
Akademin för hälsa och arbetsliv

Faculty of Health and Occupational Studies

Masterprogram i socialt arbete 120 hp
Master Programme in Social Work 120 credits

Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden

UTBILDNINGSPLAN

Utbildningsnivå

Programkod

Högskolepoäng

Diarienummer

Avancerad nivå

SASOM

120 hp

HIG-UTB 2015/23

Version Beslutad den Gäller fr.o.m.
ST162015-12-02

ST162016-08-24

HT182017-09-07

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
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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.

Programspecifika mål Efter avslutad masterexamen ska den studerande kunna uppvisa kunskaper och förståelse,
färdigheter och förmågor samt förhållningssätt enligt följande:

- visa kunskap och förståelse för socialt arbete med tematisk inriktning mot hälsa- ohälsa och
ett hälsofrämjande arbetsliv,

- visa förmåga att med användbara teorier utveckla förklaringsmodeller för att förstå socialt
arbete med tematisk inriktning mot hälsa- ohälsa och ett hälsofrämjande arbetsliv.

Innehåll och upplägg Masterprogrammet inom forskningsprofilen Hälsofrämjande arbetsliv ger studenten förmåga
att självständigt, kritiskt och professionellt arbeta med socialt arbete. Programmet ger
färdigheter som har relevans för kvalificerat socialt arbete, genomförande av utredningar och
evidensbaserat socialt arbete genom kurser i socialt arbete samt tematisk anknytning till
området hälsa och ohälsa i sociala sammanhang och hälsofrämjande arbetsliv. Programmet
utgör därmed en god grund för karriärmöjligheter i såväl Sverige som utomlands och ger
behörighet till forskarutbildning.

Kunskapsinhämtandet sker genom litteraturstudier, seminarier, föreläsningar, fallstudier och
handledning.

Inom ramen för masterprogrammet erbjuds valbara kurser om sammanlagt minst 60
högskolepoäng, samt obligatoriska kurser i forskningsmetod om 15 högskolepoäng, en kurs
som är särskilt inriktad mot hälsa och hälsofrämjande arbetsliv om 15 högskolepoäng, samt
en uppsatskurs om 30 högskolepoäng. Alla kurser ges på halvfart förutom examensarbetet
som bedrivs på helfart (möjlighet finns att även skriva uppsatsen på halvfart).

De obligatoriska kurserna ges alltid på vårterminen (termin 1 och 3) medan de valbara alltid
ges på höstterminen (termin 2 och 4).

Obligatoriska kurser (60 hp)
Termin 1
Socialt arbete, hälsa och ohälsa i samhälls- och arbetsliv, 15 hp
Kvalitativa, kvantitativa och kombinerade forskningsmetoder, 15 hp

Termin 3
Masteruppsats i socialt arbete, 30 hp

Valbara kurser (60 hp)
Termin 2 och 4
Utöver de kurser som listas inom masterprogrammet, finns möjlighet att
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välja bland de fristående kurser i socialt arbete på avancerad nivå som erbjuds vid Högskolan
i Gävle.

Antagna studenter som redan har läst avancerade kurser, exempelvis inom
socionomprogrammet eller motsvarande kan tillgodoräkna sig dessa i masterutbildningen
under förutsättning att de motsvarar någon av de valbara kurserna inom masterprogrammet
på Högskolan i Gävle.

Undervisningsspråket är i  huvudsak svenska med inslag av engelska.  Det finns möjlighet att
skriva individuell tentamen och andra individuella uppgifter på engelska. Några valbara
kurser bedrivs helt på engelska. I dessa kurser finns möjlighet att skriva individuell tentamen
och andra individuella uppgifter på svenska.

Examensbenämning Masterexamen

Huvudområde Socialt arbete

Förkunskaper - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng
- 90 högskolepoäng inom huvudområdet socialt arbete eller motsvarande

Studentinflytande Utbildningsråd ska knytas till utbildningsprogrammet. Utbildningsledaren ska ingå i rådet
och
vara ordförande och sammankallande. Utbildningsrådets syfte är att ge studenter och
företrädare för yrkesliv/samhälle inflytande över utbildningsprogrammen.

Programstudenterna ska årligen ges möjlighet att lämna synpunkter på
utbildningsprogrammet genom en programutvärdering. Programutvärderingen ska ske genom
användandet av högskolegemensamt utvärderingsverktyg. Sammanställning av
utvärderingsresultatet ska lämnas till Utbildnings- och forskningsnämnden.

Kurser inom programmet

Period Kurskod Kursnamn Fördjupning Poäng Område

Årskurs 1

1:1 SAA104 7,5 hpA1N Socialt arbeteInternationellt socialt arbete

1:1 SAA110 7,5 hpA1N Socialt arbetePsykosocialt arbete och hälsa i ett
livsloppsperspektiv

1:1 SAA113 7,5 hpA1N Socialt arbeteSamhällsarbete i marginaliserade
bostadsområden

1:1 SAA100 7,5 hpA1N Socialt arbeteUtvärdering och evidensbaserat
socialt arbete

1:1 SAA109 7,5 hpA1N Socialt arbeteOrganisation och yrkesroll i
socialt arbete

1:2 SAA112 7,5 hpA1N Socialt arbeteProfessionella möten i socialt
arbete och arbetsliv

1:2 SAA023 7,5 hpA1F Socialt arbeteSocialt arbete och hållbar
utveckling
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1:2 SAA021 7,5 hpA1N Socialt arbeteSamtal med barn

1:2 SAA101 7,5 hpA1N Socialt arbetePerspektiv på psykosocialt arbete

1:2 SAA111 7,5 hpA1N Socialt arbeteAlkohol och psykoaktiva droger

1:3 SAA302 15 hpA1N Socialt arbeteSocialt arbete, hälsa och ohälsa i
samhälls- och arbetsliv

1:3 SAA301 15 hpA1N Socialt arbeteKvalitativa, kvantitativa och
kombinerade forskningsmetoder

Period Kurskod Kursnamn Fördjupning Poäng Område

Årskurs 2

2:1 SAA104 7,5 hpA1N Socialt arbeteInternationellt socialt arbete

2:1 SAA100 7,5 hpA1N Socialt arbeteUtvärdering och evidensbaserat
socialt arbete

2:1 SAA113 7,5 hpA1N Socialt arbeteSamhällsarbete i marginaliserade
bostadsområden

2:1 SAA110 7,5 hpA1N Socialt arbetePsykosocialt arbete och hälsa i ett
livsloppsperspektiv

2:1 SAA109 7,5 hpA1N Socialt arbeteOrganisation och yrkesroll i
socialt arbete

2:2 SAA112 7,5 hpA1N Socialt arbeteProfessionella möten i socialt
arbete och arbetsliv

2:2 SAA101 7,5 hpA1N Socialt arbetePerspektiv på psykosocialt arbete

2:2 SAA021 7,5 hpA1N Socialt arbeteSamtal med barn

2:2 SAA023 7,5 hpA1F Socialt arbeteSocialt arbete och hållbar
utveckling

2:2 SAA111 7,5 hpA1N Socialt arbeteAlkohol och psykoaktiva droger

2:3 SAA800 30 hpA2E Socialt arbeteExamensarbete för masterexamen
i socialt arbete
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