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Undervisningsspråk: Svenska och engelska  

Utbildningsnivå: Avancerad 

Examenskategori: Generell masterexamen med möjlig avgång för 

magisterexamen 

 

Behörighetskrav: 
 
 

Kandidatexamen på grundnivå omfattande minst 180 

högskolepoäng varav 90 högskolepoäng i socialt arbete 

inklusive ett självständigt arbete omfattande minst 15 

högskolepoäng eller motsvarande utbildning. 

Gymnasiets svenska kurs 3 eller B och gymnasiets Engelska 

kurs 6 eller A eller motsvarande. 
 

 

 

Inledning 
Masterprogrammet i socialt arbete syftar till att förbereda studenten för att självständigt 

analysera och utveckla socialt arbete för att öka kompetensen för mer kvalificerade 

arbetsuppgifter i ett praktikområde. Masterprogrammet ger en möjlighet till 

professionell kompetensutveckling tillika fördjupning inom olika områden av socialt 

arbete, t.ex. arbete med barn, ungdomar och familj; missbruk; äldre; kön och våld samt 



migration. Studenten fördjupar sig inom kvantitativa och kvalitativa 

forskningsmetoder. Självständig kritisk analys och värderingsförmåga betonas i 

studierna samt självständighet i planering, genomförande och redovisning av ett i 

ämnet teoretiskt och metodologiskt välförankrat vetenskapligt självständigt arbete. 

Masterprogrammet i socialt arbete ger också en grund för studenter som vill fortsätta 

sina studier på forskarnivå. 
 

Utbildningens mål  
 

Magisterexamen 

 

Nationella mål 

 

Kunskap och förståelse 

För magisterexamen skall studenten 

– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl 

överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt 

insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 

– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

 

Färdighet och förmåga 

För magisterexamen skall studenten 

– visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa 

företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, 

– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att 

planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna 

tidsramar, 

– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser 

och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika 

grupper, och 

– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings-och utvecklingsarbete eller 

för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För magisterexamen skall studenten 

– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn 

till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om 

etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 

– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling. 

 

Självständigt arbete (examensarbete) 

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet 

för utbildningen.  

 



Masterexamen 

 

Nationella mål 

 

Kunskap och förståelse 

För masterexamen skall studenten 

– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl 

brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av 

området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 

– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

 

Färdighet och förmåga 

För masterexamen skall studenten 

– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, 

bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med 

begränsad information, 

– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera 

frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att 

utvärdera detta arbete, 

– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och 

skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de 

argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och 

– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller 

för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För masterexamen skall studenten 

– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn 

till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om 

etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 

– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling.   

 

Självständigt arbete (examensarbete) 

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet 

för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, 

dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete 

på̊ avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen 

eller motsvarande från utländsk utbildning. 

 

Utbildningens upplägg 
Programmets obligatoriska kurser ges på halvfart och programmets struktur är öppen 

vilket ger studenten stor valfrihet, både vad gäller egen profilering och studietakt. 

Under första terminen läses de obligatoriska kurserna Teorier i socialt arbete 7,5 hp 



och Samhällsvetenskapliga metoder 7,5 hp. Under andra terminen skriver studenten ett 

självständigt arbete om 15 hp. Studenten kan därefter välja att lämna programmet under 

förutsättning att andra kursfordringar för magisterexamen har uppnåtts eller fortsätta 

sina studier mot masterexamen. Om studenten väljer att gå vidare mot masterexamen 

läses under termin tre den obligatoriska kursen Fördjupningskurs 

samhällsvetenskapliga analysmetoder 7,5 hp och under termin fyra skriver studenten 

ytterligare ett självständigt arbete om 15 hp. I övrigt kan studenten själv välja att 

profilera sin utbildning genom antingen fördjupade studier inom socialt arbete eller 

alternativa kurser för en bredare examen. Det utbud av fördjupningskurser som finns på 

Karlstads universitet avspeglar ämnets tre olika forskningsinriktningar; kritiska 

välfärdsstudier, studier om hälsa och social utsatthet på individ- och gruppnivå samt 

tillämpad välfärdsforskning. Val av valfria kurser och studieplanering görs i samråd 

med studie- och karriärvägledare eller programansvarig. Mer information om de 

enskilda kurserna finns i respektive kursplan.  
 

Utbildningens innehåll 
Det finns två utgångar från programmet; magisterexamen om 60 högskolepoäng och 

masterexamen om 120 högskolepoäng.  

 

Programmets studiegång. Obligatoriska kurser markerade med* 

Observera att de i programmet ingående kurserna kan ha andra namn än vad som anges 

här. 

