniga!professionella!och!
verksamma!på!olika!delar!av!fältet!och!än!en!gång!bredda!bilden!av!socialt!arbete!är.!/!Evelina!Kurki!!

En oerhört bra kurs som jag varmt kan rekommendera. Väldigt givande kurs som kan vara till 
nytta till alla socionomer oavsett var ni väljer att arbeta efter examen. Allt från 
familjesamtalsövningarna till föreläsningarna är väldigt roliga och lärorika. Väljer ni kursen 
kommer ni inte att ångra er. /Minela Stojiljkovic 

 

Det jag vill börja med att tala om för dig (eventuellt) blivande student på familje-kursen. Du 
kommer inte bli en färdig familjebehandlare efter detta! Du kommer att få ta del av många olika 
perspektiv, till viss del få öva att förverkliga dem och göra dem till dina egna. Du kommer att få 
information om några interventioner som finns och hur man blir behandlare för metoden, men du 
kommer inte att bli terapeut. Examinationsuppgiften är rolig, omfattar kursens alla delar och 
möjliggör kreativitet. Ett råd inför den; lägg fokus på analysen, och mindre på själva 
informationsförmedlandet. Lycka till! 
Hälsningar Sandra Wrzalik, HT13 
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Vi rekommenderar er att läsa denna kursen om ni vill få kunskap om olika metoder och få praktiska 
verktyg i socialt arbete med familjer. Kursen erbjuder mycket praktisk övning och trevliga 
gästföreläsare. 

Ett tips är att börja läsa kurslitteraturen i tid och att ha familjen ni ska ha i familjeinterventionen i 
bakhuvudet.  

Lycka till, ni har en spännande 15hp kurs framför er!!!  

Hanna och Louise 

 

Ni!har!en!intensiv!och!rolig!kurs!framför!er!!En!bra!blandning!av!både!föreläsningar,!
litteraturseminarier!och!samtalsövningar!väntar!er.!Så!gott!som!alla!föreläsningar!och!övningar!är!
obligatoriska!men!mycket!givande.!Ni!kommer!även!ha!gästföreläsare!som!kommer!och!ger!er!
djupare!inblick!inom!olika!interventionsmetoder.!Kursen!avslutas!med!ett!examinationsarbete!på!ca!
8l10!sidor!där!man!ska!välja!en!dysfunktionell!familj,!beskriva!deras!situation!och!sedan!föreslå!en!
intervention!utifrån!familjesituationen!samt!forskning.!Ett!bra!val!om!man!vill!öva!sig!på!att!samtala!
och!få!inblick!i!olika!interventioner!!

Lycka!till!!/!Viktoria!O!

 

Hälsning till framtida studenter 

Tina Olofsson & Ida Linderoth 

Innan kursstart räcker det med baskunskaperna man har tagit till sig under 

socionomutbildningen. Vi är över lag nöjda med kursen som helhet men hade en högre 

förväntan på själva upplägget. Det vi saknade var en högre nivå på föreläsningarna där man 

hade velat få en djupare kunskapsnivå. Väljer ni kursen kommer ni lära er väldigt mycket på 

de praktiska läromomenten. Föreläsarna var duktiga och hade goda kunskaper om sitt område 

men la det på en repetitionsnivå. 

Med utgångspunkt av kunskaperna vi fick av de praktiska momenten rekommenderar vi er till 

att läsa denna inriktning! 

 

Hej!blivande!kursare!på!familjeinriktningen!!

Jag!kan!varmt!rekommendera!denna!kurs,!framför!allt!om!Du!är!intresserad!och!vill!veta!mer!om!
familjeterapi!och!olika!familjebehandlingar!!
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Bäst!på!kursen!tycker!jag!var!de!praktiska!momenten!med!familjeterapeuter!som!satt!med!under!
rollspelen!och!gav!feedback!på!vad!man!kunde!tänka!på!och!vad!man!gjorde!bra.!Ett!annat!
uppskattat!moment!var!de!föreläsningar!som!hölls!av!yrkesverksamma!vilka!föreläste!om!de!olika!
familjebehandlingarna!som!finns.!

Tips!!Se!till!att!skaffa!böckerna!till!litteraturseminarierna!tidigt!samt!att!även!ha!
litteraturseminarierna!tidigt!så!att!Du!slipper!stressa!igenom!examinationsuppgiften.!

Good!luck!!/Anna!!

 

Hej!framtida!termin!sjuare!!

Detta!är!en!super!bra!kurs!med!många!intressanta!föreläsningar!och!övningar.!Jag!kan!
rekommendera!att!fixa!litteraturen!och!börja!läsa!direkt,!de!flesta!böckerna!är!bra!så!ni!kommer!vilja!
läsa!dem!ordentligt.!De!praktiska!övningarna!är!roliga!o!lärorika!(speciellt!om!alla!engagerar!sig).!Jag!
har!lärt!mig!mycket!och!rekommenderar!er!att!läsa!denna!kurs!!/!Katarina!

 

Rebecka!Karlssons!hälsning!till!framtida!studenter.!

Detta!är!en!intressant!och!rolig!kurs.!Examinationsuppgiften!upplever!jag!som!annorlunda!och!
roligare!än!traditionella!examinationer,!stort!plus!för!den.!Kursen!känns!som!en!fördjupning!av!
termin!fyras!delkurs!om!familjen,!gillade!man!det!momentet!kommer!nog!denna!kurs!också!passa!!

 

Denna kurs innehåller bland annat praktiska övningar i samtalsmetodik, dessa övningar gav mig 

mycket och kommer komma till användning vart jag än kommer att arbeta i mitt framtida yrkesliv.  

Försök gärna att planera in litteraturseminarierna så ni får dem gjorde som snabbt som möjligt, så ni 

slipper ha dem när ni behöver arbeta med era examinationsarbeten. Om ni vid de första 

föreläsningarna känner att ni börjar tvivla på kursen så upp håll ut, kursen blir roligare och mer 

givande med tiden.  

Lycka till! Emelie Stjernfelt  

 

Denna kurs har varit en av dem bästa kurserna på socionomprogrammet. Vi har fått lyssna på många 

duktiga föreläsare med väldigt intressanta erfarenheter. Om du vill lära dig mer om forskning kring 

risk och skyddsfaktorer inom familjer, anknytning mellan föräldrar och barn samt olika 

behandlingsmodeller så kan jag varmt rekommendera denna kurs! Det mest lärorika(och roliga) med 

kursen har varit rollspelen, där en fick hålla i familjesamtal och därmed möjlighet att tillämpa och öva 

på samtalstekniker. Det som varit mindre bra är att det har saknats ett genus- och intersektionellt 
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perspektiv i föreläsningarna. Ett tips är att få alla litteraturseminarium avklarade tidigt för att inte 

behöva stressa då en skriver examinationsarbetet! Lycka till! / Awaz Mohammed 

 

Detta!är!en!jättegivande!kurs.!Man!får!göra!mycket!praktiskt!och!verkligen!öva!på!att!hålla!i!samtal!
genom!rollspelsövningar.!Föreläsarna!är!överlag!mycket!bra!och!förmedlar!viktig!information!på!ett!
bra!och!roligt!sätt.!Tips:!tänk!på!att!börja!i!tid!med!skrivuppgiften!!Välj!denna!kurs!☺!

Hälsningar!Amanda!och!Jannica!

 

Denna kurs ger en översikt av ett antal familjebehandlingsmetoder. Det är upp till studenten 

hur pass mycket han eller hon vill fördjupa sina kunskaper om en eller flera 

behandlingsmetoder. Kursen lägger störst vikt vid behandlingsmetoder som är 

evidensbaserade. 

Som en del av kursens olika moment förekommer litteraturseminarier i mindre grupper vilket 

ger tillfälle för reflektion och utbyte av tankar och idéer om kursens litteratur och om 

familjebehandling. Andra delmoment i kursen är rollspel vilket ger möjlighet att praktiskt få 

öva på samtalsteknik. Detta moment är lika roligt som krävande. Det som upplevs som 

krävande är att hänga med i tanke och handling för att utnyttja de samtalstekniker som 

undervisas under kursen. Utöver litteraturseminarier och samtalsteknik finns det en skriftlig 

och muntlig examinationsuppgift där man i grupper om två skriver en interventionsplan för en 

fiktiv familj.  

Kursen i sin helhet ger studenten en bra förståelse för olika behandlingsmetoder och vilka 

teorier dessa grundar sig på samt hur behandlingsmetoderna används praktiskt. 

Vi kan inte annat än att rekommendera denna kurs för den som är intresserad av 

samtalsteknik, behandling och att i framtiden möjligen vara någon familj till hjälp. 

Lycka till! 

Vänliga hälsningar Evelina Kurki & Christian Nilsson 

 

Mycket bra kurs! Ger en bra översikt över olika familjeinterventioner och uppgiften där man 
ska tillämpa en intervention på en familj är rolig och utmanande att göra.  
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Samtalsövningarna är bra, kunskaperna från termin 4 och praktiken fördjupas och är roliga att 
göra. 

Trevliga och bra gästföreläsare som föreläser. Kursen har levt upp till mina förväntningar och 
varit den som jag tycker är roligast på utbildningen! 

/Emelie Brinkåker Pantzar 

 

Familjekursen!är!en!väldigt!intressant!och!givande!kurs.!Jag!rekommenderar!att!gå!på!
föreläsningarna!som!hålls!av!kunniga!och!intressanta!personer.!Det!ger!en!väldigt!bra!överblick!och!
genomgång!av!metoderna!som!man!skall!välja!och!vraka!bland!till!kommande!examinationsuppgift.!!

Upplägget!för!kursen!är!varierande!och!bra,!med!en!blandning!av!övningar,!föreläsningar!och!
litteraturseminarier.!Övningarna!gav!väldigt!mycket!och!man!kände!igen!sig!från!tidigare!övningar!vi!
haft!under!utbildningen.!Detta!gav!en!fördjupad!kunskap!och!repetition.!Mycket!praktiska!verktyg!
och!tips!kring!samtalsmetodik!ges!vilket!jag!tror!man!kommer!ha!mycket!nytta!av!om!man!vill!arbeta!
med!behandling!och!samtal.!!

Lycka!till!på!kursen!!/!Rebecca!Sjunnesson!

 

!

Kursens olika delar får både ris och ros av oss. Viss litteratur som ingick i 
litteraturseminarierna var alltför ”grundläggande” och onyanserad.”Psykoterapins grunder – 
Wampold hade vi däremot stor behållning av och den återfinns nu i våra boksamlingar. 
Föreläsarna var många och inspirerande, vi hade gärna sett heldags föreläsningar, för att 
möjliggöra fördjupning i de olika metoderna. Familjesamtalen/rollspelen var roliga och 
lärorika, men allt för få. Skrivuppgiften/interventionen var en bra övning i att kritiskt 
reflektera över vald interventions för-/ och nackdelar. Vi rekommenderar att ni väljer denna 
kurs med fokus på familjen, då helheten, trots allt, är större än summan av delarna. / Lina 
Ljunggren & Christine Langner 
 

Hälsning:  

Kursen ger en väldigt bra bild av hur det är att arbeta med familjer. Kursen tar upp väldigt 
relevanta och beforskade behandlingsmetoder. Samtliga föreläsningar är väldigt intressanta 
och föreläsarna är otroligt engagerade och pålästa om sitt ämne. Det roligaste på kursen var 
som ni säkert kan klura ut familjesamtalen där en fick rollspela som familjemedlem och 
terapeut, detta pågår i tre dagar och det finns alltid en behandlare med i rummet (detta 
underlättade något otroligt). Ett tips är att börja fundera på val av familj redan i början av 
kursen så att ni får en bättre bild av problemen som finns i familjen, och på så sätt kan ni 
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applicera de olika metoderna lättare. Jag hade dock velat se mer av ett genusperspektiv då 
detta inte alltid var tydligt samt att det hade varit väldigt roligt att ha en föreläsning kring 
familjer med patriarkala maktstrukturer och hur en kan jobba med dessa.  

Kort sagt: Välj denna kurs! / Hiba Amjed Sabri 

 

Det var en bra kurs där en fick möjlighet att träffa yrkesverksamma behandlare som 

introducerade en i olika behandlingsmetoder som en kommer stöta på som socionom oavsett 

om en arbetar med behandling eller inom soc. I kursen innehåller det även rollspelsövningar 

där en fick öva i samtalsmetodik med omedelbar feedback från behandlare och kursare. Detta 

var mycket givande! / Veronika F. 

!

Jag!är!överlag!mycket!nöjd!med!denna!kurs.!Kursen!var!sedan!innan!rätt!uppsnackad!av!tidigare!
studenter!som!gick!terminer!över!mig!och!därför!valde!jag!denna!kurs.!Jag!tycker!inte!att!den!
motsvarade!mina!förväntningar!helt!och!hållet!men!var!där!och!snuddade.!Antagligen!för!att!jag!hade!
för!höga!förväntningar!!

Kul,!bra!och!nödvändigt!med!mycket!praktiska!övningar!! !

Johan!Geisler!!!

!

Läs familjekursen om du vill uppleva en rolig och intressant delkurs. En 
vidare fördjupning av termin 4 som har givande praktiska moment och 
med bra föreläsare från fältet/arbetet. Kursen har ett bra upplägg och bra 
anpassat samt flexibelt schema mvh Oskar Nilsson och Josefine Atnarsson!

!

Jag!är!nöjd!med!mitt!val!av!att!läsa!denna!kurs!och!kan!varmt!rekommendera!den.!Kursen!är!
intressant!med!bra!föreläsare,!roliga!rollspelsövningar!och!gästföreläsare!från!fältet.!Jag!upplever!att!
kursen!gjort!mig!mer!förberedd!inför!mitt!framtida!yrke!som!socionom.!!

Lycka!till!!/!Emilia!

!

Du har gjort ett bra val som går in i denna kurs. Mina favoritlektioner var de när vi fick öva på 

terapeutrollen i form av rollspel.  Mitt tips till dig är att ta litteraturseminarierna på allvar och 

LÄS litteraturen. Det hjälper dig inför framtida examinationsuppgift och framföralt lägger en 

bra kunskapsgrund inför framtida arbete med familjer. Denna kurs är inte svår och man måste 
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själv vara engagerad och aktiv. Man kan komma undan med att läsa lite litteratur men för din 

egen skull, gör inte det!!  

Väl mött 

Anna Kling 

!

Hälsning:!

!

Det!är!en!kurs!där!en!får!lära!sig!om!olika!metoder!som!används!inom!familjebehandling!och!en!får!
träffa!yrkesverksamma!på!fältet.!Du!får!en!introduktion!till!de!vanligaste!metoderna!och!du!får!öva!
dig!på!familjesamtal!och!får!feedback!från!personer!som!själva!jobbar!som!familjebehandlare.!

Vill!du!plugga!vidare!till!familjeterapeut!kan!denna!kursen!funka!som!en!inspiration.!De!behandlingar!
som!presenteras,!lärarnas!erfarenheter!och!så!vidare!är!ofta!inriktad!på!antisocialt!beteende!i!form!
av!utåtagerande!beteende.!Kursen!saknade!något!om!barn/ungdomar!som!vänder!sig!inåt!med!sin!
destruktivitet.!Till!exempel!genom!ätstörningar!och!självskadebeteende.!Det!hade!också!varit!
intressant!om!kursen!tog!upp!något!om!ungdomar!som!blir!väldigt!begränsade!i!sin!vardag,!så!kallade!
hedersfrågor.!/!Maria!Kronvall!HT!2013!

!

En!grymt!bra!kurs!för!dig!som!vill!ha!mer!samtalsträning,!är!intresserad!av!riskl!och!skyddsfaktorer,!
systemteori!och!anknytningsteori!.!!Kursen!har!många!duktiga!föreläsare!från!fältet!och!blandar!teori!
och!praktik!på!ett!uppfriskande!sätt.!!!!

Väljer!du!denna!kurs!har!du!spännande!15!poäng!framför!dig!!

Harry!Mallik!Egonsson!

!

”Familjekursen”!motsvarade!mina!förväntningar.!Den!utgörs!av!en!bra!blandning!av!skriftliga!
uppgifter!och!praktiska!övningar.!Föreläsningarna!är!innehållsrika!och!känns!relevanta.!Kursen!är!på!
bra!nivå!i!form!av!litteratur!och!närvaro!i!skolan.!Ett!tips!är!att!se!till!att!litteraturseminarierna!blir!
gjorda!i!början!så!ni!hinner!skriva!er!familjeintervention!!Första!delen!av!sista!terminen!går!fort!när!
du!går!familjekursen!!!

Lycka!till!!/!Charlotte!

!

Jag!kan!varmt!rekommendera!denna!kursen,!speciellt!till!alla!er!som!är!intresserade!av!familjearbete.!
Nästan!allt!är!obligatorisk,!men!alla!föreläsningar!var!spännande!och!gav!något!!Välj!familjekursen!
om!du!vill!läsa!en!rolig!kurs!!!
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Cecilie!

