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Undervisningsspråk: Svenska 
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Examenskategori: Yrkesexamen, utbildningsprogrammet uppfyller dessutom kraven 
för generell kandidatexamen i huvudområdet socialt arbete 
 

Behörighetskrav 
 
 

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c och 
Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2. 
 

 

 
Inledning 
Socionomprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som leder till socionomexamen. 
Huvudområdet är socialt arbete. Studierna bygger på ett förhållnings- och arbetssätt som 
innebär aktiv inlärning, problematisering och kritisk granskning. Utbildningen är 
huvudsakligen campusförlagd och genomförs på helfart. Programmet omfattar sex terminer på 
grundnivå och en avslutande sjunde termin på avancerad nivå. Utbildningen är en 
generalistutbildning som ger en bred kunskapsbas, professionell kompetens och beredskap att 
utföra socialt arbete med olika målgrupper i offentlig, privat och ideell regi. Möjlighet till 
fördjupning ges under termin 7. 
 
Utbildningens mål  
Utbildningens mål utgörs dels av de nationella mål som ska uppnås för en examen, dels av de 
lokala mål som finns för programmet.  
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Nationella mål 
För socionomexamen ska studenten enligt Högskoleförordningen visa sådan kunskap och 
förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. 
 
Kunskap och förståelse 
För socionomexamen ska 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, 

 visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och 
familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser, och 

 visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.   
  
Färdighet och förmåga 
För socionomexamen ska 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 ska 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, 

 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 ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 

 
Lokala mål 
För socionomexamen ska studenten 

 visa kunskap om genus och jämställdhet och hur ojämlikhet i dess olika former skapas och 
vidmakthålls. 

 
Utbildningens upplägg 
De kurser som ingår i socionomprogrammet förbereder studenter inför att arbeta med socialt 
förändringsarbete samt förebyggande socialt arbete, myndighetsutövning, arbetsledning, 
utvärdering och utveckling av sociala verksamheter etcetera. I utbildningen ingår även studier 
om vad som utvecklar ett socialt hållbart samhälle med avsikten att främja demokrati och 
människors delaktighet i samhällsutvecklingen. Genom programmet knyts återkommande 
undervisningsmoment till det sociala arbetets praktikfält.  
 
De kurser som ges från termin 1 till och med halva termin 7 är obligatoriska och läses i angiven 
ordning, om inte särskilda skäl föreligger. En student som följer programmet är garanterad 
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plats på samtliga obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell 
kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.  
 
Återkommande genom hela utbildningen finns inslag som syftar till att utveckla studentens 
värderingsförmågor och professionella förhållningssätt inför ett framtida yrkesliv som 
socionom.  
 
Under programmet genomför studenten en termin verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 
Under VFU:n knyts de teoretiska delarna av utbildningen samman med det praktiska 
yrkesutövandet. Detta innebär att studenten under handledning studerar, utför, beskriver och 
analyserar arbetet inom ramen för social verksamhet.  
 
Programmet avslutas med 15 hp valfria kurser vilket ger studenten möjlighet att fördjupa sig 
utifrån eget intresse. Kurserna ska dock vara på avancerad nivå och inom huvudområdet socialt 
arbete. Kurserna kan väljas ur Karlstads universitets kursutbud eller annat lärosätes kursutbud. 
 
Under utbildningen ges studenterna flera möjligheter till utlandsstudier, upparbetade 
stödstrukturer för detta finns vid Karlstads universitet. Under termin 4 och sista delen av 
termin 7 kan studenten välja att läsa motsvarande kurser vid lärosäte utomlands i 
överenskommelse med programansvarig. Även det självständiga arbetet, termin 6, kan med 
stöd från ämnet genomföras utomlands. Vidare kan delar av VFU-terminen förläggas 
utomlands.  
 
Undervisningsformerna varierar och framgår av respektive kursplan, det förekommer 
exempelvis, föreläsningar, workshops, grupparbeten, tillämpningsövningar, handledning i 
grupp och enskilt, fältstudier och seminarier. Att kunna samarbeta i mindre grupper är en 
väsentlig färdighet för socionomer, därför innehåller många kurser sådana moment av 
skiftande karaktär. Genom utbildningen eftersträvas en mångfald av examinationsformer vilka 
som allmän princip ska fylla såväl inlärnings- som kontrollsyften. Examination sker i varje 
kurs, och kan vara enskild, i par eller i grupp. Examinationen innebär emellertid alltid en 
individuell prövning av studentens uppfyllelse av kursens lärandemål. Examinationsformen 
anpassas till kursens lärandemål. Det kan till exempel förekomma salstentamen, hemtentamen, 
seminarier (med eller utan skriftliga inslag) uppsatser, projektarbeten med mera. 
 
Utbildningens innehåll 
Termin 1-6 läses på grundläggande nivå och termin 7 på avancerad nivå. Observera att de i 
programmet ingående kurserna kan ha något andra namn, samt ges i annan följd än vad som 
anges här. 
 
