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1. Beslut om fastställande 
Utbildningsplan för socionomprogrammet, 210 högskolepoäng, är fastställd av 
samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, Göteborgs universitet 2006-11-07 med 
ändring 2007-05-02. Utbildningsplanen börjar gälla 2007-07-01. Med ändring 2007-
11-09 att gälla från 2008-01-19. 

2. Övergripande mål 
Omfattning 
Socionomexamen uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 210 
högskolepoäng. 

Mål 
För socionomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för 
självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. 
Kunskap och förståelse 
För socionomexamen skall studenten 
-  visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete, 
- visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers 

sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt 
funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande 
faktorer, 

- visa kunskap om ledning av socialt arbete och 
- visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och 

familjeförhållande som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser. 

Färdighet och förmåga 
För socionomexamen skall studenten 
- visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt 

arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som berörs, 
- visa förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det sociala 

området, 
- visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och problem och 
- visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, 

grupp- och samhällsnivå. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För socionomexamen skall studenten 
- visa självkännedom och empatisk förmåga, 
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med särskilt beaktande 
av de mänskliga rättigheterna, 

- visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt 

                                                
 Högskoleförordning SFS 2006:1053, bilaga 2 ss 51-52 
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- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper 
och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande 
utveckla sin kompetens. 

Självständigt arbete (examensarbete) 
För socionomexamen skall inom ramen för kursfordringar ha fullgjorts ett 

självständigt  
arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 
Övrigt 
För socionomexamen skall också gälla att den ger en grund för utbildning på 

forskarnivå. 
Examen ger dock inte direkt behörighet till utbildning på forskarnivå utan fullgjord 
magisterutbildning fordras. 

Programförklaring 
Utbildningen är en generalistutbildning och ger professionell kompetens för socialt  
arbete. För att tillgodose såväl de studerandes som samhällets krav på nya  
kunskapskonstellationer inom den sociala sektorn eftersträvas flexibilitet genom att  
valfria fokuseringskurser och kurser i professionellt socialt arbete erbjuds. 
Utbildningen är tvärvetenskaplig. Den bygger på ämnet socialt arbete och på 
kunskaper från andra ämnen som har relevans för det sociala yrkesområdet. 
Utbildningen präglas av en integration av teoretiska och praktiska kunskaper och flera 
av de teoretiska kurserna innehåller fältanknytning eller fältförlagda studier. 

3. Uppläggning 
Programmet omfattar 210 högskolepoäng (3,5 års normal studietid) och är uppdelad i 
sju terminer. Termin 1-6 är på grundnivå och termin 7 på avancerad nivå. 

Termin 1 och 2 omfattar 60 högskolepoäng och belyser professionens och ämnets hela 
fält på individ-, familje-, grupp- och samhällsnivå. Grundläggande 
vetenskapsteoretiska begrepp och frågeställningar introduceras. 
Termin 3, 4 och 5 omfattar 90 högskolepoäng. Under dessa terminer sker en 
problematisering av tillägnad kunskap samtidigt som förmågan till observation, 
reflektion och analys övas i valbara fokuseringskurser och i ett självständigt 
vetenskapligt arbete i samband med fältförlagda studier. Centrala handlingsperspektiv 
presenteras och analyseras utifrån olika teoretiska perspektiv för att sedan tillämpas 
under den handledda studiepraktiken. 
Termin 6 omfattar 30 högskolepoäng och innehåller ett självständigt vetenskapligt 
arbete inom ett för socialt arbete centralt område. 
Termin 7 omfattar 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Under terminen 
problematiseras, analyseras och reflekteras över såväl teorier och metoder som det 
egna professionella förhållningssättet. 
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Under hela utbildningen skall de studerandes personliga och professionella utveckling 
stå i fokus. Studiernas utformning skall möjliggöra en kontinuerlig reflektion och 
diskussion av egna värderingar, attityder och förhållningssätt i relation till yrkesetiska 
överväganden och den framtida yrkesrollen. 

