
FAQ SOPM16 och SOAN41 
Hur går samtalsövningarna till? 
Upplägget är följande: 

1. Först ges en föreläsning om motiverande intervjuer. 
2. Laboration: Vi övar på att fråga och lyssna I MI-anda. 
3. Samtalsövning 1: Videoinspelade klientsamtal i basgruppen och uppspelning med feedback från 

handledaren. 
4. Samtalsövning 2: Klientsamtal I basgruppen som agerar reflekterande team och feedback från 

handledaren. 
5. Samtalsövning 3: Samtalsträning. 

Många studenter tycker att det verkar lite läskigt att behöva se sig själv på bild men vår erfarenhet är att efteråt 
är alla väldigt positiva till övningen.(Och om man absolut inte alls vill bli filmad så finns inget tvång – det är ett 
erbjudande.) 

 
Var har ni gjort studiebesök? 
På många olika platser, exempelvis Stadsmissionen i Malmö, SiS-institutionen Lunden, Beroendemottagningen i 
Helsingborg och Diakonicentralen, Valmuen i Köpenhamn 

 
Vad innebär PBL och hur ofta träffas man i gruppen? 
Att PBL (problembaserat lärande) har blivit så populärt vid många universitet i världen har flera förklaringar. Ett 
viktigt skäl är att många studenter tycker att det är roligt att lära med hjälp av PBL. Dessutom är PBL en metod 
som tränar problemlösningsförmågan. Du lär dig också att självständigt söka och tillägna dig ny kunskap samt 
kan få möjlighet att leda en grupp. Inte minst viktigt är träning i att bli uppmärksam på egna kunskapsluckor. I 
PBL finns ett grundläggande förhållningssätt: att människor vill och kan ta ansvar för sitt eget lärande. Vi utgår 
från att människan är aktiv till sitt väsen och man ständigt försöker utveckla sin potential för att lära och 
utvecklas. Arbetet med PBL är gruppbaserat men varje student kan själv påverka innehållet av, takten för och 
djupet i sina studier. Arbetet med olika problem eller vinjetter står i fokus för kursen. Inom ramen för 
basgruppen och kursens olika vinjetter skriver varje student enskilda PM. 

PBL är en unik pedagogisk arbetsform som tränar din problemlösningsförmåga. Det är lättare att minnas saker 
om du lär dig dem i ett sammanhang - PBL baseras på fall som liknar situationer i verkligheten. I PBL utnyttjas 
även dina förkunskaper. Arbetet med att formulera och lösa olika problem sker alltid i en basgrupp (om 6 till 8 
personer). Vid andra träffen, cirka en vecka senare, redovisas resultaten av kunskapssökandet. Man arbetar enligt 
en modell som kallas de sju stegen: 

1. Basgruppen träffas, under 1,5 timma) för att läsa ett fall, en så kallad vinjett, och problematisera kring 
fallet. Tillsammans klargör vi centrala händelser och begrepp. 

2. Vilka är huvudproblemen? Vad vill vi gå vidare med? Vad kräver ytterligare förklaring? 
3. Vad vet vi? ”Brainstorma”. Vi testar våra befintliga kunskaper. 
4. Sammanfatta kunskaperna och identifiera kunskapsluckor. Vad kan vi inte förklara på ett 

tillfredsställande sätt? 
5. Formulera kunskapsmål, dvs vad bör vi lära oss mer om? Förankra det i gruppen.Detta blir riktlinjen för 

den kommande veckans studier. 
6. Genomför självstudier. T ex gå på föreläsningar, Internet, samla info… 



7. Efter cirka en vecka samlas gruppen igen för att diskutera fallet med nya ögon och redovisa resultatet 
av kunskapsinhämtandet för varandra. 

Det finns vanligtvis fyra fall/vinjetter. Inför varje redovisningstillfälle i basgruppen ska alla lämna in ett 
individuellt skriftligt diskussionsunderlag, ett PM, på ca 3 sidor, (kan vara i punktform eller löpande text). 

 
Får jag välja vilken PBL-grupp jag vill gå i? 
Ja. Vanligtvis skapas grupperna vid introduktionstillfället – då kan du framföra önskemål om en viss 
gruppkonstellation exempelvis beroende på samåkning eller arbetstider. Det går däremot inte att hoppa in i olika 
grupper under kursens gång. 

 
Centrala teman SOPM16 och SOAN41 
 
Olika perspektiv på beroende – medicinska, psykologiska, sociala och kulturella 
Olika modeller och perspektiv på beroende presenteras och granskas kritiskt utifrån dess olika antaganden om 
droger och drogbrukets karaktär. Såväl fysiologiska och neurologiska som psykologiska, sociala och kulturella 
perspektiv på drogberoendet utvecklas. Vi tar även upp andra former av beroende: spel, sex och hormoner.
 
Preparatkunskap, drogkonsumtionens utveckling och olika modeller för drogkontroll 
De olika drogernas farmakologiska egenskaper, dess fysiska och psykiska beroendepotential samt olika skadliga 
effekter presenteras och problematiseras. Aktuell statistik över alkohol- och narkotikakonsumtionens utveckling 
i Sverige och Europa introduceras samtidigt som olika modeller för kontroll av alkohol- och narkotikabruket 
framläggs och problematiseras. 
 
Olika modeller och perspektiv på behandlingen 
De dominerande modellerna för mänsklig förändring inom beroendefältet introduceras med tonvikt lagd på 
modellens metod och tekniker. Föreställningar om mänsklig förändring och utveckling framläggs och 
problematiseras mot bakgrund av behandlingens och de professionella behandlarnas ställning och funktion i 
samhället och brukarnas förändringsintressen. 
 
Om behandlingsforskning och evidensbaserat socialt arbete 
Frågan om vilka kriterier vi bör använda för att avgöra vad som är bra behandling för vem ställs i fokus? Olika 
uppfattningar om vad som är verksamt i behandling introduceras: modelltänkandet kontra relationstänkandet. 
Det evidensbaserade tänkandet och dess metoder diskuteras och problematiseras? 
 
Etik och professionella gränser i socialt arbete med missbrukare 
Det etiska perspektivet på socialt arbete och människobehandling framläggs. Hur skall socionomen eller 
behandlaren förhålla sig till klienten? Hur ser ett gott socialt arbete ut? Vilken typ av relation och vilka 
sorters handlingar är goda sett ur både ett socialarbetar- och klientperspektiv? Perspektiv på det professionella 
behandlingsarbetet och relationen professionell och klient introduceras och problematiseras bl a med hjälp av 
begreppen profession, makt och hjälp. 
 
Om olika perspektiv på mellanmänskliga möten i vården 
Olika perspektiv på och begrepp om det professionella mötet introduceras och problematiseras. Hur ser det 
professionella behandlingsarbetets innebörder och innehåll ut? 
 


