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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 familjeförhållanden 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
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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,

- 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.

Programspecifika mål Studenter ska
- visa kunskaper om villkoren för mänskligt förändringsarbete med utgångspunkt i
människors egna resurser,
- visa kunskap om det professionella sociala arbetets villkor och utveckling internationellt,
och
- visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete ur
ett pluralistiskt och internationellt perspektiv.

Innehåll och upplägg Övergripande struktur
Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete vänder sig till både svenska
och utländska studenter. All undervisning sker på engelska. Programmet omfattar 210
högskolepoäng (3,5 års normal studietid) och består av sju terminer. Termin 1-6 är på
grundnivå och termin 7 på avancerad nivå. Då programmet är en professionsutbildning
bygger kurserna på varandra så varje kurs är en fortsättning på tidigare kurser.

Utbildningens huvudområde och struktur
Huvudområdet socialt arbete skall i utbildningen ha så väl bredd som vetenskapligt djup. Det
ska spegla både den historiska utvecklingen och det aktuella forsknings- och
utvecklingsarbetet. Socialt arbete är ett kunskapsområde som innefattar ett
forskningsområde, ett ämnesområde och ett verksamhetsområde. Socialt arbete strävar efter
att främja social välfärd samt identifiera, förebygga och bemästra sociala problem och dess
konsekvenser. Socialt arbete är ett tvärvetenskapligt ämne som har sin utgångspunkt i teorier
hämtade från samhälls- och beteendevetenskap. Ämnet socialt arbete baseras på forskning
som är tillämpad och tvärvetenskaplig. Socialt arbete som verksamhetsområde kan riktas mot
olika målgrupper men kan även specialiseras på individ-, grupp och samhällsnivå.

Termin 1 och 2 omfattar 60 högskolepoäng och belyser professionens och ämnets hela fält på
individ-, grupp- och samhällsnivå. Metodologiska, teoretiska, juridiska och etiska aspekter i
socialt arbete behandlas både ur ett nationellt och internationellt perspektiv.
Samhällsstruktur, välfärd och problemskapande förhållanden i samhället diskuteras på
grundläggande nivå. Dessutom studeras individens utveckling och socialisation i relation till
och samspel med familjer, grupper och samhälleliga institutioner.

Termin 3 och 4 omfattar 60 högskolepoäng. Genom problematisering av tillägnad kunskap
övas förmågan till observation, reflektion och analys i
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kurser om utsatta och marginaliserade grupper, teorier och metoder i socialt arbete,
organisation och ledarskap samt fördjupning i rättskunskap. Grundläggande
vetenskapsteoretiska begrepp och frågeställningar tillämpas i ett självständigt vetenskapligt
arbete som främst bygger på empiriskt material insamlad i samband med en fältstudie.

Termin 5 omfattar 30 högskolepoäng och innehåller fördjupade kunskaper om
vetenskapsteori och kunskapsteori samt olika forskningsmetoder. Metodologisk skicklighet,
kritiskt tänkande och vetenskaplig kunskapsproduktion tränas genom att de studerande
producerar en uppsats baserad på forskning inom ett för socialt arbete centralt område.

Termin 6 omfattar 30 högskolepoäng och är förlagd inom en social verksamhet i Sverige
eller utomlands. Den verksamhetsförlagda kursen skall innehålla träning i ett professionellt
förhållningssätt för en fortsatt utveckling av studentens yrkesidentitet.

Termin 7 omfattar 30 högskolepoäng på avancerad nivå och innehåller valbara
fördjupningskurser i internationellt socialt arbete.

Undervisning
Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete bygger på att lärande är en
process som sker i samverkan mellan lärare och studenter. All undervisning och handledning
ska utgå från att studenten tar eget ansvar för studierna och för aktivt kunskapssökande.
Lärandet innebär att de teoretiska och praktiska kunskapsmomenten som kurserna innehåller
ska integreras till användbara kunskaper och färdigheter hos varje individ. Studenten ges
därmed träning i personlig och professionell utveckling som är viktig för den kommande
yrkesrollen.

Undervisningen ska träna studenten i ett vetenskapligt förhållningssätt vilket bland annat
innebär att kunna läsa, förstå och kritiskt granska vetenskaplig arbeten. Studenten ska också
tillägna sig beredskap för förändringar och förmåga att ompröva sina kunskaper för att aktivt
kunna medverka i utveckling och utvärdering av professionens kompetensområde.

I den verksamhetsförlagda kursen tillvaratas de studerandes egna erfarenheter och de tränas i
aktivt kunskapssökande och kritiskt tänkande. Under hela utbildningen ska personlig och
professionell utveckling stå i fokus och studiernas utformning ska utgöra en kontinuerlig
reflektion och diskussion av egna värderingar, attityder och förhållningssätt i relation till
yrkesetiska överväganden och den framtida yrkesrollen.