Schematisk översikt 
Grundnivå, 180 högskolepoäng 
Termin 1 
Socialt arbete som ämne och profession, 15 högskolepoäng 
Samhällsstruktur och välfärd, 15 högskolepoäng 

Termin 2 
Individ, grupp och familj, 15 högskolepoäng 
Juridik för det sociala arbetet, 15 högskolepoäng 
Termin 3 
Fokuseringskurser i det sociala arbetet, 15 högskolepoäng, uppdelade på valbara 
kurser 
Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod I, 7,5 högskolepoäng 
Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng 

Termin 4 
Fokuseringskurs i det sociala arbetet, 7,5 högskolepoäng, valbar kurs 
Handlingsstrategier och etik i det sociala arbetet, 22,5 högskolepoäng 
Termin 5 
Handledd studiepraktik, 30 högskolepoäng 
Termin 6 
Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II, 7,5 högskolepoäng 
Vetenskapligt arbete i socialt arbete (examensarbete), 15 högskolepoäng 
Socialpolitik och socialt arbete, 7,5 högskolepoäng 
Avancerad nivå, 30 högskolepoäng 
Termin 7 
Kurser i professionellt socialt arbete, 22,5 högskolepoäng 
Utvärderings- och kvalitetsarbete för professionell utveckling, 7,5 högskolepoäng 

4. Innehåll 
Grundnivå, 180 högskolepoäng 
Termin 1 
Socialt arbete som ämne och profession, 15 högskolepoäng 
Kursen behandlar socialt arbete som ämne, profession och forskningsområde ur såväl 
nationell som internationell synvinkel på grundläggande nivå. Ett vetenskapligt och 
kritiskt förhållningssätt introduceras. 

Kursen ger en introduktion till hur sociala problem uppstår och konstrueras i ett 
historiskt och samhälleligt sammanhang. Kursen ger en teoretisk introduktion till 
maktperspektiv och skall belysa det sociala arbetets interaktion med det omgivande 
samhället. De studerandes process mot en yrkesroll inom det sociala arbetet påbörjas 
genom att begrepp som t.ex. etik och professionellt förhållningssätt problematiseras. 
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Samhällsstruktur och välfärd, 15 högskolepoäng 
Kursen behandlar samhällsstruktur, välfärd och problemskapande förhållanden i 
samhället på grundläggande nivå. Studierna omfattar samhällets grundläggande 
organisation; kulturella, ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt de 
förutsättningar för det sociala arbetet som socialpolitik och välfärdssystem utgör. 
Härvid beaktas också mänskliga rättigheter. Historiska och nutida förhållanden 
belyses. Kursen problematiserar begreppen klass, genus och etnicitet. 

Termin 2 
Individ, grupp och familj, 15 högskolepoäng 
Kursen behandlar människan såväl som individ som i interaktion med omgivningen. 
Vidare behandlar kursen individens utveckling och socialisation i relation till och 
samspel med familjer, grupper samt samhälleliga institutioner. Barns situation och 
behov skall uppmärksammas särskilt. Problematisering av såväl biologiskt som 
socialt kön i förståelsen av individer, familjer och grupper är centralt i kursen. 
Dessutom kommer sexualiteter, etnicitet samt klass att belysas och problematiseras. 
Juridik för det sociala arbetet, 15 högskolepoäng 
Kursen behandlar rättssystemets värderingar, begrepp och lagar på grundläggande 
nivå. ”Rättskälla” är ett centralt begrepp. Vidare behandlar kursen civil-, förvaltnings- 
och socialrättslagstiftning. I civilrätten läggs tonvikt på avtalsreglering, hyresrätt samt 
familjerättslig lagstiftning. I förvaltningsrätten behandlas de allmänna 
förvaltningsrättsliga principerna, förvaltningsförfarandet och reglerna om offentlighet 
och sekretess. I socialrätten behandlas framförallt SoL, LSS, LVU och LVM. 