!

Familjekursen är en väldigt rolig och lärorik kurs. En bra blandning av teori och praktik men ännu mer 
praktik hade inte gjort något! Men det kan man väl aldrig få nog av tänker jag och praktiska 
samtalsövningar har du användning för vart du än ska arbeta sen. Intressanta föreläsningar. Det var 
nog bara MST som misslyckades lite för att de var lite ostrukturerade, vilket var synd då MST 
egentligen är intressant. 

 

Välj familjekursen! ☺ 

 

/Sofia Kuczkowski 

!

!

Står man och tvekar i sitt val och väljer mellan familjekursen och barn-och unga kursen så 

tycker jag absolut att Ni ska välja familjekursen. Inget ont om barn-och unga kursen, den är 

säkert jättebra, men man får en del av det som ingår i den kursen i familjekursen plus mycket 

annat intressant. Exempelvis anknytningsteorin samt olika behandlingsmetoder så som Marte 

Meo och föräldrakursen. Man får även öva på samtalsteknik och även om Ni kanske inte är 

säkra på att Ni vill arbeta med just terapi när Ni blir ”stora” så arbetar Ni alltid med samtal i 

olika former i era möten med framtida klienter, oavsett var Ni hamnar inom yrkeslivet. 

  Sen är kursen förbaskat rolig samt intressant och den ställer inte allt för höga krav på Er som 

hunnit bli lite skoltrötta vid detta laget ;) En soft kurs utan någon jobbig tenta och med härliga 

kursansvariga! Både Martin och Ove är kunniga och lär ut på ett roligt sätt – tummen upp för 

dem! 

  Ett bra råd är att ifall Ni väljer att läsa familjekursen så se till att göra klart med 

litteraturseminarierna så snart som möjligt så blir det inte så mycket senare i kursen. / 

Cornelia 

!

!

Hälsningar*till*Er*från*studenterna*Vt213*
!
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Kursen Socialt arbete med inriktning på familjer är, enligt mig, den roligaste och mest 
givande kursen på hela socionomutbildningen. Vill man någon gång jobba med familjer, t.ex 
som familjeterapeut är detta klockrent! Kursen ger en fördjupning på saker vi lärde oss på 
fjärde termin, lite nödvändig upprepning men till största del nya moment och ny kunskap. Det 
kom många gästföreläsare från fältet som alla höll hög nivå och inspirerade mycket. Tänk på 
att våga bjuda på dig själv i rollspelen så ger det massor! Grattis du har en kul period framför 
dig.  

Mvh Anna!

!

Kursen!har!varit!inspirerande!med!alla!dess!kunniga,!metodinriktade!föreläsare.!Kursen!har!även!gett!
konkret!användbar!kunskap!för!mig!att!ta!med!mig!ut!i!mitt!kommande!yrke.!Den!kunskap!som!
kursen!bidrar!med!anser!jag!ha!ett!brett!användningsområde!då!den!kan!tillämpas!inom!betydligt!fler!
inriktningar!inom!socionomyrket.!!

Rollspelen!har!bidragit!med!en!större!säkerhet!i!att!föra!samtal!med!såväl!individer!som!familjer.!!

Sammanfattningsvis!ser!jag!tillbaka!på!denna!kursen!som!en!chans!att!konkret!kunna!tillämpa!och!
praktisera!dina!kunskaper!från!socionomutbildningen!under!god!handledning.!/!Linda!

!

Jag!kan!verkligen!rekommendera!denna!kurs.!Det!har!varit!fantastiskt!kul!med!rollspelen,!lärorikt!
med!all!kunskap!kring!interventioner!och!jag!känner!att!jag!är!bättre!i!att!hålla!i!samtal!nu.!Jag!var!lite!
nervös!inför!rollspelen!innan!men!när!vi!hade!det!momentet!var!det!enbart!roligt.!

Det!är!många!moment!som!ska!fixas!under!kursens!gång!men!börja!i!tid!med!litteraturen!och!gå!på!
alla!föreläsningar!så!är!det!inga!problem!överhuvudtaget.!Examinationsuppgiften!är!kul!att!skriva!och!
inte!svår!om!man!skött!sig!innan.!//!Emma!Dennerkrans!

!

Kursen!är!en!väldigt!lärorik!och!rolig!kurs!att!ta!del!av!!Bra!tips!är!att!sätta%igång%med%
litteraturseminarierna%i%god%tid!och!förbereda%er%inför%rollspelsövningarna%”familjesamtal”%i%er%
basgrupp%inför!dagen!då!rollspelen!ska!börja,!även!om!detta!inte!är!schemalagt,!för!att!ha!god!tid!till!
att!sätta!er!in!i!era!roller!och!familjens!historia!samt!förbereda!er!i!era!behandlarpar.!De!mest!
givande!diskussionerna!har!sprungit!ur!när!studenter!vid!kursen!varit!aktiva!under!föreläsningarna,!
sitt%inte%tyst%om%du%har%en%fråga%eller%fundering!!!

Lycka!till!!/!Camilla!

!

Kursen!Socialt%arbete%med%familjer,!är!en!intressant!och!rolig!kurs!med!olika!moment!som!känns!

relevanta!utifrån!kursens!inriktning.!Föreläsningar!kombineras!med!övningar!och!grupparbeten,!

vilket!gör!att!det!blir!en!bra!blandning!mellan!studerande!på!egen!hand!och!föreläsningar!i!helklass.!
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Examinationsuppgiften!tyckte!jag!kändes!lärorik,!man!fick!här!dels!öva!på!att!applicera!vald!

intervention!på!valfritt!case,!men!framförallt!allt!att!kunna!motivera!valet!för!andra,!något!som!man!

kommer!behöva!kunna!göra!ute!på!fältet.!Extra!plus!för!samtalsövningarna;!roligt,!lärorikt!och!bra!

handledning!av!lärarna!!/!Åsa!Carlson!

!

Jag!anser!helt!klart!att!SOPM03!var!bland!de!mer!givande!kurserna!under!socionomutbildningen.!Den!

obligatoriska!närvaron!under!föreläsningarna!var!mindre!bra,!men!familjesamtalen/rollspelen!var!

väldigt!spännande!och!lärorika!!

Det!finns!mycket!intressant!forskning!inom!familjebehandling!som!berörs!under!kursen;!se!till!att!ta!

del!av!den!genom!flitig!läsning!så!kommer!du!få!ut!så!mycket!mer.!Men!glöm!ej!att!vara!kritisk!!;)!

Lycka!till!!/!MVH!Erika!Glas!

!

!

Jag är mycket nöjd med att jag valde just denna delkurs. Det som har varit roligast var 

familjesamtalsövningarna. Det som var mest lärorikt var föreläsningarna med alla 

interventioner. Schematekniskt har det varit ganska otydligt exempelvis kring examination 

och liknande. Jag skulle rekommendera de flesta att läsa om familjebehandling. Även om jag 

inte kommer att arbeta som behandlare ger kursen en bra kunskapsbas att ha med mig i mitt 

framtida yrkesliv. / Matilda Berggren 

!

Du!har!en!väldigt!rolig!och!intressant!kurs!framför!dej!!Kursen!kräver!ganska!hög!närvaro!och!nu!i!
efterhand!kan!vi!rekommendera!att!verkligen!gå!på!föreläsningar!och!övningar/rollspel,!det!lönar!sig!!
Föreläsarna!har!varit!bra!och!inspirerande,!speciellt!intressant!tycker!vi!var!föreläsningarna!om!olika!
metoder.!Kursen!är!intensiv!och!innan!vi!började!tyckte!vi!att!det!lät!väldigt!mycket!och!lite!rörigt!
med!de!olika!momenten!och!uppgifterna,!men!det!har!klarnat!under!kursens!gång.!Vi!är!nöjda!med!
kursen!och!tycker!att!upplägger!har!funkat!väldigt!bra!!Lycka!till!!/Rebecka!Lindgren!och!Sofia!Brandt!!

!

Jag!kan!verkligen!rekommendera!denna!kurs.!Det!har!varit!fantastiskt!kul!med!rollspelen,!lärorikt!
med!all!kunskap!kring!interventioner!och!jag!känner!att!jag!är!bättre!i!att!hålla!i!samtal!nu.!Jag!var!lite!
nervös!inför!rollspelen!innan!men!när!vi!hade!det!momentet!var!det!enbart!roligt.!
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Det!är!många!moment!som!ska!fixas!under!kursens!gång!men!börja!i!tid!med!litteraturen!och!gå!på!
alla!föreläsningar!så!är!det!inga!problem!överhuvudtaget.!Examinationsuppgiften!är!kul!att!skriva!och!
inte!svår!om!man!skött!sig!innan.!//!Emma!Dennerkrans!

!

Hej,!nu!är!det!så!att!du!ska!välja!denna!kursen!på!din!sista!termin.!Den!är!väl!praktiskt!
förankrad!med!föreläsare!från!fältet!(verkligheten).!Teori!och!praktik!vävs!samman!på!ett!
sätt!som!inte!utbildningen!tidigare!kunnat!göra.Rollspelen!är!otroligt!givande!och!roliga.!
Arbetet!som!socionom!känns!mer!realistiskt!efter!att!ha!genomgått!denna!kurs!!Att!välja!
familj!som!inriktning!betyder!inte!att!man!utesluter!olika!andra!yrkesområden!som!socionom!
utan!de!erfarenheter!och!den!kunskap!som!kursen!förmedlar!är!alla!nödvändiga!och!viktiga!
för!ett!kommande!arbete!med!människor.!Med!vänliga!befogade!fjäskningar!!Axel!
!

Här kommer ni uppleva väldigt roliga och givande övningar och kunskap som det praktiska 

kring socialt arbete. Kursens innehåll är mycket spännande. Här kommer ni att få möjligheten 

att i större utsträckning känna av rollen som behandlare. Ni kommer att få lära er mycket mer 

om familjeinterventioner som är jätte nyttiga att ha med sig senare i arbetslivet. Mitt tips till er 

är: gör det bästa utav kursen och ha kul samtidigt! /S. Erman  

!

Jag tycker att denna kurs har varit mycket givande och jag tror jag kommer ha praktisk nytta av den i 
min framtida yrkesroll. Kursen har hjälpt mig att känna mig tryggare i behandlarrollen då man får 
chans att öva sig i olika situationer som man kan tänkas stöta på. Jag tycker framförallt att kursen varit 
rolig. 

Erika Kalliokulju 

!

En!mycket!givande!och!intressant!kurs.!Mitt!tips!är!att;!håll!inte!igen!på!rollspelsövningarna.!De!är!
väldigt!lärorika!!/Linn!

!

Vi!vill!verkligen!rekomendera!denna!kursen!för!framtida!socionomer,!då!den!var!mycket!
givande!och!intressant.!Vi!rekommenderar!även!den!för!er!som!läser!den!som!fristående!

kurs!eftersom!den!varit!strukturerad!och!lätt!att!ta!del!av!oavsett!tidigare!studier.!Kursen!har!

varit!intensiv,!men!väldigt!rolig!med!många!praktiska!övningar.!Utan!de!praktiska!övningarna!
hade!kursen!inte!varit!lika!lärorik.!Välkommen!till!en!riktigt!rolig!kurs!!

Lycka!till!önskar!Jessica!&!Frida!!

!
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Först och främst grattis till ett bra val av kurs! Kursen är helt rätt för dig som bland annat vill 
öva på samtal, lära dig terapeutiska strategier inom familjebehandling och kunna motivera 
olika insatser inför framtida chefer. Föreläsningarna kring olika möjliga insatser (FFT, Marte 
Meo m.fl.) får högt betyg - föreläsarna kommer från fältet och är väl insatta på hur det 
fungerar i verkligheten! Börja tidigt med läsning och att fila på familjeresumén så kommer 
allt gå som smort ;) Lycka till and have fun! / Hannah Grant 

!

Kul!att!du!valt!denna!kurs.!Du!kommer!gilla!den,!framförallt!den!praktiska!biten.!Förläsningarna!är!
väldigt!bra,!dock!innehåller!de!ganska!mycket!upprepningar!från!tidigare!terminer,!men!håll!ut.!Att!
arbeta!med!familjer!är!roligt,!men!också!väldigt!utmanande.!Därför!är!den!praktiska!delen!av!kursen!
väldigt!givande.!Det!är!inspirerande!att!se!hur!de!som!arbetat!med!familjebehandling!i!många!år!
genomför!en!session!och!att!det!faktiskt!går!att!vända!och!vrida!på!allting.!Börja!med!
litteraturseminarierna!i!tid,!våga!använda!rollspelstillfällena!till!att!öva!dig!i!familjebehandling–!det!är!
både!roligt!och!givande.!

Lycka!till!!/Mia!Kalin!

!

Familjekursen!är!en!mycket!intressant!kurs!som!ger!en!god!inblick!i!och!anknytning!till!fältet!i!form!av!
flera!bra!föreläsare!därifrån.!En!viss!upprepning!från!termin!4,!men!också!fördjupning!och!nya!
kunskaper.!Kursen!ger!en!god!genomgång!av!aspekter!av!samt!olika!behandlingsmetoder!inom!det!
intressanta!området!socialt!arbete!med!familjer.!Praktiska!övninga!i!form!av!familjesamtal!under!
handledning!av!duktiga!familjeterapeuter!är!roliga!och!lärorika.!Det!är!i!viss!mån!upp!till!studenten!
själv!var!man!vill!”lägga!ribban”!för!sitt!eget!lärande,!och!vill!man!så!är!det!här!en!väldigt!lärorik!kurs.!!

Mvh!Karin!A!

!

Familjekursen var intressant och givande. Det var kul att det var många gästföreläsningar, 
som dessutom hölls av personer som arbetar med exempelvis KOMET, Marte Meo, MTFC, 
MST osv. Rollspelsmomenten med Ove Östling var för mig det absolut roligaste under hel 
kursen. Kul att få öva upp den egna förmågan att hålla i familjesamtal och inte bara sitta och 
titta på när någon annan visar hur det kan se ut.  

Ja, du har valt en riktigt rolig kurs! 

Vänliga hälsningar, Mariam Maghder 

 

Hej kloka socionomstudent! 

Om du vill lära dig mer om familj, nätverk, samtal och evidensbaserade metoder så skall du 

välja denna kurs. Kursen ger relativt stor frihet i att du kan fördjupa dig i det du själv anser 
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vara mest spännande. Stort eget ansvar kan leda till förbättrad kunskap och insikt, något 

cheeezy men sant! Rollspelen är fantastiskt spännande och givande, våga ta ut svängarna så 

lär du dig massor! Viktigt att vara motiverad för ämnet om du skall läsa kursen, då det t.ex. 

finns väldigt mycket intressant litteratur som klassas som “valbar”. Mvh Signe  

 

Detta är en jättebra kurs ni har valt med spännande innehåll och övningar. Särskilt givande 
var samtalsövningarna. Dessa blir särskilt givande om ni kommer förberedda och pålästa 
utifrån kursens litteratur som också var väldigt bra! Alltså är mitt tips att läsa så mycket av 
litteraturen ni hinner med men också att försöka att hinna gå på alla föreläsningarna då dessa 
är väldigt givande. Kursen har väldigt intressanta gästföreläsare att erbjuda studenterna som är 
väldigt insatta i sina respektive områden.  
Mvh Emil Olsson 

!

Först och främst grattis till ett bra val av kurs! Kursen är helt rätt för dig som bland annat vill 
öva på samtal, lära dig terapeutiska strategier inom familjebehandling och kunna motivera 
olika insatser inför framtida chefer. Föreläsningarna kring olika möjliga insatser (FFT, Marte 
Meo m.fl.) får högt betyg - föreläsarna kommer från fältet och är väl insatta på hur det 
fungerar i verkligheten! Börja tidigt med läsning och att fila på familjeresumén så kommer 
allt gå som smort ;) Lycka till and have fun! / Hannah Grant!

!

Hej!alla!studenter!på!termin!7!!

Ni!har!valt!en!jätte!bra!kurs!med!spännande!innehåll.!Se!till!att!ni!tar!tillfället!i!akt!att!ta!till!er!den!
litteratur!som!erbjuds!på!kursen.!Se!till!att!ni!kommer!väl!förberedda!till!samtalsövningarna!så!att!ni!
får!ut!de!mesta!av!dem!(övningarna!var!mycket!givande).!Även!den!övningen!som!Ingmar!har!i!
relation!till!sina!föreläsningar!är!mycket!bra.!Hoppas!att!ni!får!en!bra!introduktion!till!ämnet!!

Mvh!Eric!Klingborg!!

!

En!mycket!givande!och!intressant!kurs.!Mitt!tips!är!att;!håll!inte!igen!på!rollspelsövningarna.!De!är!
väldigt!lärorika!!/!Linn!

!