Termin 1 
Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp 
Kursens syfte är att introducera till socialt arbete som ämne, forskningsområde, profession och 
yrkesfält från såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv.  
 
Personlig och professionell utveckling I, 1,5 hp  
PPU-undervisningen syftar till att utveckla studenternas värderingsförmåga och 
förhållningssätt till socionomens yrkesroll och yrkesidentitet. Progression sker genom inslag av 
PPU under hela programmet. 
 
Samhällets organisering, socialpolitik och välfärd, 6 hp 
Kursen syftar till att ge kunskap om välfärdsstatens uppbyggnad, organisering och styrning, 
samt det sociala arbetets verksamhetsfält inom offentlig, ideell och privat sektor.  
 
Teoretiska perspektiv på samhällsförändring, social skiktning och sociala problem, 7,5 hp 
I kursen introduceras samhällsvetenskapliga perspektiv på sociala problem. Vidare behandlas 
mänskliga rättigheter, diskriminering och hur ojämlikhet reproduceras. 
 
Socialt arbete som forskningsfält, 7,5 hp 
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Kursen syftar till att ge en introduktion till socialt arbete som forskningsfält.  Kvalitativa och 
kvantitativa forskningsmetoder och ett kritiskt förhållningssätt behandlas.  
 
Termin 2 
Individens utveckling ur ett livsloppsperspektiv, 7,5 hp    
I kursen fokuseras på människan som individ, grupp- och samhällsmedlem ur ett 
livsloppsperspektiv, där bland annat socialpsykologiska och utvecklingspsykologiska teorier 
introduceras. 
 
Specifika livsvillkor, förutsättningar och behov på individ- och gruppnivå, 7,5 hp  
Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om specifika förutsättningar och behov som 
påverkar individer och gruppers livsvillkor, som exempelvis nedsatt fysisk eller psykisk 
funktionsförmåga, missbruksproblematik och våld i nära relationer.  
 
Personlig och professionell utveckling II, 1,5 hp  
 
Juridik för det sociala arbetet, 13,5 hp 
I kursen behandlas rättssystemets värderingar, begrepp och lagar på grundläggande nivå.  
Civil-, förvaltnings- och socialrättslagstiftning samt internationella konventioner av betydelse 
för socialt arbete ingår i kursen.  
 
Termin 3 
Myndighetsutövning för det sociala arbetet, 7,5 hp 
I kursen ges kunskap om riktlinjer och rekommendationer för utredning och 
myndighetsutövning. Vikten av kritiska och etiska aspekter på utredning och 
myndighetsutövning lyfts samt vikten av att använda ett kunskapsbaserat förhållningssätt i 
arbetet med utredning och myndighetsutövning.  
 
Kommunikation och samtalsmetodik för socialt arbete, 7,5 hp 
Kursen syftar till att ge en bred introduktion till olika samtalsformer som tillämpas på arenor 
där socionomer verkar. I praktiska övningar tränas studenternas färdigheter i kommunikation.   
 
Personlig och professionell utveckling III, 1,5 hp   
 
Vetenskapsteori och forskningsmetoder inom socialt arbete, 6 hp   
Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om forskningsmetoder i socialt arbete. Vidare 
behandlas forskningsprocessen med tyngdpunkt på problemformulering, datainsamling och 
sammanställning av information.  
 
Projektarbete i socialt arbete, 7,5 hp 
Under kursen genomförs i par ett projektarbete med inriktning på enkät-, intervju- eller 
litteraturstudie. 
 
Termin 4 
Socialt förändringsarbete på samhälls- och gruppnivå, 7,5 hp  
Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om teorier och arbetsmetoder för förebyggande och 
socialt förändringsarbete på samhälls- och gruppnivå i såväl en svensk samt internationell 
kontext.  
 
Sociala insatser och arbetsmetoder för barn, vuxenliv och familj, 7,5 hp 
I kursen behandlas olika former av socialt stödjande insatser ur ett livsloppsperspektiv, med 
beaktande av kunskapsbaserat/evidensbaserat socialt arbete.  
 
Personlig och professionell utveckling IV, 1,5 hp 
 
 
 
Organisation och samverkan, 6 hp 
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Kursen syftar till att ge kunskaper om grundläggande organisationsteori med tonvikt på 
människobehandlande organisationer samt att ge kunskaper om samverkan. 

 

Ledarskap och ekonomistyrning i människobehandlade organisationer, 7,5 hp 

Kursens syfte är att ge kunskap om teorier och metoder för ledarskap, ekonomisk styrning i 

offentliga myndigheter samt introducera metoder för systematisk uppföljning och utvärdering.  

 
Termin 5 

Verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 30 hp 

Ett övergripande mål med kursen är att studenten under handledning ges möjlighet att 

utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor i att utöva professionellt socialt arbete.  

 
Termin 6 

Teoretiska perspektiv i socialt arbete, 6 hp 

Kursen syftar till att fördjupa studenternas förmåga att identifiera, tillämpa och kritiskt 

granska teoretiska utgångspunkter för olika forskningsområden/frågor i vetenskapliga studier.  