Termin 3 
Fokuseringskurser i det sociala arbetet, 15 högskolepoäng (uppdelade på två valbara 
kurser om 7,5 högskolepoäng) 
Kulturella, sociala, psykologiska och juridiska aspekter på de speciella grupper och 
områden som det sociala arbetet främst är riktat mot behandlas i de valfria kurserna. 
Kurserna integrerar olika vetenskapliga och organisatoriska perspektiv. Barns 
situation och behov ska uppmärksammas. Gruppens fysiska och psykiska hälsa 
beaktas. Kurserna ger möjlighet till observation, reflektion och analys av livsvillkoren 
på individuell och strukturell nivå för valda grupper. 
Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod I, 7,5 högskolepoäng 
Kursen behandlar vetenskapsteori och kunskapsteori samt forskningsprocessen och 
olika forskningsmetoder på grundläggande nivå. Metoder för utvärdering i det sociala 
arbetet behandlas. Färdighet i att läsa, tolka och kritiskt analysera forskningsresultat 
ingår i kursen. 
Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng 
Under kursens gång producerar studenterna ett vetenskapligt arbete som främst 
bygger på empiriskt material insamlat i samband med fältförlagda studier inom det 
sociala verksamhetsområdet. 

Termin 4 
Fokuseringskurs i det sociala arbetet, 7,5 högskolepoäng (valbar kurs) 
Kulturella, sociala, psykologiska och juridiska aspekter på de speciella grupper och 
områden som det sociala arbetet främst är riktat mot behandlas i de valfria kurserna. 
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Kurserna integrerar olika vetenskapliga och organisatoriska perspektiv. Barns 
situation och behov ska uppmärksammas. Gruppens fysiska och psykiska hälsa 
beaktas. Kurserna ger möjlighet till observation, reflektion och analys av livsvillkoren 
på individuell och strukturell nivå för valda grupper. 
Handlingsstrategier och etik i socialt arbete, 22,5 högskolepoäng 
Teorier och metoder integreras och tillämpas för att analysera individers och gruppers 
resurser och behov av hjälp och stöd, varvid barns situation och behov skall 
uppmärksammas. Socialt stöd i vardagslivet, utredning och myndighetsutövning samt 
förändringsprocesser för utsatta individer och grupper behandlas. Relationens och 
kommunikationens betydelse samt olika maktaspekter relaterade till genus, 
sexualiteter, klass, etnicitet, funktionshinder och ålder belyses och problematiseras. 
För att omsätta metoder i praktiska handlingar sker olika tillämpningsövningar. Ett 
professionellt förhållningssätt tränas med stöd av etisk reflektion. 

Termin 5 
Handledd studiepraktik, 30 högskolepoäng 
Studiepraktiken innehåller träning i ett professionellt förhållningssätt för en fortsatt 
utveckling av studenternas yrkesidentitet. Kursen skall ge möjlighet till en reflekterad 
yrkesutövning och till insikt i och om processer i socialt arbete. Under studiepraktiken 
omsätts teoretiska kunskaper i socialt yrkesarbete. Erfarenheter, kunskaper samt 
färdigheter av värde för ytterligare problematisering av teoretiska perspektiv och för 
professionellt handlande inhämtas. Studiepraktiken behandlar organiseringen av 
socialt arbete och konflikter och samverkan i detta arbete på grundläggande nivå. 

Termin 6 
Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II, 7,5 högskolepoäng 
Kursen behandlar vetenskapsteori och kunskapsteori samt olika forskningsmetoder 
och är en fortsättning på programmets tidigare kurs i vetenskapsteori och 
forskningsmetodik. 

Vetenskapligt arbete i socialt arbete (examensarbete), 15 högskolepoäng 
Metodologisk skicklighet, kritiskt tänkande och vetenskaplig kunskapsproduktion 
tränas genom att de studerande producerar en uppsats baserad på forskning. 
Socialpolitik och socialt arbete, 7,5 högskolepoäng 
Kursen behandlar hur skillnader i utformning av de samhälleliga institutionerna 
skapar olika betingelser för människor i samhället och formar olika villkor för socialt 
arbete. Strukturer och historiska utvecklingslinjer på europeisk och nationell nivå 
belyses inom varierande politikområden. Perspektivet i kursen är komparativt. 