Denna kurs är intensiv och väldigt givande. Framförallt föreläsningarna om olika 

behandlingsmetoder samt rollspelen. Rollspelen på termin fyra var roliga och intressanta och 

det var därför spännande att få fördjupning i den delen på termin sju. Denna kurs är också en 

kurs med många obligatoriska moment och en hel del skrivningar. Det är den enda kursen på 
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utbildningen där vi är blandad klass med studenter från både Helsingborg, Lund och även 

andra skolor. Det har varit kul att vi varit blandande då det har gett möjligheten att lära känna 

studenter från andra platser. 

Hälsningar Linda Ågren & Jonna Persson    

!

Ni!har!valt!en!givande!kurs!som!kommer!att!ge!er!färdighet!till!det!framtida!yrket.!Tips!från!mig!är!att!
tiden!går!fort!när!man!har!roligt!så!försök!att!strukturera!studierna,!bli!färdig!med!
litteraturseminarierna!och!sätt!igång!med!examinationsuppgiften.!Glöm!inte!att!ha!roligt!för!nu!är!
det!sista!terminen!och!ni!har!kommit!så!lånt!att!ni!är!nästa!klara!!

Hälsningar!Shahad!Ridha!!

!

Den!här!kursen!har!varit!mycket!givande!med!intressanta!föreläsningar!och!otroligt!duktiga!

föreläsare!och!mycket!bra!litteratur.!

Den!mest!roliga!moment!är!rollspelen,!ta!vara!på!dem!och!ser!till!att!ni!verkligen!uttnyttja!tiden!för!

att!praktisera!era!teoretiska!kunskaper.!

Ni!har!gjort!bra!val!genom!att!välja!denna!kurs!för!oavsett!var!ni!kommer!jobba,!behöver!ni!all!den!

kunskap!som!ges!under!denna!kurs.!

Lycka!till!!!!!/!Hälsningar!Sulafa!Mahmoud!

!

!

Ni har gjort ett bra val av fördjupningskurs där det är väldigt intressanta föreläsningar. 

Våra favoriter var de föreläsningar om olika familjeinterventioner.  

Övningarna som ni kommer att få genomföra ger er en väldigt bra inblick i 

samtalsteknik på ett praktiskt och konkret sätt. Faktiskt inget skrämmande som det kan tyckas 

vara. 

Känn inte stress över examinationsuppgiften eftersom den kommer att skriva sig själv 

genom er delaktighet på föreläsning och övningar samt att ni får gott om tid att skriva på. 

Passa på att suga åt er så mycket kunskap ni kan istället. 

Välkommen till en väldigt lärorik och intressant kurs! / Jasna & Therese 

!
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Denna!kurs!har!varit!jätteintressant!och!rolig!!För!min!del!har!den!känts!som!en!väldigt!bra!del!av!
sista!terminen.!Familjesamtalen!med!Ove!Östling!m.fl!är!något!som!jag!vill!trycka!lite!extra!för.!Dessa!
samtalsövningar!var!superroliga!och!väldigt!lärorika!!Absolut!kursens!höjdpunkt!enligt!mig.!

Något!annat!som!var!bra!på!denna!kurs!var!gästföreläsarna!som!gav!intressanta!föreläsningar!där!
man!kunde!få!ut!mycket!bra!information!som!man!sen!kan!ha!användning!för!i!sitt!
examinationsarbete.!/!Hälsningar!Caroline.!

!

Ni#som#har#valt#familjekursen#har#gjort#ett#bra#val!#Kursen#är#varierande#med#intressanta#
föreläsningar,#rollspel,#samtalsövningar#och#seminarier.#Efter#att#ha#avslutat#kursen#
känner#jag#att#jag#har#lärt#mig#en#hel#del#om#olika#insatser#för#familjer,#samt#hur#
forskningen#ser#ut#inom#området.#Rollspelen/samtalsövningarna#var#väldigt#givande.#Vi#
har#även#haft#många#intressanta#gärstföreläsare.#Jag#rekommenderar#att#ni#börjar#läsa#
kurslitteraturen#i#god#tid#och#att#ni#tidigt#väljer#vilken#fiktiv#familj#ni#kommer#att#skriva#
om.#/#Valmira#Sylejmani!

!

Familjeinriktade kursen bidrar till en fördjupad förståelse, dels vad gäller praktiska – och 

teoretiska kunskaper om familjebehandling. Rollspelsmomentet är otroligt givande och roliga, 

som gav mig en möjlighet att reflektera över mina egna brister och styrkor, men även en 

chans att studera hur mina kursare hanterade terapeutrollen som bidrog till många bra tips. 

Gästföreläsarna var mycket bra och inspirerande, vilket gav en större insikt över de olika 

insatsmöjligheterna och öppnade upp mitt intresse för vad jag vill arbeta med i framtiden. 

Delar av kursen består av träning i kritsikt tänkande och stor vikt ligger på evidensbaserad 

praktik, trots att vi gjort detta sedan termin 1 så är detta moment givande i och med att du för 

möjlighet att applicera evidensen till en specifik intervention. Ett stort tips är att börja läsa 

litteraturen så fort som möjligt då du tjänar massa tid inför examinationsarbetet.  

  Vänlig hälsning Therese  

!

På kursen finns det litteraturseminarium, dessa är bra att börja med direkt. Jag tyckte kursens innehåll 
vara bra och stämde överens med vad den utlovade. Jag är nöjd och jag har fått lära mig mer om olika 
samtalstekniker samt har jag fått öva mig mer på samtal. Plus att jag fått lära mig om interventioner 
och att vara mer kritisk. Jag rekommenderar denna kurs.  

Hälsningar Emma Palmgren  

!

Kursen!innehåller!många!givande!och!roliga!moment.!Främst!samtalsövningarna!där!det!ges!

möjlighet!att!praktisk!använda!sig!av!den!teoretiska!kunskapen,!är!väldigt!lärorika.!
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Gästföreläsare!från!fältet!har!även!det!gett!en!praktisk!aspekt!av!teorin,!och!föreläsningarna!

har!överlag!varit!väldigt!bra.!Den!obligatoriska!närvaron!är!relativt!hög,vilket!dock!vägs!upp!

av!att!arbetsbelastningen!kring!självständiga!arbeten!inte!varit!särskilt!hög./!Malin!

!

Kursen var en rolig och givande för dig som vill fördjupa dig i familjeterapi och intresserar 
dig för olika familjebehandlingar. Kursen ger dig möjlighet att se dig själv i dina egna 
familjeförhållanden tex om du är sambo eller ensamstående, har barn eller ej. Du får en bättre 
insikt som socialarbetare i familjeproblematik än vad du hade tidigare, och du kommer också 
inse om detta är något för dig eller inte. 

Hälsningar Jessica och Billie Kim. !

!

Hallå!där,!

Vilken!toppenkurs!ni!har!valt!!Inspirerande!och!givande!föreläsningar,!grymma!samtalsövningar!
och!riktigt!professionella!familjebehandlare!gör!kursen!sjukt!värd!att!läsa.!Ett!tips!är!att!gå!på!alla!
föreläsningar!och!börja!läsa!litteraturen!i!tid!för!att!sedan!ta!det!lilla!lugna!för!att!kunna!skriva!en!
grym!examinationsuppgift!–!som!faktiskt!inte!är!allt!för!avancerad.!!Ove!kan!man!ju!heller!aldrig!få!
nog!av,!så!passa!på!att!ta!chansen!NU!!Martin!är!faktiskt!inte!så!dum!han!heller.!!

Be!careful!out!there!!/!Fanny!Carlström!&!Sara!Löfvendahl!

!

Detta är en kurs som jag kan rekommendera till dig som vill utveckla dina färdigheter i olika 
samtalstekniker. Större delen av kursen bygger på olika typer av rollspel, dessa rollspel har 
varit väldigt roliga och givande då jag känner att jag har fått chansen att öva mig i rollen som 
familjebehandlare. Det är en kurs som har hög obligatorisk närvaro, men för övrigt upplevde 
jag inte kursen som speciellt ansträngande. Känner du att du vill läsa en kurs som är mer 
praktisk än tidigare kurser så tveka inte att välja denna! 

Med Vänlig Hälsning Isabella Böö  

!

Grattis till kursvalet! Denna kurs är väldigt intressant och givande. Ni kommer att få träffa 

många intressanta gästföreläsare som föreläser om praktiska och teoretiska erfarenheter. 

Kursens absolut roligaste del är rollspelsmomentet där man får utmana sig själv i 

terapeutrollen, men se till att du har läst FFT-boken innan övningarna för att verkligen få ut så 

mycket som möjligt av momentet. Under kursen får man träna i kritiskt förhållningssätt 

genom att läsa och granska vetenskapliga studier. Ett tips är att börja läsa litteraturen 

omgående, dels för att den är bra och för att det underlättar inför examinationsuppgiften. 
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Lycka till! / Susanne C Steen 

!

Hälsningar*till*Er*från*studenterna*Ht212*
!

Står!du!och!väger!mellan!familjekursen!och!en!annan!kurs?!Tyckte!du!att!kursen!om!samtalsmetodik!
på!termin!4!var!för!kort!och!ytlig?!TA!DÅ!FAMILJEKURSEN!!Den!ger!en!verkligen!användbara!
samtalsverktyg!både!i!arbetslivet!och!privatlivet,!en!ökande!dos!av!social!om!man!så!vill!kalla!det.!
Positiva!omformuleringar!kommer!bli!din!bästa!kompis!och!har!du!inte!övertygats!än!kommer!du!
efter!kursen!tycka!att!evidensbaserad!praktik!är!otroligt!viktigt.!Tryggves!föreläsning!är!kanon!och!
han!är!inte!den!enda!föreläsaren!med!både!humor!och!allvar,!de!alla!är!verkligen!toppen!!!

Tips!är!att!sätta!igång!med!litteraturseminarierna!så!fort!du!kan,!då!blir!föreläsningarna!ännu!bättre.!
Och!när!ni!ska!välja!intervention,!välj!inte!bara!FFT!som!alternativ.!

Lycka!till!!Du!kommer!inte!ångra!dig,!jag!lovar!!//!Emily!!

!

Detta är en kurs med relativt höga närvarokrav och många föreläsningstillfällen men när det 
kommer till mängden arbete utanför schemalagd tid är den inte speciellt betungande. Det är 
mycket fokus på forskning och evidens generellt genom kursen. Föreläsningarna är 
intressanta och väl kopplade till praktiken vilket gör att de känns relevanta. Föreläsningarna 
där yrkesverksamma socionomer/familjebehandlare kom och föreläste om sina respektive 
metoder var därför väldigt givande. Rollspelen är roliga och man lär sig mycket! Enjoy! // 
Johanna Mårtensson och Elin Sjödin 
!

SOPM03 har varit en av de bästa kurserna på hela socionomprogrammet. Jag är väldigt nöjd med mitt 

val och jag rekommenderar denna kurs för framtida studenter. Det har varit intressanta föreläsningar 

med fantastiskt duktiga föreläsare och roliga samtalsövningar. Jag har lärt mig mycket om 

familjebehandling och intresset har bara ökat efter kursen. Kursen ger en bra introduktion i de olika 

familjebehandlingar som idag finns inom den svenska socialtjänsten.  

Mindre roligt har varit de obligatoriska litteraturseminarierna men som samtidigt är bra för att man 

kommer igång med läsningen av alla kurslitteratur.  

NI MISSAR EN OTROLIG BRA KURS OM NI INTE VÄLJER DENNA!   

Christel Hagdahl   !

!
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Jag! anser! att! det! har! varit! en! mycket! givande! kurs! då! föreläsarna! behandlar! flera! intressanta!

perspektiv! och! dimensioner! i! familjeterapeutiskt! arbete.! Samtidigt! har! man! under! kursen! även!

utvecklat! ett! evidensbaserat/kritiskt! förhållningssätt! då! man! har! fått! leta! efter! och! granska!

vetenskapliga!studier.!!Jag!tycker!även!att!kursen!har!bidragit!till!vikten!av!att!arbeta!med!sig!själv!då!

man! har! fått! göra! samtalsövningar! och! testat! inta! olika! roller! som! exempelvis! samtalsledare! och!

klient.!Genom!dessa!samtalsövningar!har! jag!utvecklats!som!en!framtida!profession!och! jag! fått!en!

större!insikt!om!mina!egna!förmågor!och!brister.!!!

Sammantaget!anser!jag!att!familjekursen!har!varit!lärorik!och!jag!rekommenderar!att!ni!väljer!den.!

Vänliga!hälsningar,!

Faris!Mulaahmetovic!

!

Det roligaste på hela kursen har varit rollspelen, där man verkligen fått träna på sin framtida yrkesroll. 

En handledare sitter med under ”terapin” med familjerna så att du får feedback på hur man kan tänka 

och hur man ska agera på olika situationer. Vi har lärt oss väldigt mycket om olika 

familjebehandlingar, vilket varit väldigt lärorikt. Du kommer även känna igen mycket från tidigare 

terminer, då mycket är repetition. En intressant föreläsning var Komet, som jag fastnade för och det 

var även intressant när terapeuterna visade hur de arbetade. Sitter man som utestående lär man sig 

mycket. Lycka till ! / Arianna 

!

Denna!kursen!rekommenderas!till!de!studenter!som!är!intresserade!av!hur!man!arbetar!med!familjer!
med!olika!problem.!Under!kursens!gång!presenteras!olika!behandlingsmetoder!vilket!var!väldigt!
intressant!och!lärorikt,!särskilt!inför!kursens!examinationsarbete.!Man!gör!även!mycket!rollspel!vilket!
var!jätteroligt!och!som!jag!önskade!att!man!kunde!göra!mer!av!eftersom!att!det!är!då!man!får!
använda!sina!kunskaper!och!sätta!dem!på!prov!samt!utveckla!dem.!!En!nackdel!med!kursen!var!att!
den!var!väldigt!intensiv!och!ibland!var!det!för!många!föreläsningar!efter!varandra!och!det!kunde!gå!
lite!för!snabbt.!/!Karolina!Mogren!

!

Hej!framtida!student!!
Läget?!:P!
Kursen!du!har!valt!tror!jag!kommer!passa!dig!perfekt!–!förutsatt!att!du!har!ett!intresse!för!hur!sociala!
problem!kan!kopplas!till!familj!och!omgivning.!Gillade!du!övningarna!och!momenten!under!termin!4?!
Då!kommer!du!att!älska!den!här!kursen.!!

Kursen!varierar!på!så!vis!att!den!består!av!många!olika!moment!som!alla!är!givande!på!sitt!sätt.!
Litteraturseminarierna!kan!till!en!början!verka!onödiga,!det!tyckte!jag!i!alla!fall,!men!de!bidrar!till!att!
man!faktiskt!läser!och!sätter!sig!in!i!litteraturen!på!ett!sätt!som!man!kanske!annars!inte!skulle!gjort.!
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De!bidrar!både!till!at!skapa!intresse!och!fördjupa!sig!inom!de!delar!som!man!själv!tycker!är!
intressanta.!

Du!kommer!snart!själv!märka!att!samtalsövningarna!i!framförallt!familjesamtalen!är!mycket!givande!
och!än!mer!roliga.!Dessa!ger!dig!som!student!möjlighet!att!öka!dina!kunskaper!för!att!kunna!använda!
samtalet!som!intervention!och!lösning!på!problem.!Det!är!alltså!något!du!kan!ha!stor!användning!för!
i!väldigt!många!socionomyrken,!men!också!på!ett!privat!plan.!Tänk!därför!på!att!vara!lyhörd!och!vilja!
lära!dig.!Var!nyfiken!!Det!kommer!att!hjälpa!dig!under!kursens!gång./!Niclas!

!

Per!Sandqvist:!

Jag!lärde!mig!mycket!av!de!praktiska!övningarna.!Det!var!lärorikt!att!få!feedlback!av!alla!de!

professionella!som!fanns!tillhands.!

!

Rasmus!Alnemark:!

Jag!tycker!kursen!gav!mig!ett!bättre!grepp!på!hur!jag!ska!tänka!kring!teori,!evidens!och!praktik.!Det!är!

långt!ifrån!första!gången!det!tas!upp,!men!jag!tycker!att!i!tidigare!kurser!har!man!misslyckats!med!att!

ge!en!fördjupad!förståelse!för!vad!det!rent!professionellt!innebär!att!tänka!evidensinriktat.!Polletten!

trillade!hursomhelst!ner!på!mig!först!nu.!Varför!det!är!så!är!jag!inte!riktigt!säker!på,!men!jag!tror!att!

kursen!på!ett!bättre!sett!än!tidigare!lyckas!med!att!både!praktiskt!och!teoretiskt!införliva!det!i!hela!

kursen.!

!

Jag!är!väldigt!nöjd!med!mitt!val!av!kurs!på!termin!7.!Kursen!har!bra!föreläsare!som!är!både!
kunniga!och!humoristiska.!Speciellt!spännande!var!alla!gästföreläsare!från!fältet.!!