 

Magisterexamen 

Teorier i socialt arbete 7,5 hp* 

Samhällsvetenskapliga metoder 7,5 hp*  

Självständigt arbete i socialt arbete I, 15 hp* 

Valfria kurser 30 hp 

 

Masterexamen 

Teorier i socialt arbete 7,5 hp* 

Samhällsvetenskapliga metoder 7,5 hp*  

Självständigt arbete i socialt arbete I 15 hp* 

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder 7,5 hp* 

Självständigt arbete i socialt arbete II, 15 hp* 

Valfria kurser 67,5 hp 

 

För terminsplanering se bilaga 1. 

 

Examensbenämning 
Filosofie magisterexamen 

Huvudområde: Socialt arbete 

 

Degree of Master of Social Science (60 credits) 

Major: Social Work 

 

Filosofie masterexamen 

Huvudområde: Socialt arbete 



 

Degree of Master of Social Science (120 credits) 

Major: Social Work 

 

Tillgodoräknande av kurs 
Student äger enligt högskoleförordningen kap 6 §§6-8 efter prövning rätt att 

tillgodoräkna sig tidigare studier. 
 

Övrigt 
Regler för grundutbildningen vid Karlstads universitet reglerar studenters och 

anställdas skyldigheter och rättigheter.  

 

För att vara behörig till kursen Självständigt arbete i socialt arbete I krävs att de två 

obligatoriska kurserna i termin ett är genomförda. Student med kandidatexamen i 

socialt arbete eller motsvarande och som saknar 30 hp på avancerad nivå jämfört med 

studenter med socionomexamen måste även ha genomfört en valfri fördjupningskurs i 

socialt arbete på 7,5 hp för att vara behörig. För att vara behörig till kursen 

Självständigt arbete i socialt arbete II ska kursen Självständigt arbete i socialt arbete I 

vara godkänd och Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder genomförd.  

 

För den student som så önskar är det möjligt att istället för att skriva två självständiga 

arbeten om 15 hp vardera, skriva ett större självständigt arbete om 30 hp. 

 

Bilagor 
Bilaga 1. Masterprogram i Socialt arbete – översiktsbild. 



Bilaga 1 

 

Masterprogram Socialt arbete – översiktsbild 

Följande valfria fördjupningskurser på avancerad nivå i socialt arbete ges varje termin 

(vilket ger enskilda studenter möjlighet att läsa programmet på helfart om de så 

önskar): Evidens i det sociala arbetet, 7,5 hp; Våld i nära relationer med inriktning mot 

socialt arbete, 7,5 hp; Ledning och administration i socialt arbete 7,5 hp; Barnets rätt 

7.5 hp; Behandlingsarbete inom missbruksvård 7,5 hp; Socialgerontologi 7,5 hp; 

Globalisering, migration och socialt arbete 7,5 hp (fr o m ht 21).  

 

Termin (fet stil 

obligatoriska kurser): 

Magisterexamen:  Masterexamen:  

1  Ämnesfördjupning:  

-Teorier i socialt arbete 

7,5 hp  

-Samhällsvetenskapliga 

metoder 7,5 hp  
 

Ämnesfördjupning: 

-Teorier i socialt arbete 

7,5 hp  

-Samhällsvetenskapliga 

metoder 7,5 hp  
 

2  Ämnesfördjupning:  

-Självständigt arbete 

socialt arbete I 15 hp 

Ämnesfördjupning:  

-Självständigt arbete i 

socialt arbete I 15 hp 

3  Valfria kurser 15 hp. 

Studenten kan välja att läsa  

fördjupningskurser i socialt 

arbete eller alternativa 

kurser för en bredare 

examen.  

 

Ämnesfördjupning:  

-Fördjupningskurs 

samhällsvetenskapliga 

analysmetoder 7,5 hp  

 

Valfri fördjupningskurs (se 

exempel ovan) eller 

breddning avancerad nivå 

7,5 hp.  

 

4  Valfria kurser 15 hp. 

Studenten kan välja att läsa 

fördjupningskurser i socialt 

arbete eller alternativa 

kurser för en bredare 

examen.  

 

Ämnesfördjupning:  

-Självständigt arbete i 

socialt arbete II 15 hp  

 

5   Valfria kurser 15 hp. 

Studenten kan välja att läsa 

fördjupningskurser i socialt 

arbete eller alternativa 

kurser för en bredare 

examen.  

 



6   Valfria kurser 15 hp. 

Studenten kan välja att läsa 

fördjupningskurser i socialt 

arbete eller alternativa 

kurser för en bredare 

examen. 

7  Valfria kurser 15 hp. 

Studenten kan välja att läsa 

fördjupningskurser i socialt 

arbete eller alternativa 

kurser för en bredare 

examen.  

8  Valfria kurser 15 hp. 

Studenten kan välja att läsa 

fördjupningskurser i socialt 

arbete eller alternativa 

kurser för en bredare 

examen.  

 

 