Avancerad nivå, 30 högskolepoäng  
Termin 7 
Kurser i professionellt socialt arbete, 22,5 högskolepoäng 
I kurserna fördjupas teorier, förhållningssätt och arbetsmetoder för valt område i 
socialt arbete. Yrkesroll, etik och myndighetsutövning är företeelser som 
problematiseras och analyseras i förhållande till fördjupningsområdet. Studiepraktiken 
analyseras utifrån relevanta teorier i socialt arbete. 

Följande fördjupningsalternativ erbjuds: 
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Psykosocialt arbete 
I kursen fördjupas centrala teoribildningar för psykosocialt arbete med individer, 
familjer och grupper. Teoriernas konsekvenser för det professionella handlandet inom 
det sociala arbetet problematiseras och analyseras. Fokus skall också ligga på att leda 
och utveckla grupper i kontakt med både brukare och/eller professionella. Vidare 
belyses förhållandet mellan teorier, människosyn och etiska frågor. Kunskaper om 
behandlingsmetodernas användning och relevans inom olika verksamhetsområden 
som rör individer, familjer och grupper fördjupas. 
Rättsliga dilemman i det sociala arbetet 
I kursen fördjupas kunskaper om juridikens roll i det sociala arbetet och hur juridisk 
kompetens samverkar med övriga kompetenser. Problematisering sker av exempelvis 
frågan om användandet av frivillighet och tvång inom socialtjänsten, hur rollen som 
myndighetsutövare förhåller sig till behandlarrollen samt hur ledarskap utövas i en 
verksamhet som är styrd av rättsliga normer. Andra viktiga frågor som analyseras är 
hur den moderna lagstiftningstekniken (ramlagar, rättighets- och 
skyldighetslagstiftning) förhåller sig till samhällsutvecklingen och hur rättssäkerheten 
tillvaratas inom socialtjänsten. 

Socialpedagogik och social mobilisering 
I kursen fördjupas centrala teoribildningar i socialpedagogik och inom den s.k. 
samhällsarbetartraditionen. Vidare problematiseras och analyseras det sociala arbetet 
utifrån kunskaper om socialt stöd i vardagslivet, empowerment-strategier, frivilligt 
socialt arbete, förebyggande och strukturinriktade insatser samt handlingsstrategier 
för utveckling av social integration och delaktighet. Kursen behandlar gruppteori och 
gruppdynamik; socialt och pedagogiskt arbete med grupper samt ledarskap av 
gruppverksamhet. 

Verksamhetsledning och organisering 
I kursen fördjupas centrala teoribildningar och metoder i socialt arbete vad avser 
organisation, arbetsgrupper och ledarskap, vilket även innefattar kunskaper om 
ekonomi, administration och juridik. Vidare ingår i kursen att de studerande utifrån ett 
professionellt förhållningssätt problematiserar, analyserar och utvecklar såväl 
personalgrupper som aktuell verksamhet. 

Utvärderings- och kvalitetsarbete för professionell utveckling, 7,5 högskolepoäng 
I kursen fördjupas kunskaper i dokumentation och kvalitetsarbete för en professionell 
utveckling av det sociala arbetet. Den studerandes personliga och kunskapsmässiga 
utvecklingsprocess under utbildningen analyseras i relation till framtida yrkesroll. 
Vidare behandlar kursen betydelsen av lagarbete och samverkan med andra 
yrkesgrupper. 

5.  Behörighet 
Utöver grundläggande behörighet krävs Ma A, Sh A eller motsvarande kunskaper. 
Betygen ska vara lägst Godkänd. 

6. Examen 
Examen ges på grundnivå. Efter fullbordat program om 210 högskolepoäng utfärdas 
på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen socionomexamen 
(Professional Degree in Social Work). Studerande kan efter 180 högskolepoäng på 
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samma sätt begära ett examensbevis om en kandidatexamen i socialt arbete (Bachelor 
of Science in Social Work). 

Då programmet är en professionsutbildning bygger kurserna kunskapsmässigt på  
varandra därför finns förkunskapskrav för programmets alla kurser fr.o.m. termin 2.  
Dessa redovisas i respektive kursplan. 