Det!var!en!positiv!överraskning!att!vi!pratade!så!mycket!om!forskning!och!evidens!och!vi!fick!
även!visa!att!vi!kunde!hitta!relevant!forskning!när!vi!skrev!vårt!arbete.!!

Kursen!har!ett!skönt!flyt!som!är!enkelt!att!följa!med!i.!Passa!på!att!ställa!många!frågor!under!
föreläsningarna!!Jag!hade!ansträngt!mig!lite!mer!att!ställa!frågor!om!jag!hade!fått!ta!kursen!
igen.!Hälsningar!Katarina!Sivenius!

!

Denna kurs kan jag varmt rekommendera för dig som är intresserad av socialt arbete med 
familjer. Föreläsarna håller generellt sett mycket hög klass och det finns en bra variation 
mellan professorer och föreläsare direkt från fältet. Samtalsövningarna är väldigt givande då 
man både får observera föreläsarna och kommer själv väldigt förberedd med kunskap inför de 
egna samtalen.  
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Som avslutande uppgift appliceras en familjebehandling på en egenvald litterär och känd 
familj vilket gör uppgiften väldigt rolig. Personligen tror jag att kursen är väldigt 
förberedande för det framtida sociala arbetet då man får insikt i hur brett man kan arbeta med 
familjebehandling och vilken bevisad effekt de olika behandlingarna har. / Johan!

!

Det!känns!som!att!man!får!med!sig!mycket!från!den!här!kursen.!Det!är!många!intressanta!
föreläsningar,!man!får!träffa!praktiker!från!fältet!och!vara!med!på!genomtänka!övningar.!Tyckte!
speciellt!mycket!om!rollspelsövningarna!där!varje!grupp!har!en!terapeut!som!sitter!med!och!kan!ge!
feedback!direkt.!Väldigt!lärorikt!och!värdefullt!!

l!Elin!Lindholm,!Lund!

!

Denna!kurs!har!bjudit!på!mycket!praktiska!övningar,!samt!en!hel!del!föreläsningar.!Jämfört!med!
övriga!valbara!kurser!är!det!vår!uppfattning!att!vi!har!haft!betydligt!mer!lärarledd!tid!och!mindre!
hemarbete!–!men!det!har!hela!tiden!varit!en!del!att!göra.!En!stor!del!av!tiden!läggs!på!just!
familjeterapi!i!olika!tappningar.!För!att!få!ut!det!mesta!av!detta!gäller!det!att!inte!vara!blyg!inför!att!
rollspela!!Enligt!oss!var!det!just!de!handledda!rollspelen!som!vi!fick!ut!mest!av.!På!det!hela!var!det!en!
bra!och!lärorik!kurs!som!gav!en!god!översikt!om!vilka!familjeinsatser!som!finns.!Dock!hade!vi!
förväntat!oss!mer!rollspelande.!!

/!Ellen!Fransson!&!Jacob!Nilsson!

!

Jag!vill!starkt!rekommendera!denna!kurs.!Även!om!du!inte!är!intresserad!av!familjebehandling!är!
kursen!mycket!användbar!ändå.!Du!lär!dig!kommunicera!och!intervjua.!En!teknik!som!är!användbar!i!
alla!situationer!i!ditt!framtida!arbete.!Kursen!är!ganska!intensiv!men!aldrig!tråkig.!Med!bra!
handledare!som!guidar!dig!igenom!tekniker!lär!du!dig!massor!och!snabbt!!Skitkul!!Bra!och!roliga!
lärare.!/!Gunny!Åkesson!

!

Jag tycker att den här kursen skiljer sig en del ifrån de andra under utbildningen.  

Den är mer inriktad på hur man arbetar praktiskt, vilket jag efterfrågat under tidigare kurser. 

Under kursen har vi fått möjlighet att utmana oss själva som professionella genom rollspel och 

spännande examinationsuppgifter.  

Jag har varit riktigt nöjd med den här kursen därför att jag fått prova på hur det känns att vara 

familjeterapeut och för att jag har fått utrymme att tänka själv över hur olika familjebehandlingar 

fungerar och hur de tillämpas. 

Rekommenderas! / Mira Palme 
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!

Halloj studenter! Om ni vill ha en kurs som ger en bra inblick i hur familjebehandling 

fungerar så är det här kursen för er. Sen är det såklart bonus att den är lite sådär lagom svår, 

har intressanta föreläsningar och en kanon-kul examinationsuppgift. Och äntligen en kurs som 

känns verklighetsförankrad och inte bara akademisk, typ nästan så att man känner att man 

hade kunnat gå ut och jobba med detta direkt! =) Hälsning – Malin Mauritsson 

!

Är du intresserad av djupinlärning i att lära dig se vilka metoder som har en hög evidens och 
fördjupa dig i samtalsteknik är detta kursen för dig. Med kombinationen pedagogiska lärare 
och bra planering av resterande arbetsmoment gör att jag aldrig kände någon stress över att 
inte hinna med. Stort plus till litteraturen och de fantastiska gästföreläsare. Kursen håller 
verkligen hög klass och gör möjlighet till möten med ”legender” inom social arbete! //André 
Jöraas 
!

Jag hade sett fram emot familjekursen sedan jag hörde talas om den och jag blev inte 

besviken. Föreläsarna är superbra och övningarna är lika roliga som på termin fyra. 

Examinationsuppgiften var en utmaning och seminariet var annorlunda och intressant.  

Hälsningar Anna Johnson 

!

Detta är en otroligt lärorik kurs med många bra föreläsare och roliga rollspel. Man måste 
arbeta rätt hårt, men man lär sig väldigt många bra tekniker och metoder för att behandla 
familjer på ett konstruktivt sätt. Jag kommer ta med mig mycket av vad jag har lärt mig här 
till framtida yrken! / Alexandra Boothe 

!

Du!ska!gå!kursen!om!du!vill!blir!riktigt!haj!på!evidens,!tycker!det!är!givande!att!pröva!
familjeterapeutiska!samtal,!samt!få!en!inblick!i!metoder!som!används!ute!på!fältet.!Förvänta!dig!inte!
djupare!neddyk!i!metoderna.!Det!läggs!inte!så!stor!del!på!hantverket!och!samtalstekniker!som!vi!
hade!hoppats.!Tempot!har!varit!medelhögt,!med!mycket!obligatoriska!föreläsningar,!men!inte!så!
påfrestande!egenstudier.!Kursen!presenterar!inte!så!brett!perspektiv!på!hur!familjebehandlingar!kan!
användas.!Vissa!föreläsningar!har!varit!givande,!så!även!de!praktiska!övningarna.!Du!är!tvungen!att!
använda!dina!egna!genusglasögon,!föreläsarna!visar!inte!någon!medvetenhet!här.!/!Emma!Borgvall!&!
Anna!Vallin!

!

Kursen!borde!vara!obligatorisk!för!alla,!den!ger!otroligt!mycket.!Se!till!att!närvara!vid!föreläsningarna!

och!övningarna,!de!gör!kursen.!!Den!fördjupning!som!det!innebär!att!praktisera!olika!metoder!i!

rollspelen!är!mycket!givande!och!lärorikt.!Du!får!en!fördjupad!kunskap!och!en!möjlighet!att!lära!på!
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flera!plan,!med!flera!sinnen.!Examinationsuppgiften!är!annorlunda!och!ger!utrymme!för!egen!fantasi!

och!idégrund,!liksom!möjlighet!att!analysera!sönder!barndomstidens!favoritfigur!ur!sagoböckerna,!

vem!det!nu!kan!vara.!Lycka!till!!/!Cecilia!

!

Kursen är intressant och man får en del praktisk övning i form av familjesamtal och 
handledning i dem vilket jag personligen uppskattade. Arbetstempot på kursen är i ungefär 
samma takt som resten av kurserna på utbildningen, man har alltså tid till både skola och 
fritid. På kursen pratas det mycket om forskning och evidens.  

I slutet av kursen är det en väldigt intressant vecka med föreläsare som kommer från fältet och 
föreläser om olika metoder som man kan använda sig av i behandling av familjer. / Caroline 
Lindstrand Jönsson!
!

Det här är en fördjupning av termin 4 så om du tyckte att samtalsövningarna var givande så 

tycker du nog om den här terminen. Det är duktiga familjeterapeuter som spelar rollspel så att 

du får se hur det kan gå till. När det är er tur sitter de med och ger tips, vilket var bra trots den 

inledande nervositeten inför det. Kliniker föreläser om olika metoder, men det är inte mer 

fördjupning än så. Vill man fördjupa sig mer vill det till att man läser all litteratur vi får. 

Mycket obligatoriska föreläsningar men uppgifterna är relativt smärtfria. / Caroline Sjöholm 

och Hannah Nilsson!

!

Först och främst vill jag passa på att gratulera dig till att du gjort ett bra val av kurs. Jag är i 

huvudsak mycket nöjd med kursen. Vi har haft väldigt bra föreläsare och kursen hade ett bra 

upplägg med ett teoretiskt block följt av ett block med samtalsövningar. Dessa block knöts 

sedan samman i en examinationsuppgift som både speglade kursens innehåll och var rolig att 

göra. Mitt råd till dig är att redan i ett tidigt skede börja fundera över den slutgiltiga 

examinationen. Det kommer du ha nytta av i arbetet med den. / Lycka till!  

Jenny  

!

Detta är en bra uppbyggd och väldigt givande kurs. Det är ett lagom tempo på kursen, vilket 

ger tillräcklig tid att stressfritt och med intresse läsa all nödvändig litteratur. Ni får vara 

beredda på att arbeta mycket i grupp, så var försiktiga vem ni väljer att jobba med. Kursen ger 

en djup insikt i familje- samtalsterapi och olika interventioner med fantastiska föreläsare. Jag 

kan verkligen rekommendera denna kurs eftersom jag vet att ni kommer att vara lika nöjda 

som jag. / Biljana 
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!

Jag!missuppfattade!troligen!utifrån!kursinformationen!vad!kursen!skulle!handla!om.!Hade!bland!
annat!fått!intrycket!av!att!det!var!mer!rollspel!och!fokus!på!att!själv!få!lära!sig!olika!
familjebehandlingsmetoder!och!inte!så!mycket!fokus!på!evidens!som!det!faktiskt!var.!Kändes!segt!då!
man!höll!på!med!det!som!värst,!men!är!i!efterhand!definitivt!nöjd!med!att!ha!fått!den!delen!så!
grundligt.!Rollspelen!är!väldigt!givande!och!roliga,!men!en!mindre!del!av!kursen!än!vad!jag!trodde!
från!början.!Sammanfattningsvis!är!jag!nöjd!med!kursen!!Samtalstekniker!är!superbra!att!ha!med!sig!
oavsett!var!man!hamnar!!/Erica!Johansson!

!

Kursen!har!en!bra!blandning!av!föreläsningar,!uppgifter!och!samtalsövningar.!Kursens!föreläsare!
håller!en!mycket!hög!nivå!och!de!gästföreläsare!som!finns!är!direkt!från!fältet.!Jag!tyckte!att!de!
litteraturseminarier!som!hålls!gruppvis!är!mycket!givande!och!detta!gäller!också!de!praktiska!
övningarna.!Har!man!ett!intresse!av!att!arbeta!med!familjebehandling!eller!med!familjer!i!stort!så!är!
det!en!kurs!jag!rekommenderar.!!

//Emelie!Nilsson!

!

Detta är en intressant och givande kurs. Det som är absolut mest givande är att du får tillämpa 

det som du lär dig praktiskt genom övningar och rollspel. Kursen är väldisponerad och lagom 

intensiv. Mycket bra föreläsningar då många kommer direkt från fältet vilket ger en bra 

inblick i vad vi kan tänkas arbeta med i framtiden.  

Lycka till! / Anna Persson 

!

Vad!behöver!ni!veta!innan!kursstart?!

Det!var!en!väldigt!givande!kurs,!framförallt!de!samtalsövningar!vi!
deltog!i.!Det!var!mycket!fokus!på!de!praktiska!bitarna!och!inte!så!
mycket!litteratur.!Kursen!höll!vad!den!lovade!och!bjöd!på!intressanta!
gästföreläsningar!och!diskussioner.!Kursen!erhöll!bra!genomgångar!
av!de!olika!familjeinterventionerna.!/!Ida!Stridh!och!Lisabeth!Carlqvist!
!

Hej! 
Välj kursen och du kommer inte att bli besviken. Bra föreläsningar, roliga övningar och inte 
särskilt många skriftliga inlämningar. De flesta föreläsningarna och övningarna var 
obligatoriska men det gjorde ingenting eftersom man ändå inte ville missa dessa!  
Tre dagar med samtalsövningar/rollspel var lärorikt och väldigt roligt. Vi hade hela tiden 
tillgång till en professionell som vi kunde rådfråga och som gav oss feedback.  
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Lagom mycket att göra kursen igenom och jag behövde aldrig uppleva något akut pluggande 
mitt i natten.  // Linn 
!

Vill!du!lära!dig!mycket!om!familjebehandling!men!samtidigt!ha!roligt?!Då!ska!du!definitivt!välja!denna!

kurs.! Det! är! en! aktiv! kurs! som! innehåller! många! praktiska! moment! där! man! får! öva! sig! som!

familjeterapeut,!sitta!i!nätverksmöten!samt!hur!det!kan!kännas!att!sitta!som!klient.!Kursen!innefattar!

inspirerande!föreläsningar!där!även!kliniker!föreläser.!Något!annat!positivt!med!kursen!är!att!det!är!

lagom!mycket!arbete,!dock!många!obligatoriska!moment.!!

Ni!förstår!kanske!att!vi!är!nöjda!med!kursen?!!

Madeleine!Pettersson!&!Sara!Servin!

!

• Jag!tyckte!att!hela!kursen!var!mycket!bra.!Tack!Martin!för!snabb!mail!svar!och!för!

professionella!och!roliga!föreläsningar!som!du!höll!i.!Samtalsövningar!med!Ove!är!

verkligen!givande.!Litteraturseminarium!var!däremot!inte!så!givande!och!

obligatoriska!föreläsningar!är!jag!personligen!inte!så!förtjust!i.!Man!lär!sig!olika!och!

på!olika!sätt.!För!Övrig!får!kursen!9!av!10!poäng!av!mig.!

Nora!albarkawi!!

!

Jag anser att denna kurs har varit en mycket lärorik samt spännande kurs med olika moment 
som man fått utmana sig med. Det ni framtida studenter bör tänka på inför kursstart är att 
kunna våga testa på olika saker som exempelvis de rollspel samt familjesamtal som ni 
kommer att gå igenom. Det är viktigt att tänka på att alla är olika och inget kan gå helt fel utan 
bara förbättras.  

Jag anser att det var mycket lärorikt att jag fått känna på hur det är att få vara terapeut men 
även en klient under rollspelen. 
Vänliga hälsningar Patricia Pawlowska 

!

Familjebehandling, är en kurs där man får en fördjupad kunskap inom olika metoder samtidigt 
som det är en otrolig rolig kurs. Det är intressanta föreläsningar och roliga rollspel. Under 
dessa rollspel får du en  möjlighet att lära dig bra tekniker som  kan användas vid samtal.   Den 
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kunskap som jag fått efter avslutad kurs kommer vara användbart för mig i mitt framtida yrke.  

// Fatime Juka!

!

När jag började kursen trodde jag att kursen skulle vara inriktad på familjer och exempelvis 

familjekonstellationer och problem, men kursen fokuserade på olika familjebehandlingar. 

Detta hade jag velat veta innan kursstart, men då jag är intresserad av familjeterapi blev det 

ändå ett bra val för mig. Många av föreläsarna kommer från fältet och kvalitén på 

föreläsningarna under kursen har varit väldigt hög. Om du är intresserad av 

familjeterapeutiskt arbete är detta kursen för dig, men jag tycker att alla borde läsa den då 

övningarna i samtal är nyttiga för framtiden oavsett vart man arbetar. 

Nina Niemelä 

!

Hälsning+till+framtida+studenter+från+Andrea+Hornemark+

Har!du!valt!denna!kurs,!eller!funderar!på!det?!Grattis!då!har!du!gjort!ett!klokt!val,!kursen!är!
lärorik!och!inspirerade!och!är!du!intresserad!eller!nyfiken!på!att!arbeta!terapeutiskt!efter!
utbildningen!är!den!ett!måste!!

Materialet!är!omfattande!för!den!vetgirige!och!kursen!innehåller!mycket!praktiska!moment!
väldigt!uppskattat!!

!

Socialt arbete med inriktning på familjer har varit en väldigt givande och rolig kurs. Kursen 
består av massor med intressanta föreläsningar och föreläsarna är otroligt duktiga. Att få 
inblick i olika familjebehandlingar och att få ha samtalsövningar anser jag ha varit det bästa 
med kursen. Kursen avslutas med ett skriftligt arbete samt en presentation där man applicerar 
en intervention på en känd litterär familj. Jag är väldigt nöjd och rekommenderar den varmt 
för er som är intresserade av familjebehandling.  