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen sker i form av föreläsningar, diskussioner,
seminarier, litteraturstudier, olika former av grupparbeten, tillämpningsövningar,
projektarbeten, uppsatsarbeten och verksamhetsförlagda studier. Vidare utgör självstudier av
litteratur en central del av undervisningen.

Examination
I utbildningen eftersträvas en mångfald av former för examination vilka som allmän princip
ska fylla såväl ett inlärnings- som ett kontrollsyfte. Examination sker i varje kurs och kan
vara enskild och/eller i grupp. Dock innebär examination alltid en individuell prövning av
studentens uppfyllelse av kursens lärandemål.

Examensbenämning Socionomexamen
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Huvudområde Socialt arbete

Förkunskaper Grundläggande behörighet +
Matematik B, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

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 SAG017 15 hpG1N Socialt arbeteSocialt arbete och sociala problem

1:2 SAG018 7,5 hpG1N Socialt arbeteSocialpolitik i ett nationellt och
internationellt perspektiv I

1:2 SAG019 7,5 hpG1N Socialt arbeteGrunder i vetenskaplig teori och
forskningsmetoder i socialt arbete

1:3 SAG023 7,5 hpG1N Socialt arbeteSocialt arbete på mikro-nivå

1:3 SAG307 7,5 hpG1F Socialt arbeteSocialpolitik i ett nationellt och
internationellt perspektiv II

1:4 SAG020 7,5 hpG1N Socialt arbeteSocialt arbete på meso-nivå

1:4 SAG016 7,5 hpG1N Socialt arbeteGrundläggande rättskunskap för
socialt arbete

Period Kurskod Kursnamn Fördjupning Poäng Område

Årskurs 2

2:1 SAG304 7,5 hpG1F Socialt arbeteFördjupad rättskunskap i socialt
arbete

2:1 SAG305 7,5 hpG1F Socialt arbeteInternationella konventioner

2:2 SAG308 15 hpG1F Socialt arbeteSocialt arbete med utsatta och
marginaliserade grupper

2:3 SAG512 7,5 hpG2F Socialt arbeteFältförlagda studier i socialt
arbete

2:3 SAG511 7,5 hpG2F Socialt arbeteOrganisation och ledarskap i
socialt arbete
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http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG017&lang=sv&revisionId=3262
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG018&lang=sv&revisionId=3263
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG018&lang=sv&revisionId=3263
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG019&lang=sv&revisionId=3269
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG019&lang=sv&revisionId=3269
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG023&lang=sv&revisionId=3333
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG307&lang=sv&revisionId=3264
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG307&lang=sv&revisionId=3264
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG020&lang=sv&revisionId=3292
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG016&lang=sv&revisionId=3197
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG016&lang=sv&revisionId=3197
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG304&lang=sv&revisionId=3200
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG304&lang=sv&revisionId=3200
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG305&lang=sv&revisionId=3282
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG308&lang=sv&revisionId=3276
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG308&lang=sv&revisionId=3276
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG512&lang=sv&revisionId=3288
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG512&lang=sv&revisionId=3288
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG511&lang=sv&revisionId=3294
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG511&lang=sv&revisionId=3294


2:4 SAG507 15 hpG2F Socialt arbeteTeorier och metoder i nationellt
och internationellt socialt arbete

Period Kurskod Kursnamn Fördjupning Poäng Område

Årskurs 3

3:1 SAG508 15 hpG2F Socialt arbeteFördjupade forskningsmetoder i
socialt arbete

3:2 SAG800 15 hpG2E Socialt arbeteExamensarbete i socialt arbete

3:3 SAG509 30 hpG2F Socialt arbeteHandledd verksamhetsförlagd
utbildning i socialt arbete

Period Kurskod Kursnamn Fördjupning Poäng Område

Årskurs 4

4:1 SAA013 7,5 hpA1N Socialt arbeteSamhällsutveckling och kollektiv
empowerment

4:1 SAA012 7,5 hpA1N Socialt arbeteInternationellt socialt arbete

4:1 SAA011 7,5 hpA1N Socialt arbeteUtvärdering och evidensbaserat
socialt arbete

4:2 SAA014 7,5 hpA1N Socialt arbetePerspektiv på psykosocialt arbete

4:2 SAA015 7,5 hpA1N Socialt arbeteAlkohol och psykoaktiva droger
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http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG507&lang=sv&revisionId=3272
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG507&lang=sv&revisionId=3272
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG508&lang=sv&revisionId=3270
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG508&lang=sv&revisionId=3270
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG800&lang=sv&revisionId=3271
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG509&lang=sv&revisionId=3273
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAG509&lang=sv&revisionId=3273
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAA013&lang=sv&revisionId=3289
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAA013&lang=sv&revisionId=3289
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAA012&lang=sv&revisionId=3284
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAA011&lang=sv&revisionId=4131
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAA011&lang=sv&revisionId=4131
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAA014&lang=sv&revisionId=3326
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SAA015&lang=sv&revisionId=3285