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen sker i form av föreläsningar, 
grupparbeten,  

gruppdiskussioner, tillämpningsövningar, projektarbeten, paper, uppsatsarbeten, 
handledning, seminarier och fältförlagda studier. Vidare utgör självstudier av litteratur 
en central del. I utbildningens inledande terminer är litteraturen mer styrd än under 
senare delen av programmet då studenterna i högre grad väljer litteratur utifrån egna 
intresseområden. 
Organisation och innehåll varierar beroende på kursernas lärandemål och 
uppläggning. Med fältförlagda studier avses återkommande kontakter mellan 
utbildningsinstitutionen och det sociala yrkesfältet i syfte att de studerande ska erhålla 
en erfarenhetsbas och främja utvecklingen av en yrkesidentitet. Under den handledda 
studiepraktiken följer den studerande i stort sett det arbetsschema som gäller för 
praktikhandledaren. Praktiken och de fältförlagda studierna förläggs ibland utanför 
Göteborg och kan på så vis medföra extra resekostnader för studenten. 

Undervisningen utformas generellt så att det finns en kongruens mellan pedagogiken 
och olika arbetssätt i den kommande yrkesrollen. I de yrkesförberedande momenten 
har undervisningen så långt det är möjligt en strukturlikhet med det praktiska sociala 
arbetet.  

De studerandes egna erfarenheter tillvaratas och studenterna tränas i aktivt 
kunskapssökande och kritiskt tänkande. Personlig och professionell utveckling (PPU) 
bör under hela utbildningen stå i fokus och studiernas utformning skall möjliggöra en 
kontinuerlig reflektion och diskussion av egna värderingar, attityder och 
förhållningssätt i relation till yrkesetiska överväganden och den framtida yrkesrollen. 
Återkommande sker gruppdiskussioner med andra studerande, eget skrivande i 
anslutning till olika moment samt återkoppling och handledning av lärare och 
praktikhandledare. Utbildningsprogrammet avslutas med ett kursmoment där de 
studerande skall ges möjlighet att knyta samman och analysera den personliga och 
professionella utvecklingsprocessen utifrån det sociala arbetet som profession. Av de 
studerande krävs ett aktivt deltagande och ansvar för studiernas utformning och 
genomförande.  

Programmet utvärderas kvalitativt på termin 7 i kursen Utvärderings- och 
kvalitetsarbete för professionell utveckling. 



GÖTEBORGS UNIVERSITET  UTBILDNINGSPLAN  
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden för socionomprogrammet  
Institutionen för socialt arbete   

090210/pl 

9(9) 

Utbildningsplan för Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng  

Grundnivå, 180 högskolepoäng 
Termin 1 

Socialt arbete som ämne och profession,  
15 högskolepoäng 

Samhällsstruktur och välfärd, 15 
högskolepoäng 

Termin 2 

Individ, grupp och familj, 15 
högskolepoäng 

Juridik för det sociala arbetet, 15 
högskolepoäng 

Termin 3 

Fokuseringskurser i det sociala arbetet, 
15 högskolepoäng uppdelade på valbara 
kurser 

Vetenskapsteori och 
vetenskaplig 
forskningsmetod I,  
7,5 högskolepoäng 

Vetenskapligt arbete 
i socialt arbete, 7,5 
högskolepoäng 

Termin 4 

Fokuseringskurs i det 
sociala arbetet,  
7,5 högskolepoäng, 
valbar kurs 

Handlingsstrategier och etik i socialt arbete, 22,5 
högskolepoäng 

Termin 5 

Handledd studiepraktik, 30 högskolepoäng 

Termin 6 

Vetenskapsteori och 
vetenskaplig 
forskningsmetod II,  
7,5 högskolepoäng 

Vetenskapligt arbete i socialt arbete 
(examensarbete), 15 högskolepoäng 

Socialpolitik och 
socialt arbete, 7,5 
högskolepoäng 

Avancerad nivå, 30 högskolepoäng 
Termin 7 

Kurser i professionellt socialt arbete, 22,5 högskolepoäng 
 

Utvärderings- och 
kvalitetsarbete för 
professionell 
utveckling, 7,5 
högskolepoäng 

 