Elin Björk 

!

Kära!studenter!!Nu!när!jag!skriver!är!det!min!sista!dag!på!kursen.!Var!glada!att!ni!valt!rätt!kurs!!
Kursen!är!populär!för!att!den!är!BRA.!Denna!kurs!är!otroligt!”handslon”,!och!håll!inte!på!och!tänk!att!
ni!bara!vill!bli!klara!med!utbildningen,!utan!detta!är!en!otroligt!intressant!kurs!!LYSSNA!på!
seminarierna,!vi!hade!skitbra!föreläsare!där!80%!var!sjukt!kunniga!och!har!humor!!!Så!räkna!med!
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mycket!skratt!och!massa!kunskap!!Skaffa!litteratur!i!god!tid!och!gå!på!alla!föreläsningar!!Denna!kurs!
ger!också!goda!meriter!i!ditt!CV!enligt!flera!arbetsgivare!!/!Christoffer!

!

Hej! Kursen var riktigt bra. Lita på mej, den var nice. För det första slipper man den jobbiga 
tentan i slutet, examinationsuppgiften är mer lärorik och grundlig känner jag. Vad gäller 
arbetsbördan var den relativt stor. Långt ifrån den jobbigaste kursen men det var många 
moment. Ett av de roligaste momenten är de olika samtalsövningarna, super kort sagt. / 
Andreas!Kjellner!&!Michael!Svensson!

!

Hej framtida studenter som eventuellt ska läsa denna kurs! 

Vi vill varmt rekommendera denna kurs, den har en bra balans mellan teoretiskt och praktiskt 

lärande. Viktigt att tänka på är att det är ett högt tempo och en krävande kurs.  

Kursen är utan tvekan den bästa på utbildningen hittills! Vi upplever att tack vare denna 

känner vi oss mycket mer redo för vårt framtida arbete som socionomer än vad vi gjorde 

innan vi läste kursen. 

Vi har tre saker ni absolut inte får missa:  

• Tryggve Balldins föreläsning om Funktionell Familjeterapi. 

• Knut Sundells föreläsning om evidensbaserad forskning. 

• Alla rollspel 

 

Vänliga hälsningar 

Helene Bergelin & Maria  

!

Jag!är!väldigt!nöjd!med!kursen.!Samtliga!föreläsningar!har!varit!väldigt!bra!och!intressanta.!Kursen!
har!även!innehållit!lärorika!och!relevanta!samtalsl!och!skrivövningar!som!förbereder!oss!vårt!yrkesliv.!

AnnalKarin!Ohlsson!

!

Tyckte!du!att!sista!delen!på!termin!fyra!var!intressant!och!rolig?!Denna!kurs!är!en!fördjupning!med!
mer!samtalsövningar!med!duktiga!familjeterapeuter!och!en!bra!slutuppgift.!Jag!rekommenderar!
denna!kurs!till!er,!då!det!äntligen!är!en!kurs!där!man!kan!fördjupa!sig!i!familjebehandlingar!och!
metoder.!Jag!har!varit!mycket!nöjd!över!att!jag!valde!Socialt!arbete!med!inriktning!på!familjer.!!
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Vänligen!Ylva!Arnrud!!

!

Kursen!innehåller!en!väl!balanserad!mängd!praktiska!och!teoretiska!moment.!!Särskilt!intressant!var!
det!att!få!ta!del!av!gästföreläsare!från!fältet.!!!

I!kursen!blandas!litteraturseminarier,!föreläsningar!och!övningar!vilket!ger!olika!sätt!att!ta!till!sig!
informationen;!detta!underlättade!och!gjorde!lärandet!av!kursmaterialet!intressant.!

Samtalsövningarna!var!spännande!och!särskilt!fruktbart!var!det!att!få!feedback!från!praktiker.!

Jag!lärde!mig!mycket!mer!om!evidens!än!vad!jag!hade!förväntat!mig!och!denna!del!var!roligare!än!
förväntat!!

Jag!kan!varmt!rekommendera!kursen!till!framtida!studenter!då!jag!själv!är!oerhört!nöjd!med!mitt!val!!

Mairi!Winblad!

!

Jag!vill!börja!med!att!säga!att!jag!är!mycket!nöjd!med!kursen.!Det!har!varit!en!lärorik!kurs!
med!många!moment!som!jag!har!uppskattat.!Jag!syftar!framförallt!på!samtalsövningarna!
samt!på!de!föreläsningar!som!hölls!av!yrkesverksamma!inom!olika!familjebehandlingar.!!

Kursen!bestod!bland!annat!av!litteraturseminarium!som!jag!tyvärr!inte!tyckte!var!helt!
givande.!Utöver!litteraturseminarierna!innehöll!kursen!samtalsövningar,!föreläsningar!samt!
en!annorlunda!men!rolig!examinationsuppgift!där!man!skulle!applicera!en!egenvald!
familjebehandling!på!en!egenvald!känd!litterär!familj.!!

Jag!skulle!ha!valt!denna!kurs!om!jag!hade!fått!välja!igen!!

Sophia!Olander!

!

!

Jag anser att denna kurs har varit en mycket lärorik samt spännande kurs med olika moment 
som man fått utmana sig med. Det ni framtida studenter bör tänka på inför kursstart är att 
kunna våga testa på olika saker som exempelvis de rollspel samt familjesamtal som ni 
kommer att gå igenom. Det är viktigt att tänka på att alla är olika och inget kan gå helt fel utan 
bara förbättras.  

Jag anser att det var mycket lärorikt att jag fått känna på hur det är att få vara terapeut men 
även en klient under rollspelen. 
 

Vänliga hälsningar Patricia Pawlowska 
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!

!

Hälsningar*till*Er*från*studenterna*Vt212.*
!

Jag!har!tyckt!att!kursen!varit!mycket!givande!och!utvecklande!för!mig.!Föreläsarna!har!varit!mycket!
bra!och!vi!har!fått!en!introduktion!till!olika!behandlingsmetoder.!Vad!jag!hade!önskat!var!ett!
studiebesök!på!en!familjebehandlingscentral!för!att!få!en!inblick!i!hur!de!arbetar!på!fältet.!Också!
gärna!fler!rollspel!under!hela!kursen!med!filmning!för!att!se!hur!man!kan!förbättra!sig!i!rollen!som!
behandlare.!/!!Elin!Copcutt!

!

Hejhej!!

Kursen!är!kalas,!rollspelen!nyttiga!och!roliga!då!handledaren!är!med!hela!tiden.!Tips:!Sätt!igång!med!
litteraturseminarierna!i!tid!så!ni!är!klara!med!dem!innan!ni!påbörjar!examinationsuppgiften.!Flera!bra!
gästföreläsare!och!ämnen!som!tas!upp.!//Josefin!Adnerhill!

!

Hej!framtida!student!!

Denna!kurs!är!mycket!givande!och!otroligt!rolig,!speciellt!rollspelen.!Var!förberedda!och!gör!
litteraturseminarierna!så!fort!ni!kan..!!Rollspelen!är!inte!så!läskiga!som!de!kan!verka.!

Hälsningar!Julia!och!Angelina!

!

Det!här!är!verkligen!en!rolig!och!lärorik!kurs.!Rollspelen!är!spännande!och!man!kommer!verkligen!in!i!

rollen!snabbt,!så!de!är!inte!så!läskiga!som!de!kan!verka.!Börja!med!litteraturseminarierna!och!

interventionsplanen!i!tid,!så!kommer!allt!att!gå!bra!!Lycka!till!!/!Sara!Pettersson!

!

Jag!hade!önskat!fler!praktiska!övningar!i!form!av!rollspel.!I!övrigt!är!jag!nöjd!med!kursen,!man!har!fått!
en!bra!uppfattning!om!olika!behandlingsmetoder.!/!Agnetha!Henriksson!

!

Nu!har!ni!en!lärorik!och!rolig!delkurs!framför!er.!Momenten!är!varierade,!men!rollspelen!klart!

roligast.!Bered!er!på!många!skratt!!Förbered!er!på!litteraturen!i!god!tid,!det!har!nu!nytta!av!under!

hela!kursen.!Föreläsningarna!är!varierande!och!många,!gå!på!dem,!väldigt!lärorikt.!Använd!er!mycket!

av!familjeterapeuterna!i!rollspelen,!var!inte!rädd!för!att!fråga.!!
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Jag!kan!rekommendera!kursen!varmt.!Lycka!till!!/!Hälsningar!Jessica!Holst!

!

Kursen!har!varit!intressant!och!du!får!en!djupare!förståelse!för!anknytning!och!behandlingsarbete!

med!familjer.!!Ett!stort!plus!är!rollspelen!och!gästföreläsarna,!de!bör!du!som!student!inte!missa!!!!

/Frida!Johansson!!

!

Har ni valt ”Socialt arbete med inriktning på familjer” så säger jag bara grattis! Helt rätt val! 

Grymma föreläsare, bra övningar där man både får prova på rollen som terapeut och klient 

samt en intressant examinationsuppgift på slutet av kursen som är nyttig för framtiden. 

Jag är extremt nöjd med att jag läste denna kurs och hade gärna haft mer kring 

familjeinterventioner och kommunikation i socionomutbildningen! / Marko K. 

!

Kursen!ger!en!bra!inblick!i!hur!familjebehandling!kan!gå!till!och!det!är!en!bra!
blandning!mellan!teori!och!praktiska!övningar.!

Litteraturseminarierna!är!mycket!lärorika,!där!man!kan!få!ut!mycket!utav!
diskussionerna!som!uppkommer.!

Rollspelsövningarna!är!också!roliga!och!ger!väldigt!mycket.!

Examinationsuppgiften!är!också!intressant,!där!man!får!fördjupa!sig!extra!i!en!
intervention.!

Ha!en!trevlig!termin!!/!SooklHee!Kim!

!

Det!bästa!med!kursen!är!att!jag!har!upplevt!den!som!väldigt!relevant!för!det!framtida!yrket.!Det!
känns!som!att!jag!genom!kursen!har!blivit!bättre!förberedd!på!vad!som!komma!skall,!vilket!känns!
skönt!nu!när!examen!är!nära.!Även!om!kursen!innebär!hårt!arbete!och!att!man!är!aktiv!som!student!l!
både!genom!att!läsa!och!i!praktiska!övningar!l!kan!jag!varm!rekommendera!den!till!alla!!Speciellt!de!
internationella!föreläsarna!var!fantastiska!!Oavsett!om!man!sen!kommer!att!arbeta!direkt!med!
familjer!eller!inte!tror!jag!att!man!har!stor!nytta!av!allt!man!får!lära!sig!på!kursen.!Så!ta!chansen!och!
läs!socionomprogrammets!överlägset!bästa!kurs!!/!Hälsar!Janna!

!

Hej!och!grattis!till!dig!som!har!valt!”familjekursen“!!
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Kursen!har!varit!jätteroligt!och!jag!hoppas!att!du!får!lika!mycket!ur!den!som!jag.!

Se!till!att!vara!med!på!alla!övningar,!engagera!dig!i!de!och!var!inte!rätt!för!att!testa!dig!själv!som!
behandlare!!Då!får!du!ut!mycket!!

För!mig!Att!själv!genomföra!(fiktiva)!familjesamtal!och!testar!och!utvecklar!mina!färdigheter!var!det!
bästa!med!kursen.!Är!du!med!på!föreläsningar!och!övningar!samt!börjar!skriva!
examinationsuppgiften!i!tid!ska!det!inte!vara!något!problem!att!klara!kursen.!!

Lycka!till!!/!Svenja!

!

Jag tror att jag aldrig har haft så många bra föreläsare samlade i en och samma kurs som 
under denna. Då kursen kräver mycket arbete i grupp och enskilt är det bra att planera in 
momenten i god tid så att allt inte hopar sig i slutet. Mitt råd är dock att inte missa Oves 
föreläsningar där det är mycket praktiskt arbete varvat med föreläsningar! Under 
föreläsningarna tar han upp saker som man garanterat kommer att ha stor användning av i 
framtiden. Lycka till!/Elena 

!

Kursen!ger!en!bra!fördjupning!kring!termin!fyra.!En!del!repetition!i!början!men!det!kommer!
visa!sig!behövas!senare!in!på!kursen.!Ta!till!vara!på!rollspelen,!de!ger!jättemycket.!Var!
seriösa!både!då!ni!spelar!familj!och!då!ni!är!behandlare.!Flera!intressanta!gästföreläsare!!/!
Paulina!Nossborn!

!

Vad!roligt!att!du!har!valt!familj!inriktningen!på!termin!7,!du!kommer!inte!att!ångra!dig!!Kursen!är!
jätte!spännande!och!har!många!bra!föreläsare.!Det!är!mycket!träning!i!samtal!med!familjer.!Kom!
igång!tidigt!i!tänket!med!positiva!omformuleringar!som!finns!inom!dem!flesta!
behandlingsmodellerna!som!ni!kommer!att!lära!er!under!kursens!gång.!Det!här!är!den!roligaste!
kursen!jag!läst!på!Socialhögskolan,!hoppas!du!kommer!att!gilla!den.!/Magdalena!

!

SOPM03!är!en!spännande!och!framförallt!rolig!kurs.!Är!du!intresserad!av!behandlingsarbete!med!

familjer,!samspel!och!anknytning!så!har!du!verkligen!valt!rätt!!Kan!först!kännas!som!ganska!mycket!

upprepning!från!termin!fyra,!men!i!denna!kurs!går!man!mycket!djupare!och!får!lära!sig!mer!om!olika!

interventioner!riktade!mot!familjer.!Mycket!bra!gästföreläsare!och!framförallt!roligt!och!lärorikt!med!

alla!olika!rollspel!och!de!praktiska!övningarna!!/!Hälsningar!Sofie.!

!

Ni!har!just!nu!socionomprogrammets!roligaste!delkurs!framför!er!!Kursen!är!full!av!roliga!moment,!
där!ni!får!göra!övningar!som!förbereder!er!inför!kommande!arbetsliv.!Rollspelen!är!de!roligaste!
momenten!under!kursen!och!kommer!garanterat!ge!många!goda!skratt.!Ni!kommer!ha!en!massa!
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intressanta!föreläsningar!med!bra!föreläsare.!Ett!tips!!Var!ute!i!god!tid!med!att!skaffa!kurslitteraturen!
och!börja!läsa!litteraturen!tidigt,!redan!i!början!av!kursen.!Detta!för!att!underlätta!framöver,!när!det!
kommer!en!del!skriftliga!moment!och!litteraturseminarier!som!är!baserade!på!kurslitteraturen.!Ha!
det!så!kul!och!lycka!till!!/!Susanne!Régi!

!

Kära!kollega, 
Spara!på!krutet!till!andra!halvan!av!fördjupningskursen,!om!du!hängt!med!ordentligt!och!läst!
din!litteratur!på!t4:an!är!denna!första!del!ytterst!överkomlig.!Har!du!kvar!att!skriva!på!din!
kandidatuppsats!–!planera!noga:!och!disciplinera!dig,!för!det!går!i!rasande!tempo!när!ni!väl!
börjar!med!rollspelen!och!övningarna!på!fördjupningen.!Tänk!på!att!det!här!är!sista!chansen!
att!torrsimma!innan!ni!möter!riktiga!klienter!med!en!examen!och!därmed!ett!rykte!att!leva!
upp!till!–!don’t!screw!the!role!plays!up!!Ansträng!dig!för!både!egen!men!också!dina!
studiekamraters!skull.!Allt!blir!roligare!om!man!intresserar!sig!för!varandras!fynd!och!
diskussioner.!Lyssna,!fråga,!lär,!prova,!provocera!om!du!måste,!men!be!om!ursäkt!!Brinn!!
Missa!inte!behandlingsföreläsningarna,!de!är!era!verktyg.!Missa!inte!de!internationella!
föreläsarna,!och!missa!inte!att!kolla!upp!adresser!till!"nya"!föreläsningssalar. 
/Frida!Rönnblom!

!

Denna kurs är utan tvekan den mest givande kursen under hela utbildningen, 
enligt mig. Om du engagerar dig i de olika momenten och frågar mycket under 
de tillfällen som finns, kommer du ha underhållande och lärorika månader 
framför dig. Tempot under kursen är ”lagom”, examinationsformerna hade 
kunnat vara tuffare både i omfång och bedömning. Jag är dock helnöjd och 
skulle gärna vilja fördjupa mig mer inom de interventioner vi har fått lära oss. 
Lycka till mina förhoppningsvis framtida kollegor. /Paulina  

!

Du!har!valt!en!rätt!kurs,!om!du!vill!jobba!med!en!helhet,!familjen,!där!alla!familjemedlemmar!
inkluderas!på!ett!eller!annat!sätt.!Detta!är!en!kurs!som!du!inte!behöver!stressa!i,!men!det!är!viktigt!
att!du!ändå!tar!ditt!ansvar.!