 

Vetenskaplig metod och forskningsprocess, 7,5 hp 

Kursens syfte är att fördjupa tidigare terminers kunskaper i vetenskapsteori, forskningsmetod 

och forskningsprocess med tonvikt på analys.  

 

Personlig och professionell utveckling V, 1,5 hp   

 

Uppsats - Examensarbete, 15 hp  
Under kursen genomförs ett självständigt arbete där teori- och metodkunskaper inom ämnet 
socialt arbete fördjupas. 

 
Termin 7  

Professionellt socialt arbete, villkor och förändring, 15 hp  

Ett övergripande syfte med kursen är att studenten ska fördjupa och integrera förvärvade 

kunskaper, färdigheter och förmågor med avseende på utförandet av professionellt socialt 

arbete.  

 
Valfria kurser, 15 hp 

Exempel på kurser som, om de finns som kurstillfälle och i mån av plats, kan läsas är: Barnens 

rätt 7,5 hp, Behandlingsarbete inom missbruksvård 7,5 hp, Evidens i det sociala arbetet 7,5 hp, 

Ledning och administration i socialt arbete 7,5 hp, Migration och integration i socialt arbete 7,5 

hp, Socialgerontologi 7,5 hp och Våld i nära relationer med inriktning mot socialt arbete 7,5 hp.  

 
Examensbenämning 
Socionomexamen 
Degree of Bachelor of Science in Social Work 
 
Filosofie kandidatexamen 
Huvudområde: Socialt arbete 
Degree of Bachelor of Social Science 
Major: Social Work 
 
Tillgodoräknande av kurs 
Student äger enligt högskoleförordningen kap 6 §§6-8 efter prövning rätt att tillgodoräkna sig 
tidigare studier. 
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Övrigt 
Regler för grundutbildningen vid Karlstads universitet reglerar studenters och anställdas 
skyldigheter och rättigheter.  
 
Närvaro 
Obligatorisk närvaro förekommer i vissa delar av utbildningen och framgår av 
kursdokumenten. 
 
Tidigare version av utbildningsplanen är fastställd: 
2010-12-15, dnr Fak 3 2010/314, att gälla från och med ht 2011 
2018-02-07, dnr HS 2018/65, att gälla från och med ht 2018 
2018-09-14, dnr HS 2018/65, att gälla från och med vt 2019 
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Strukturdiagram, Socionomprogrammet 210 hp (Bilaga 1) 
 
Termin 1              Termin 2 

Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp 

Personlig och professionell utveckling I, 1,5 
hp  

Samhällets organisering, socialpolitik och 
välfärd, 6 hp  

Teoretiska perspektiv på samhällsförändring, 
social skiktning och sociala problem, 7,5 hp 

Socialt arbete som forskningsfält, 7,5 hp 

Individens utveckling ur ett 
livsloppsperspektiv, 7,5 hp 

Specifika livsvillkor, förutsättningar och 
behov på individ- och gruppnivå 7,5 hp 

Personlig och professionell utveckling II, 1,5 
hp  

Juridik för det sociala arbetet, 13,5 hp 

 
Termin 3               Termin 4 

Myndighetsutövning för det sociala arbetet, 
7,5 hp  

Kommunikation och samtalsmetodik för 
socialt arbete, 7,5 hp 

Personlig och professionell utveckling III, 1,5 
hp   

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 
inom socialt arbete, 6 hp 

Projektarbete i socialt arbete, 7,5 hp 

Socialt förändringsarbete på samhälls-och 
gruppnivå, 7,5 hp  

Sociala insatser och arbetsmetoder för barn, 
vuxenliv och familj 7,5 hp  

Personlig och professionell utveckling IV 1,5 
hp  

Organisation och samverkan 6 hp 

Ledarskap och ekonomistyrning i 
människobehandlande organisationer, 7,5hp 

 
Termin 5                Termin 6 

Verksamhetsförlagd utbildning i socialt 
arbete, 30 hp 

Teoretiska perspektiv i socialt arbete 6 hp 

Vetenskaplig metod och forskningsprocess, 
7,5 hp 

Personlig och professionell utveckling V, 1,5 
hp  

Uppsats - Examensarbete, 15 hp 

 
Termin 7 – Avancerad nivå  

Obligatorisk kurs   

Professionellt socialt arbete, villkor och förändring 15 hp, Campus, helfart 

 

15 valfria poäng i huvudområdet socialt arbete på avancerad nivå.  

Exempel på kurser som kan komma att ges i KAU kursutbud 

 Barnens rätt, 7,5 hp, Distans, halvfart 

 Behandlingsarbete inom missbruksvård, 7,5 hp, Distans, halvfart 

 Evidens i det sociala arbetet, 7,5 hp, Distans, halvfart 

 Ledning och administration i socialt arbete, 7,5 hp, Distans, halvfart 

 Migration och integration i socialt arbete, 7,5 hp, Distans, halvfart  

 Socialgerontologi, 7,5 hp, Distans, halvfart  

 Våld i nära relationer med inriktning mot socialt arbete, 7,5 hp, Distans, halvfart 
 

 