Tips:!Se!till!att!du!har!litteraturseminarium!böckerna.!Läs!ordentligt!instruktioner!till!varje!moment,!
Andas!och!njut!av!bra!föreläsare.!Säg(/se)!till!att!du!blir!filmad!när!ni!tränar!att!vara!
familjeterapeuter.!!

Väldigt!givande!kurs,!tror!verkligen!inte!du!kommer!ångra!dig.!/Rebecca!

!

Kursen har varit super! Rekommenderar stark att verkligen gå på de internationella 

föreläsningarna som var väldigt bra. Kursen har varit väldigt lärorik med rollspel och 

övningar. Självklart finns det moment som varit mindre roliga (som alltid), men över lag finns 
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det inget att klaga på. Jag har lärt mig oehört mycket om mig själv och olika tekniker/redskap 

att använda i framtiden som yrkesverksam socionom. -  Sara Tell 

!

Hej!studenter!!

Denna!kurs!kan!jag!verkligen!rekommendera!!Väldigt!intressant!då!man!får!lära!sig!om!många!bra!
behandlingar!och!vad!man!ska!tänka!på!när!man!väljer!behandling!till!en!specifik!familj.!Men!det!som!
jag!tycker!var!roligast!var!samtalsövningar!som!jag!fick!lära!mig!mycket!av.!Inte!bara!vad!man!som!
samtalsbehandlare!ska!tänka!på!utan!också!(när!man!gör!rollspel)!får!ett!perspektiv!på!hur!man!som!
familj!kan!tänka.!/!Anna!Tran!

!

Kursen!är!toppen.!Rollspelen!är!lärorika!och!roliga!då!handledare!sitter!med!hela!tiden!vilket!är!ett!
otroligt!stöd.!Intressanta!gästföreläsningar!om!de!olika!interventionerna.!Litteraturen!är!adekvat!och!
ett!tips!är!att!få!litteraturseminarierna!gjorda!så!snabbt!som!möjligt!då!det!blir!lite!mycket!på!en!och!
samma!gång!en!bit!in!i!kursen.!/Erica!Almström!

!

Kursen!som!ni!kommer!att!läsa!under!de!följande!veckorna!är!fylld!av!många!lärorika!moment.!

De!praktiska!övningarna!vi!gjorde!kändes!väldigt!värdefulla!och!givande!för!det!framtida!praktiska!
arbetet.!Även!föreläsningar!bidrog!till!en!bredare!och!mer!fördjupad!förståelse!inom!ämnet.!Det!
märktes!tydligt!att!lärarna!inom!sina!olika!områden,!likartat!eller!inte,!brann!för!sina!roller!och!kunde!
förmedla!denna!entusiasm!vidare!till!oss!på!ett!engagerat!sätt.!/!Theresa!Günther!!

Om!du!vill!lära!dig!mycket,!bli!inspirerad!och!motiverad!så!har!du!hamnat!rätt.!Detta!är!en!väldigt!
rolig!och!som!sagt!inspirerande!kurs!som!man!måste!vara!närvarande!och!ha!viljan!till!att!medverka!i.!
Gör!du!det!så!kommer!du!ha!hur!roligt!som!helst.!Examinationsuppgiften!är!kul!att!göra!och!
rollspelen!–!här!känner!man!att!man!lär!sig!något!!Se!till!att!ha!kurslitteratur!redo,!se!till!att!inte!
missa!för!många!föreläsningar!och!HA!SÅ!ROLIGT!!/!Sanda!Bahtanovic!

!

Du!som!läser!detta!har!gjort!ett!utmärkt!val.!!Denna!kurs!kommer!att!ge!dig!djup!på!det!du!har!lärt!
dig!tidigare,!och!du!ska!få!en!meny!av!behandlingsmetoder!som!ska!komma!till!nytta!i!ditt!framtida!
kliniska!arbete.!!Det!du!kommer!att!få!från!kursen!beror!på!hur!mycket!du!ger.!!Gästföreläsarna!är!en!
tillgång!–!tveka!inte!att!ställa!frågor!till!dem!!!Kursen!var!mycket!givande!för!mig,!och!jag!hoppas!att!
du!kommer!att!få!ännu!mer!från!den.!!Lycka!till!!Hälsningar,!Albert!Tumusiime!

!

Terminen är inte lika farlig som den ser ut, njut av den och all kunskap du kan inhämta här. Se 

noga till att ha bra översikt på terminen och börja uppgifterna i tid så att du hinner ta åt dig all 

information utan stress. Ett tips är att bestämma sig tidigt för en vald familj inför 
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interventionen. Detta för att ni i förväg kan planera en interventionen redan under 

föreläsningarna och inte bara i efterhand, det gör det lättare att applicera kunskapen du lär dig 

också. Läs litteraturen så mycket som du kan, det finns mycket intressant litteratur men det är 

ok om du inte hinner med allting. Detta är verkligen en toppen kurs som jag inte tvekar en 

sekund på att du kommer att trivas med! Njut och gräv in i alla kunskapskällor du får tag på 

här, inget är onödigt att veta. Välkommen! Hälsningar, Jenny Geuken 

!

Kursen!har!varit!lärorik!på!många!vis!!Den!ger!möjlighet!att!träna!inför!rollen!att!leda!samtal!och!
möta!klienter!och!även!en!vetenskaplig!grund!kring!de!familjeinterventioner!som!används!i!socialt!
arbete.!Vill!du!jobba!med!familjer!rekommenderar!jag!den!varmt!!/Salome!!

!

Jag hade stora förväntningar på kursen, eftersom familjebehandling är något som jag kan tänka mig att 
arbeta med i framtiden. Jag såg fram emot att få praktisk kunskap kring terapeutiskt arbete med 
familjer, alltså konkreta tips på hur man ska göra när man har samtal med en familj. Kursen uppfyllde 
till väldigt stor del mina förväntningar. Den bidrog med mycket praktisk kunskap som jag tror att jag 
kommer ha stor nytta av. Dessutom höll föreläsarna en hög standard. Om jag ska säga något negativt 
så får det bli att det är väldigt mycket kring forskning i kursen. /Caroline Lundström 

!

Grattis!!Du!har!just!påbörjat!socionomprogrammets!absolut!bästa!kurs.!Det!kan!verka!lite!rörigt!till!
en!början,!men!det!klarnar!snart.!Kursen!är!väl!genomtänkt!och!de!olika!momenten!kommer!i!en!
naturlig!följd.!Mycket!teori!som!du!senare!får!omsätta!i!praktik.!Väldigt!roliga!och!givande!rollspel!vid!
flera!tillfällen.!Dra!nytta!av!de!enormt!inspirerande!och!skickliga!föreläsarna.!Det!är!värt!att!gå!på!
föreläsningarna!!

Skaffa!kurslitteraturen.!Du!kommer!behöva!den!genom!hela!kursen.!Det!var!många!som!insåg!detta!
lite!sent!och!hade!svårt!att!få!tag!i!böckerna!då.!Enda!negativa!om!kursen…den!tog!slut!för!fort!☺!/!
Maria!Taylor!

!

Ni!står!framför!en!jättebra!kurs!som!varvar!teori!och!praktik!jättebra!!Ni!kommer!att!få!spännande!
föreläsningar!från!nationella!såväl!som!internationellt!verksamma!på!området,!och!mycket!övningar!i!
hur!detta!tillämpas!praktiskt!!Det!låter!som!mycket,!men!lägg!upp!de!olika!litteraturseminarierna!bra,!
så!löser!det!sig.!Kan!verkligen!rekommendera!kursen!!!Om!du!läser!den!som!SOAN!18,!och!speciellt!
om!du!inte!gått!i!Lund!innan,!påminn!föreläsarna.!Vad!som!händer!den!4:e!terminen!är!fortfarande!
ett!mysterium!för!mig!!Men!den!återkopplas!mycket!till…!hinthint.!Lycka!till!/!Smith!

!

Den!här!kursen!har!lätt!varit!den!bästa!jag!har!gått!hittills;!sköna!lärare,!bra!föreläsningar,!roliga!
övningar!blandat!med!litteratur!som!är!värd!att!läsa.!Tempot!har!varit!precis!lagom!och!jag!har!inte!
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känt!någon!stress.!Jag!fick!ut!mycket!av!kursen,!speciellt!det!sociala!arbetets!olika!interventioner!
inriktat!på!familjer.!Att!man!fick!ett!vetenskapligt!perspektiv!på!behandlingarna!och!kunde!koppla!
det!teoretiskt!till!evidens!är!för!mig!ett!stort!plus!i!kanten.!Bäst!var!nog!rollspelsövningarna!och!
litteraturseminariumen,!förra!bidrog!med!praktisk!tillämpning!och!skratt!och!det!senare!bidrog!med!
många!diskussioner!och!reflektioner.!Den!individuella!examinationsuppgiften!gav!mig!en!fördjupad!
insikt!i!vald!behandling.!Allt!som!allt,!väldigt!nöjd!med!min!prestation!och!kursen!som!helhet.!Lycka!
till!☺.!Mvh/!Setareh!Khabbazi!

!

Familjekursen!är!enligt!mig!en!kurs!som!väl!kombinerar!både!praktisk!och!teoretisk!inlärning.!

Föreläsningarna!är!alla!på!hög!nivå,!även!där!god!variation,!med!praktisk!anknytning!till!

arbete!på!fältet!och!teoretiska!föreläsningar!som!trots!detta!inte!blir!torra.!De!

familjeterapiövningar!som!genomförs!blir!mer!realistiska!än!vad!jag!upplevde!att!de!tidigare!

övningar!vi!varit!med!om!blivit.!Handledarna!var!engagerade!och!närvarande!vid!rollspelen!

vilket!gjorde!övningarna!både!seriösa!och!intressanta.!Närvaro!vid!föreläsningar!och!

övningar!har!enligt!mig!medfört!att!uppgifterna!blivit!lättare!att!genomföra!då!

föreläsningarna!gett!den!information!som!krävs!för!genomförandet.!Mycket!nöje!!/!Johan!

Larsson!

!

Hej!och!välkomna!till!en!trevlig!kurs!!Egentligen!var!denna!kurs!inte!mitt!förstahandsval,!men!känner!

mej!i!efterhand!väldigt!nöjd!med!att!jag!läste!den!då!det!vi!lärt!oss!känns!användbart!i!allt!socialt!

arbete.!Vissa!gånger!var!det!lite!upprepning!från!termin!fyra,!men!personligen!tyckte!jag!inte!att!det!

gjorde!så!mycket!då!de!tidigare!kunskaperna!byggdes!på!med!nya.!Rollspelen!tycker!jag!är!väldigt!

givande!och!jag!hade!önskat!mer!sådana!övningar.!!Lycka!till!!/!Tilda!Kjellman!

!

Detta! är! en! väldigt! intressant! kurs,! men! kan! bli! krävande! om!man! inte! börjar! i! tid! med! de! olika!
momenten.! Börja!med! att! läsa! och! planera! in! alla! litteraturseminarierna! direkt! så! ni! inte! hamnar!
efter.! Gå! på! i! princip! alla! föreläsningar,! då! de! allra! flesta! ger! riktigt! bra! information! inför!
examinationsuppgiften.! Även! där! är! det! bra! om! ni! börjar! fundera! ut! väldigt! tidigt! vilken! familj! ni!
tänker!använda!er!av,!så!ni!kan!anteckna!under!föreläsningarna!vad!som!kommer!vara!relevant!för!
just!er!!Lycka!till!!//Hanna!Edström!

!

Vi!kan!starkt!rekommendera!att!läsa!familjekursen!och!ger!som!tips!att!vara!aktivt!deltagande!på!
föreläsningarna!och!ta!möjligheten!att!vara!med!på!de!praktiska!övningarna.!Metoder!inom!
familjeterapi!såsom!positiva!omformuleringar!är!något!som!är!värt!att!fördjupa!sig!då!det!är!något!
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som!kommer!att!vara!till!stor!nytta!oavsett!inom!vilken!typ!av!socialt!arbete!du!kommer!att!arbeta!
med.!/!AnnalFrida!Erikson!och!Mats!Horned!

!

Jag!kan!verkligen!varmt!rekommendera!familjekursen!!Så!väldigt!många!
människors!problem!i!samhället!har!sitt!ursprung!i!en!dålig!familjesituation!
under!uppväxtåren,!så!det!känns!av!många!skäl!mycket!meningsfullt!om!man!
kan!hjälpa!till!att!få!dysfunktionella!familjer!att!fungera!bättre.!Kanonbra!och!
engagerade!lärare!på!kursen!!Mycket!spännande!och!allsidiga!föreläsningar.!
Framförallt!är!Trygve!Balldins!föreläsning!ett!absolut!måste!!!!Rollspelen!var!
både!seriösa!och!kändes!väldigt!nära!verkligheten,!så!de!gav!mycket.!Kursen!
känns!lite!”soft”!i!början,!men!luras!inte!av!det!!Utan!sätt!igång!med!läsandet!
direkt..innan!det!smäller!!Väldigt!kul!examinationsuppgift!också!!/!Therese!
Rolkert!

!

Jag!har!trivts!alldeles!utmärkt!med!kursen.!Den!har!varit!väldigt!lärorik!och!föreläsarna!har!varit!att!
toppkvalitet!!Det!har!varit!en!bra!mix!av!föreläsningar,!eget!arbete!och!rollspel.!Man!har!fått!bra!
kunskap!kring!olika!interventioner!som!används!i!arbete!med!familjer.!Många!moment!har!
naturligtvis!varit!kopplade!till!arbete!med!familjer,!men!det!är!kunskap!som!går!att!applicera!på!
mycket!inom!socialt!arbete.!Jag!hoppas!ni!kommer!få!lika!mycket!glädje!av!kursen!som!jag!!/Amie!
Åkerman!

!

Hej du! 

Jag hade innan kursstart stora förväntningar på denna kurs och jag måste säga att jag inte blev 

besviken. Under kursen lär man sig många olika intressanta teorier och behandlingsmodeller 

som kan användas i det sociala arbetet med familjer. Föreläsningar varvas med praktiska 

övningar såsom samtal. Ett stort plus med kursen är att många av de föreläsningar som ges 

hålls av äldre kvinnor och män som är erfarna socialarbetare och familjeterapeuter. 

//Johan Dahlström 

!

Kursen!Socialt!arbete!med!inriktning!på!familjebehandling!har!varit!en!helt!underbar!kurs!!Man!har!
verkligen!fått!implementera!sina!teoretiska!kunskaper!genom!att!få!göra!praktiska!övningar.!Detta!
har!lärt!mig!enormt!mycket!!Kursen!har!haft!ett!härligt!tempo,!varken!för!mycket!eller!för!lite!att!
göra,!vilket!har!gjort!att!man!kunnat!koncentrera!sig!fullt!ut!på!de!uppgifter!man!gjort!och!därmed!
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presterat!sitt!bästa!utan!att!känna!press!på!att!studierna!är!för!stressiga.!För!mig!har!det!varit!en!
perfekt!(nästsista)!avslutningskurs!på!socionomprogrammet.!Jag!rekommenderar!kursen!starkt!till!er!
som!älskar!att!arbeta!med!familjer!som!har!problem,!men!även!till!dem!som!vill!få!ett!perspektiv!på!
ert!framtida!arbetsliv.!Med!hopp!om!lärorika!och!trevliga!studier!!/!Med!vänlig!hälsning,!Funda!
Bunjaki!

!

Detta!är!en!kurs!med!mycket!praktiska!övningar,!vilket!gör!att!allt!det!vi!hela!tiden!lär!oss!blir!mycket!
mer!konkret.!Har!du!hittills!saknat!det!så!lär!du!inte!göra!det!under!denna!kurs!!Jag!måste!också!säga!
att!majoriteten!av!gästföreläsarna!är!toppen,!det!gör!också!kursen!rolig.!I!början!kan!det!kännas!
mycket!när!man!får!alla!instruktioner,!men!det!är!endast!för!att!det!kan!tyckas!abstrakt,!så!är!det!
med!allt.!Så!fort!ni!kommer!igång!märker!ni!att!det!mesta!är!kul!och!flyter!på.!För!min!del!var!detta!
den!absolut!roligaste!kursen,!och!jag!är!glad!att!jag!valde!familjebehandling,!hoppas!du!också!
kommer!att!vara!det.!Lycka!till!med!allt!!/!Nina!

!

Hej alla framtida socionomstudenter! Jag rekommenderar alla att välja 
familjeinriktningen då den var väldigt intressant och innehöll bland annat 
många roliga rollspel. Kursen var mycket lärorik så därför kan jag nu allt 
om bland annat evidens. /Felicia!

!

Familjebehandlingskursen!är!en!väldigt!lärorik!och!rolig!kurs.!Det!gäller!att!ta!eget!ansvar!och!vara!
förberedd!på!rollspelen!för!att!få!ut!maximalt!av!dem.!Ett!tips!är!att!se!till!att!vara!med!på!
gästföreläsningarna!för!att!slutexaminationsuppgiften!ska!gå!så!smidigt!som!möjligt!att!göra.!Lycka!
till!/Karin!

!

Detta!är!en!rolig!kurs!!Det!kan!verka!stressigt!i!början,!men!det!kommer!visa!sig!med!tiden!att!det!
inte!blir!det.!Det!kommer!underlätta!för!er!om!ni!läser!på!inför!rollspelen.!Enjoy!!Hälsning!Mikaela!

!

Den här kursen är rolig och givande. Jätte intressanta föreläsningar som jag rekommenderar 
att ni går på för att det gör resterande moment enklare. Så länge ni förbereder er på alla 
uppgifter så kommer det gå jätte bra. Lycka till! Med vänliga hälsningar, Ornina 

!

Jag har trivts jättebra med mitt val av inriktning på termin 7, alltså familj. Det har varit en 

rolig och lärorik kurs som har vänts sig till det som jag just är intresserad av. Det som jag 

uppskattade mest med kursen var rollspelen och examinationen som jag tyckte hade ett 

mycket bra upplägg. Det som jag dock saknat är en inspelning av rollspelen så att jag fick se 
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min egen prestation på ett bättre sätt. Jag hade också velat vara med i ett riktigt familje/ 

parsamtal eftersom rollspel ofta blir lite lek. / Marie 

!

Jag var mycket nöjd med kursen i sin helhet, bra upplägg, lärorik med fantastiskt duktiga 
lärare.  Tyckte mest om de roliga övningstillfällena när man fick byta mellan att vara 
terapeuter/familj, för där jag kunde omsätta teorierna jag lärt mig rent praktiskt. /Monika von 
Fabianic 

!

Jag kan verkligen rekommendera kursen, det var bra och intressanta föreläsningar och jag kände att jag 
lärde mig många konkreta saker inför framtida yrken. Jag har jobbat inom ekonomiskt bistånd tidigare, 
även om det inte är familjeterapi kände jag att jag hade mycket att relatera till från jobbet och mycket att ta 
med mig tillbaka till jobbet. Jag hoppas att ni kommer tycka om kursen för det gjorde jag!  

Hälsningar från en mycket nöjd student! /Emelie 

!

Välkomna till den bästa kursen jag läst hittills!  
Ni har mycket en mycket roligt och lärorik kurs att se fram emot. Den här kursen har gett mig 
en känsla av säkerhet, att jag har med mig något i mitt teoretiska kunnande som jag kan luta 
mig emot i mitt kommande arbetsliv. Inför rollspels delen av kursen kände jag en skräck 
blandad förtjusning. Ett tips för de av er som känner på liknande sätt är att verkligen läsa 
FFT-boken innan rollspelen, inte bara skumma den. Passa på att njuta av kursen och alla 
gästföreläsningarna. / Lycka till! Vänligen Emma P 
 
Så!här!ligger!det!till.!Jag!har!varit!på!föreläsningar!för!de!andra!inriktningarna!och!jag!har!då!en!sak!
att!säga,!jag!valde!helt!RÄTT!!Haha!nej!men!allvarligt!talat!så!är!detta!en!intressant!kurs!som!är!
väldigt!lärorik.!Man!får!träna!på!att!tillämpa!de!teoretiska!kunskaperna.!Det!är!väldigt!givande,!
speciellt!med!tanke!på!att!vi!hade!en!”personlig”!familjebehandlare!till!vår!hjälp!under!hela!
familjesamtalet!(rollspelet),!vilket!är!ett!stort!plus.!
Lärarna!är!grymt!duktiga,!finns!självklart!vissa!som!är!mindre!duktiga,!men!de!duktiga!är!grymma.!Du!
kommer!inte!ångra!dig!☺!/Roksana!Jönsson!

!
Du!som!valt!att!läsa!SOPM03!kommer!inte!att!ångra!dig!!Det!är!en!mycket!givande!kurs.!Den!

innehåller!både!praktik!och!teori.!Rollspelen!är!inte!alls!lika!läskiga!som!man!till!en!början!trott!utan!

är!faktiskt!det!som!givit!mest!!Det!är!lika!roligt!att!agera!terapeut!som!familjemedlem.!Mycket!

givande.!Litteraturseminarium!är!även!ett!roligt!sätt!att!även!ta!till!sig!litteraturen!på.!

Sammanfattningsvis!är!det!en!bra!kurs!med!bra!föreläsare,!roliga!rollspel!och!intressanta!

litteraturseminarium!!/!MVH!Alexandra!

!
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Whats!up!!!!!!

Hoppas!ni!har!haft!en!underbar!sommar.!Jag!kommer!ge!är!några!tips!som!ni!kan!ha!med!er!under!
kursen.!!Förts!dagen!är!den!kaos,!ni!kommer!få!mycket!information!av!martin!50!%!kommer!ni!att!
komma!ihåg,!bli!inte!oroliga!över!de!och!klaga!att!det!är!för!mycket!information!på!en!dag,!
informationen!kommer!att!upprepas!under!kursen!so!dont!worry!be!happy!:D!!

Denna!kurs!är!”soft”!jämför!med!de!andra,!ni!kommer!inte!ha!mycket!hemuppgifter!whopp!whopp!
:D.!Mitt!tips!är!när!ni!har!valt!en!bok!till!bokseminarium!så!läs!boken!så!fort!som!möjlig!och!skriv!
sammanfattning,!så!slipper!ni!ha!den!boken!i!baktanken!och!då!kan!ni!koncentrera!er!på!
föreläsningarna!för!de!är!mycket!givande.!!

VIKTIGT!!!!!!!Martin!o!andra!föreläsare!är!ganska!dåliga!på!raster,!så!när!det!har!gått!45!min!så!räcker!
ni!upp!handen!och!ropar!FIKA!!Skäms!inte!!Kom!ihåg!en!sak!vi!studenter!har!alltid!rätt!:D!jag!är!säker!
på!att!ni!kommer!gilla!kursen!peace!/!Jamal!JC!Chaaban!!

!

Jag rekommenderar denna kurs. Den var rolig och givande med bra samtalsövningar vilket 
känns viktigt nu inför kommande jobb. Genomgående väldigt bra föreläsare! På 
introduktionen låter det som en stressig kurs - det är det inte. Lycka till! / J.B. 

!

!

! !
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Hälsningar*till*Er*från*studenterna*Ht211.*
!

Välkommen till en spännande och lärorik kurs! 

Det är mycket information i början. Men lugn! Du får informationen flera gånger och det är 
inte så mycket som det verkar. 

Martin och Ove har lagt upp kursen bra genom att börja med det tråkiga, forskningsdelen. 
Som faktiskt inte alls visade sig vara tråkig när vi väl satte igång. Tvärt om faktiskt. Tror att 
det har mycket att göra med bra, engagerade föreläsare.  

Rollspelen var det bästa av allt! Försök tjata till er fler dagar ägnade till det. Så otroligt nyttigt 
att få prova på att vara både terapeut och klient, för att inte nämna hur kul det var. 

Sätt igång i tid med examinationsarbetet men lugna paniken även över denna. Det är väldigt 
kul att få använda sin fantasi och sedan förena den med verkliga metoder.  

Lycka till! 

Med vänlig hälsning  

Sanna Nilsson 

 

Hälsning till framtida studenter 

Kursen har innehållit många olika och varierande moment vilket har varit kul. Jag har fått en 

större inblick i hur arbete med familjer fungerar i praktiken samt fått kunskap om många olika 

metoder. Kul med rollspel! /Malin Pettersson 

 

Hälsning till framtida studenter 

 

Kursen har varit både lärorik och rolig och har haft varierande moment såsom 

litteraturseminarium, rollspel samt ett skriftligt examinationsarbete med muntlig 

framställning. Kursen har alltså varit både teoretisk och praktisk. Den känns fördjupande och 

bidrar till ett kritiskt förhållningssätt gentemot olika slags behandlingar. / Anna Flodberg 

 

Kursen!har!uppfyllt!våra!förväntningar!väl.!Strukturen!har!varit!väldigt!tydlig!och!det!har!varit!enkelt!
att!planera!studierna!under!kursen.!Föreläsarna!har!vart!kompetenta!på!de!områden!de!föreläst!om.!
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Litteraturen!har!varit!bra,!relevant!och!läsvärd.!
De!övningar!som!ingått!i!kursen!har!varit!av!värde!för!framtida!arbete!och!vi!har!fått!”provat!våra!
vingar”.!!
Tempot!på!kursen!har!varit!bra,!vi!har!hunnit!med!de!uppgifter!vi!haft!och!samtidigt!hunnit!ta!till!oss!
litteraturen.!!
Vi!är!därför!väldigt!nöjda!med!vad!kursen!gett!oss!!/Linn!Åkesson!&!Frida!Ståhl!

 

Jag kan verkligen rekommendera familjekursen. Det är en väldigt omfattande kurs som berör 
många delar. Av denna anledning rekommenderar jag er också att läsa kurslitteraturen inför 
eller i nära anslutning till lektionerna, just för att få ut så mycket som möjligt av dem.  

De praktiska övningarna vi hade kändes väldigt värdefulla, inte minst för att man hade en 
familjeterapeut i rummet som gav handledning, lyxigt! Det var intressant och roligt att få hålla 
på med rollspel och även ifall det var en iscensatt övning så kändes det som att man faktiskt 
kunde få pröva på och börja öva upp en roll som familjeterapeut. Även ifall det bara var några 
gånger. /Nina Bengtsson 

 

Hälsning 

 

Denna kurs har varit väldigt givande.  De övningar vi har utfört har varit toppen, man lär sig 

otroligt mycket om sig själv och får en bild av sin kommande roll som socionom i olika 

sammanhang.  

Samtalsövningarna har varit av största vikt. Att få ha en expert med i rummet var väldigt bra 

och en trygghet för mig som student. Att vända sig till experten (Ove, Elisabeth och Simon) 

för att få råd och hjälp kändes jättebra och de var suveräna! 

De olika gästföreläsarna vi haft under kursens gång gav en kort inblick i några av de olika 

metoder och modeller som finns. Det var en bra mix och det kändes nyttigt. Dock var det 

varierande kvalitet på föreläsarna.  

Litteraturen är adekvat och intressant. 

Allt som allt, en väldigt bra kurs, förberedande på många sätt! /Frida Söderlund 

 

Hälsning 
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Jag tycker att familjeinriktningen har varit lärorik och roligt. Vi har fått öva på att hålla 

familjesamtal och fått feedback under tiden så att vi har fått maximal möjlighet att utvecklas. 

Det är en fördel om man gillar rollspel och kan bjuda på sig själv då vi ofta arbetade i grupp. 

Det jag tyckte allra bäst om tror jag var att de vi hade övningarna med (familjeterapeuter, Ove 

m.m.) visade i både familjesamtal och nätverksmöten (rollspel med hjälp av studenter) hur de 

jobbar med klienter så att det blev väldigt konkret för oss. /Sara Borgh 

 

Hälsning!till!framtida!studenter!
Den!här!kursen!binder!ihop!allt!man!lärt!sig!under!tidigare!terminer.!Kändes!absolut!meningsfullt!och!

jag!lärde!mig!väldigt!mycket!på!bara!några!veckor.!Det!kan!kännas!lite!stressigt!i!början!men!om!man!

börjar!med!allt!i!tid!så!rullar!det!på!av!sig!självt.!Det!är!en!rolig!kurs!och!det!gäller!att!själv!vara!

intresserad!och!engagerad.!Jag!rekommenderar!verkligen!denna!kurs!!/!Pauline!Conradsson!!

 

Hälsning 
Som hälsning har jag valt att beskriva mina tre favoritsaker med den här kursen. 

1. Familjekonferensen i Lund. Under två dagar fick vi studenter möjlighet att åka till 

Lund på familjekonferens. Vi fick då lyssna på föreläsningar som berörde 

familjeforskning. Jag valde då att gå på en som handlade om familjebehandling och 

barn med övervikt samt en som handlade om familjebehandling vid anorexia. De här 

dagarna var mycket givande! 

2. Familjesamtalen. Vi fick då möjlighet att agera både familj och terapeuter medan vi 

hade en expert (Ove, Simon eller Elisabeth) närvarande som gav oss feedback. De har 

övningarna var viktiga för mig och de bjöd även på många skratt. 

3. Övningar. Vi har under vissa föreläsningar som har innehållit övningar i olika former. 

Under den här kursen är man som student mer involverad i själva föreläsningarna. 

 

Jag kan verkligen rekommendera den här kursen och tycker det har varit en av de roligaste 

kurserna på utbildningen. /Louise Rydiander 

Hälsning!till!framtida!studenter!
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Denna!kursen!har!varit!mycket!intressant.!Vi!har!fått!flera!bra!föreläsningar,!och!det!har!varit!mycket!

praktiska!övningar!i!form!av!rollspel.!Även!lärarna!har!rollspelat,!vilket!alltid!är!mycket!fascinerande!

att!se!då!de!får!familjebehandling!att!se!lätt!ut.!Personligen!tycker!jag!att!konferensdagarna!var!

mycket!intressanta!och!givande.!Examinationsuppgiften!var!intressant,!men!skulle!kunna!förtydligas.!

Över!lag!tycker!jag!att!det!har!varit!en!intressant!och!lärorik!kurs.!/Susanne!Ekerholm!

 

Hälsning:!

Jag!är!väldigt!nöjd!med!kursen!!Föreläsningarna!har!varit!bra!och!innehållsrika.!Rollspelsövningarna!
var!roliga!och!gav!väldigt!mycket.!Jag!tycker!inte!att!kursen!har!varit!så!intensiv!men!förbered!er!på!
att!ha!hög!närvaro.!Kurslitteraturen!har!varit!intressant!och!jag!rekomenderar!starkt!denna!kurs!!!!
/Vlora!Dibrani!

!

Framtida!hälsning!

Hej!alla!sopor!(haha)!!Det!går!säkert!rykten,!höger!och!vänster,!om!hur!SOPM03!är.!Jag!vill!bekräfta!
följande;!

• En!givande!och!intressant!kurs!
• Många!föreläsningar!och!roliga!samtalsövningar!i!basgrupper!
• Trevliga!kursföreståndare!och!föreläsare!på!denna!kurs!
• Lagom!tempo!och!bra!slutuppgift!som!knyter!an!allt!
• Är!ni!närvarande!på!det!mesta,!klarar!ni!er!galant!!

!

Jag!rekommenderar!kursen!för!er!som!vill!utveckla!era!kunskaper!och!testa!på!nya!utmaningar!!Från!
min!sida!är!jag!nöjd!!Lycka!till!!;)!/Zeinab!Fakhro!

!

Hälsning:!Kursen!har!varit!intressant,!rolig!och!mycket!lärorik.!Man!får!mycket!kunskap!om!olika!
familjeinterventioner!något!som!är!användbart!i!kommande!yrkeslivet.!/!Romana!Bardak!

 

Hälsning!

Jag!anser!att!jag!valde!helt!rätt!kurs!denna!termin.!Kursen!levde!upp!till!mina!förväntningar!och!jag!
har!lärt!mig!väldigt!mycket!om!olika!familjebehandlingsmodeller!och!forskning!kring!dem.!Samtliga!
lärare!har!varit!väldigt!engagerade,!och!i!de!flesta!fall!mycket!inspirerande.!Jag!rekommenderar!
absolut!kursen.!/Sara!Heide!

Hälsning!till!framtida!studenter!
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Här!kommer!ett!ovärderligt!råd!till!Martin!och!Oves!framtida!studenter.!Underskatta!ALDRIG!

värdet!av!positiva!omformuleringar!!Ju!tidigare!ni!lär!er!den!läxan!ju!tidigare!kommer!ni!

kunna!uppleva!kursens!oändliga!glans.!Ut!med!er!och!lär!er!familjeterapi!!/Richard!Rosén!

 

Hälsning 

 

Kursen är både lärande i praktik och teori. Man kan i familjesamtal testa olika roller och olika 

perspektiv och samtidigt få stötta från en lärare som finns där hela tiden. Vi tycker att kursen 

har bidragit med ökad kunskap i olika familjebehandlingar och familjeforskning samt 

möjlighet att träna sina färdigheter i samtal. Man får intressanta uppgifter som man har nytta 

av. Vi kan rekommendera dig som vill öva dig praktiskt, träna att skriva kort men tydligt och 

lära dig om familjer att gå denna kurs!  

(Antal ord: 85) 

Therese!Larsson!&!Louise!Mejer!Nilsson!

 

Hälsning 
En perfekt blandning av teoretiska och praktiska moment gjorde den här kursen till en av de mest 
givande under hela utbildningen. Kvaliteten på föreläsarna har varit genomgående god och litteraturen 
relevant.  
 
Socialtarbete med inriktning på familjer är ett mycket bra val./Johanna Fredriksson 
 

Kursen!ger!en!bred!inblick!i!olika!behandlingsmodeller!för!familjer!och!delar!av!familjer.!Valfri!
fördjupning!av!modell!behandlas!i!ett!examinationsarbete,!vilket!gör!att!övriga!modeller!hamnar!lite!i!
skymundan!då!det!är!omöjligt!att!fördjupa!sig!i!alla!lika!på!grund!av!tidsbrist.!Vi!har!även!fått!
praktisera!våra!kunskaper!genom!att!hålla!terapisamtal!i!övningar!med!kurskamrater,!vilket!har!varit!
lärorikt.!Kursansvariga!är!engagerade!och!den!allra!mesta!av!undervisningen!är!mycket!givande!!/Ida!
Holmqvist!

 

Kursen!ger!en!bra!inblick!i!hur!familjebehandling!kan!gå!till!och!det!är!en!bra!blandning!mellan!teori!
och!praktiska!övningar.!Det!är!duktiga!och!erfarna!lärare/gästföreläsare!som!man!får!tillgång!till!på!
kursen!och!man!känner!att!de!bryr!sig!om!studenterna.!Jag!rekommenderar!absolut!kursen!!Tänk!på!
att!du!nog!måste!tycka!om!rollspel!och!det!är!en!relativ!stor!del!som!är!teoretisk!med!en!hel!del!
läsning!men!litteraturseminarierna!är!lärorika!och!man!kan!få!ut!mycket!utav!diskussionerna!som!
uppkommer./Ellinor!Fridlund!

Vår!hälsning!till!kommande!kursare!!
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Vi!vill!börja!med!att!ge!beröm!till!de!olika!gästföreläsarna,!även!om!kvaliteten!varierade.!De!

bästa!momenten!i!kursen!har!varit!de!olika!samtalsövningar!som!vi!fått!utför,!under!

observation!av!utbildade!terapeuter,!samt!att!vi!blev!erbjudna!att!delta!på!

familjeforksningskonferensen.!!

Vi!anser!att!det!har!varit!en!riktigt!bra!blandning!mellan!forskning,!teori!och!praktik!och!vi!är!

mycket!nöjda!med!vårt!val!av!fördjupningskurs.!!

Avslutningsvis!–!kursen!är!otroligt!givande!och!ger!en!ovärderliga!”verktyg”!som!man!kan!ha!

nytta!av!ute!i!arbetslivet!senare.!/Tiffany!Lindgren!&!Johanna!Claesson!

 

Hälsning!till!framtida!studenter,!

Jag!tycker!att!kursen!har!varit!mycket!rolig!och!lärorik.!Det!har!varit!en!bra!blandning!av!teori!och!

praktiska!övningar.!Det!var!ett!bra!upplägg!att!litteraturen!diskuterade!i!basgrupper,!som!gjorde!det!

lättare!att!ta!till!sig!litteraturen.!Det!bästa!med!kursen!var!rollspelen,!både!familjesamtal!och!

nätverksarbete!under!medverkan!av!väldigt!kompetenta!familjeterapeuter!som!gav!feedback!under!

övningarna.!Det!var!också!intressant!att!få!delta!på!en!familjebehandlingskonferens.!Ove!och!Martin!

och!även!de!många!gästföreläsarna!har!varit!väldigt!inspirerande.!Om!man!närvarar!på!lektionerna!så!

kräver!inte!kursen!så!hårt!jobb.!Jag!är!väldigt!nöjd!och!kan!varmt!rekommendera!kursen!!/Anna!

Axelsson!

 

Hälsning till framtida studenter! 

Jag tycker det är viktigt att gå på alla föreläsningar om man kan, de har gett mycket och är 

givande för att förstå helheten. Bra och intressant kurs med lärorika rollspel. Ett tips är att 

direkt köra igång med era litteraturseminarier för att sedan fokusera på interventionsplanen 

för er tilltänkta familj. Kursen har gett mig mycket som jag kan få användning av i mitt 

framtida yrkesliv. 

Med vänlig hälsning 

Helena Håkansson 

Hälsning från Lars Olsson 
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Kursen bygger på interventioner d v s vad vi kan göra för att hjälpa en familj. En lärdom är att 
ta till vara på förutom FFT (som avhandlas mycket i kursen) är alla de andra interventionerna, 
och få en förståelse för att många gånger handlar det inte om djupa psykologiska förklaringar 
för att hjälpa någon. Mer om osexiga saker som är väldigt basic. Det kan röra sig om att få 
utåtagerande ungdomar att bädda sängen eller komma i tid till skolan. Vikten av att föräldrar 
redan från början vet vad deras barn sysslar med när föräldrarna inte är där, och att ett klimat 
skapas så att barnen vågar berätta vad de gör. Intressant var också att få reda på hur stor 
skyddsfaktor skolan är.  

Forskningen är också en viktig del i denna kurs. Här tyckte jag att du lär dig att värdera 
forskningen på ett annat sätt. Bara för att en metod har sämre resultat än någon annan betyder 
inte det att den behöver vara sämre. Ett exempel jag lärde mig var att nätverksplacering av 
barn kanske har bättre resultat en familjehemsplacering, men det kan ju faktiskt bero på att 
släkten vet vilken ”besvärlig” unge de har att göra med och därför tackar nej till en placering. 
Denna möjlighet har inte familjehemmen. En annan poäng med forskningsförståelsen som vi 
har lärt oss. Vem har gjort forskningen? Är det grundaren av en metod? Kan det vara så att 
denna grundare är ett geni på sin metod och får väldigt bra resultat på sin egen forskning, men 
hur fungerar det för 3-4 generationens behandlare som läser ur en manual på en annan 
kontinent, fungerar manualen även där? 

Men den största nyttan jag fått från kursen är användbara verktyg som jag känner jag faktiskt 
kan använda i arbetslivet. Ibland har jag tyckt att socionomutbildningen är allt för generell 
och att vi vet lite om mycket. Men denna kurs gav värdefull kunskap som jag kommer kunna 
använda mig av i mitt stundande yrkesliv.  

 

Hälsning 
Här!kommer!det!som!är!värt!mödan!efter!uppsatsterminen.!En!hel!kurs!med!bara!det!man!är!
intresserad!av,!utom!kanske!just!evidensboken!på!litteraturseminariet.!Njut!av!denna!kursen!och!
speciellt!rollspelen!med!Ove,!Simon!och!Elisabeth,!det!kan!vara!det!roligaste!och!lärorikaste!jag!gjort!
på!hela!utbildningen.!Starta!i!tid!med!examinationsuppgiften!och!ta!inte!en!för!komplicerad!familj!
Skönt!att!vara!förberedd!när!man!sen!står!med!sin!powerpoint!och!får!feedback!!Även!fast!de!
föreläsningarna!i!början!är!komprimerade!så!försök!att!ta!till!dig!så!mycket!som!möjligt.!FFTl
föreläsningen!med!Tryggve,!MISSA!INTE!!/Marina!Linder!

!

Tyckte!att!det!var!väl!mycket!fokus!på!forskning!och!för!lite!på!hur!man!faktiskt!skall!göra.!Men!
kursen!blir!bättre!och!bättre.!Speciellt!rollspelsövningarna!var!mycket!bra!!Väldigt!nöjd!att!jag!valde!
denna!kurs.!!

Mvh!Frida!Odelid!

Hälsning*
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Detta#är#en#kurs#med#både#teori#och#praktiska#övningar#som#kräver#engagemang,#
samarbetsförmåga#och#att#man#vågar#samtala.##Att#få#testa#på#att#hålla#i#familjesamtal#
och#att#delta#i#olika#rollspel#är#otroligt#lärorikt#på#många#sätt.#Kunskapen#från#dessa#
övningar#har#man#tveklöst#användning#för#i#framtiden#som#socionom.#

Om#du#tänkt#läsa#denna#kurs#så#var#beredd#på#grupparbete#och#mycket#skratt!#Två#tips#
är#vara#fyra#personer#i#basgruppen#och#att#tidigt#planera#litteraturseminarium#så#ni#har#
dessa#avklarade#innan#rollspelen.#

Som#sagt,#en#mycket#intressant,#lärorik#och#rolig#kurs#som#rekommenderas!#/Emilie#
Ekroth#Coloma#

 

Hälsning 

Kursen höll vad den lovade, lagom hårt jobb, är nöjd. Kan med andra ord verkligen rekommendera 

den! Som vanligt, åtminstone utifrån mig själv, vill man ha ännu mer av det praktiska, men jag tycker 

ändå på den korta tid som kursen faktiskt är, att vi fick en bra mix av såväl teori som praktik. Ett tips 

när ni kommer till ”familjesamtalsövningarna” är att det faktiskt finns utrymme att själv forma hur 

man vill ha handledningen. Kanske man inte tänker på då det inte var uttalat. 

Ha en trevlig och givande kurs! 

Med vänlig hälsning/  

Anna Östensson. 

 

Hälsning 

Kursen har varit väldigt bred så till vida att den har innefattat litteraturseminarier över olika 
böcker, föreläsningar, rollspel och examinationsarbete. Många böcker är verkligen intressanta 
och ger mycket intressant och nyttig kunskap. Tänker speciellt på bok om anknytning, om 
FFT samt om familjeterapins framväxt och olika skolor. Rollspelet var utmanande, men ett 
viktigt och inspirerande inslag. Viktigt att tänka på när man läser kursen är att lägga ner 
energi för att lära sig något – du kan klara kursen utan att lära dig alltför mycket. Kursen 
rekommenderas för dig som är intresserad av familjeterapi! / Magnus Svensson 

 

Hälsning:!Mycket%bra%kurs%som%ger%en%överblick%på%metoder%som%används%i%familjebehandling.%

Av:!Andreas!Olberg!



! 76!

Hälsning!!

Jag!rekommenderar!kursen!om!man!är!intresserad!av!arbete!med!familjer!och!barn.!Stort!fokus!läggs!
på!barn!med!antisocialt!beteende.!Ätstörningar,!självskadebeteende!och!annan!form!av!
internaliserande!beteende!nämns!knappt.!Intressant!om!barn!med!utåtagerande!beteende!och!
vilken!problematik!som!kan!ligga!bakom.!Problematik!sätts!inte!i!intersektionellt!perspektiv!tyvärr,!
hade!varit!intressant!att!spegla!det!mot!genus,!etnicitet,!religion!et!c.!Bra!kurs!men!hoppas!på!mer!
bredd!och!lite!nya!vinklingar!till!kommande!terminer.!/!Elisabeth!Carlstedt!

 

Hälsning till framtida studenter 

Jag vill hälsa framtida studenter att kursen socialt arbete med inriktning på familjer är rolig, 
praktisk och lärorik. Börja läsa litteraturen i god tid - det lönar sig genom hela kursen! 
/Mirjam Videsson 

 

Hälsning!till!framtida!studenter!

Kursen! med! inriktning! på! barn! och! familjer! är! en! varierande! kurs.! Den! innehåller! intressanta,!
teoretiska! spår! i! kombination! med! praktiska! övningar! såsom! familje! –! och! nätverksterapi.! ! Inför!
litteraturseminarierna!är!ett!tips!att!fixa!böckerna!så!fort!som!möjligt!då!dessa!snabbt!blir!bokade!på!
de! olika! biblioteken.! Ett! annat! tips! är! att! noggrant! förbereda! de! olika! terapisessionerna! med! din!
teamterapeut!så!långt!det!går!för!att!det!ska!bli!flyt!under!rollspelen.!Ett!tredje!tips!är!att!börja!med!
exarbetet!i!god!tid!!Jag!rekommenderar!kursen!varmt!då!den!varit!mycket!givande!och!intressant.!

Lycka!till!!/Maria!Bergman!

 

Hälsning!till!framtida!studenter!!

Gör!Er!beredda!på!en!lärorik!kurs!med!både!bredd!och!djup!!Vetenskap,!teori,!föreläsningar!och!
praktiska!övningar!gör!kursen!rolig,!intressant,!inspirerande!och!utvecklande!vare!sig!du!tänker!ut!på!
fältet!och!jobba!eller!läsa!vidare.!/!Hälsningar!Katherine!Rubi!

Hälsning*till*nya*studenter*på*SOPM03*
Ta!vara!på!rollspelstillfällena,!särskilt!de!som!innehåller!flera!”sessioner”!!Fastän!det!kan!kännas!
svårt,!pinsamt!och!nästan!löjligt!ibland!med!rollspel!tillsammans!med!kursare!har!jag!i!slutändan!
insett!att!gett!väldigt!mycket.!/Annelie!Jansson!

!

Det!krävs!att!du!tar!eget!ansvar!och!läser!kurslitteraturen.!Kunskapen!gör!att!du!kan!få!ut!mer!av!
rollspelen.!De!terapeutiska!förhållningssätten!du!lär!dig!kan!användas!till!mycket!mer!än!bara!
familjebehandling.!/!Johanna!Guter!
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Hälsning!till!kommande!studenter!på!SOPM03!

Det!mest!värdefulla!på!denna!kurs!tycker!jag!har!varit!dels!rollspelen!som!kan!kännas!jobbiga!om!
man!inte!har!någon!fallenhet!för!skådespeleri!men!väldigt!utvecklande.!Även!så!var!de!föreläsningar!
som!hölls!av!gästföreläsare!om!specifika!metoder,!t.ex.!komet!eller!FFT,!väldigt!lärorika.!Lycka!till!!/!
Joanna!Borglind 

 

Hälsning!

Den!här!kursen!är!otroligt!rolig,! intressant!och!lärorik!! Ibland!tänkte!
jag! ”när! ska! jag! kunna! använda! detta,! det! är! inte! som! om! jag! är!
familjeterapeut!nu”.!Men,!dels!finns!det!mycket!som!man!kan!ta!med!
sig!och!använda!var!man!än!jobbar,!plus!att!kursen!verkligen!väcker!
ett! intresse! och! ger! kunskap! om! hur! man! ska! göra! om! man! vill!
vidareutbilda!sig.!

Kursen! börjar! med! mycket! forskning! och! teori! som! efterhand!
kombineras! och! kompletteras! med! mer! och! mer! praktik.! Mycket!
givande!rollspel!och!examinationsarbete!!

Ha!en!trevlig!termin!!/!Malin!Körner!

 

Hälsning. 
Kursen familjebehandling i socialt arbete ger en bred grundkunskap i vilka 
familjeinterventioner som finns och hur de kan appliceras på familjer i praktiken. Kursen har 
ett praktiskt moment där du själv får sätta dig in i rollen som terapeut samt även ett teoretiskt 
element där du får fördjupa dig extra i en intervention. Jag ångrar inte mitt val av kurs då 
kombinationen av momenten har varit väldigt utvecklande! Andra plus är alla de kunniga och 
engagerade lärare som finns på kursen samt den konferens vi fick deltaga i. / Jakob Wendén 

 

Hej, 

Kursen har varit intressant och präglat av spännande och lärorika moment. De olika 

föreläsningarna ger fördjupade kunskaper inom ämnet och den intensiva och roliga praktiska 

delen ger en bild av verkligheten samt ökar de praktiska kunskaperna.  

Lycka till! / Justyna Sternicka 
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Hälsning till framtida studenter 

Kursen har varit mycket intressant och har innehållit ett väldigt brett utbud. Man har fått 

inblick i många olika slags familjebehandlingsmetoder dock trodde jag personligen att vi 

skulle lära oss mer konkreta saker som vi kan använda i vårt närmaste yrkesliv. Kursen 

innehåller många intressanta och roliga inslag som rollspel och andra övningar. Detta gav 

väldigt mycket och det var också väldigt lärorikt att få träffa olika yrkesverksamma terapeuter 

i rollspelen för att se vilka olika stilar man kan ha som terapeut. Ett tips till kommande 

studenter, skaffa litteraturen och börja läs i tid! 

Allt som allt en mycket bra och intressant kurs! / Emilie Eversson Holmberg 

 

Hälsning  
Pernilla Johansson 

Kursen innehåller enligt mig en mycket spännande 
kombination av teori och praktiska övningar. Om man 
har valt denna kurs så blev man troligtvis positivt 
inställd till familjesamtal och praktiska övningar redan 
under termin 4. Och denna kurs gör en inte besviken. 
Man får dyka djupare ner i rollspelsövningar och 
vidareutveckla sig genom att rollspela i andra typer av 
möten. Kursen har varit mycket bra! Ove Östlings och 
Martin Olssons oerhörda kunskap och erfarenhet 
genomsyrar alla moment och de kompletterar varann på 
ett bra sätt. Att man får kunskap kring olika typer av 
familjebehandlingar är positivt inför alla typer av socialt 
arbete enligt mig. Dessutom får man lära sig att tänka på 
familjenivå och inte bara i individnivå som man ofta 
annars gör på utbildning. 


