
www.soch.lu.se/socionom
studievagledare@soch.lu.se

www.facebook.com/socialhogskolan

Socionomprogrammet är en akademisk yrkesutbildning, 
samtidigt som det inte är kopplat till ett enda specifikt arbete 
som många andra professionsutbildningar. Varje år skickar vi ut 
enkäter för att ta reda på var våra studenter tar vägen efter att de 
tagit examen. I svaren kan vi se att de bland annat arbetar som 
socialsekreterare, biståndshandläggare, kurator och enhetschef, 
inom socialtjänst, skola, integration, vård, psykiatri med mera. 

MED EN SOCIONOMEXAMEN KAN DU BLAND ANNAT 
ARBETA SOM:

•  socialsekreterare
•  biståndshandläggare
•  socialchef, enhetschef
•  behandlingspersonal (t.ex. inom missbrukarvården)
• kurator
•  personalkonsulent
• konsult inom ledarskap, organisationsfrågor och socialt 

arbete med mera

INOM EXEMPELVIS:

• socialtjänst
• institutionsvård för barn och ungdomar
• psykiatrisk barn- och ungdomsvård (BUP)
• vuxenpsykiatri
•  kriminalvård
• skola
• hälso- och sjukvård
•  organisationer för ideellt socialt arbete
• fältarbete/socialt mobiliseringsarbete

Har du frågor om socionomprogrammet och hur det är att läsa 
på Socialhögskolan, tveka inte att kontakta oss!

Efter examen3,5 innehållsrika år
På Socionomprogrammet får du praktisk och teoretisk 
kunskap om sociala problem, deras orsaker, konsekvenser 
och hur de kan lösas. Du lär dig om socialt arbete, 
politik, juridik, ekonomi, sociologi och psykologi. 
Socionomprogrammet är indelat i ett basblock, ett 
fortsättningsblock och ett fördjupningsblock. Dessa 
innehåller följande kurser: 

BASBLOCK, 1-90 HP, GRUNDNIVÅ 

• Termin 1: Socialt arbete som ämne och profession, 30 hp 

• Termin 2: Samhällsvetenskap och socialt arbete, 30 hp

• Termin 3: Juridik i socialt arbete 1, 15 hp; Juridik i 
socialt arbete 2, 15 hp 

FORTSÄTTNINGSBLOCK, 91-180 HP, GRUNDNIVÅ 

• Termin 4: Perspektiv på sociala problem och 
interventioner, 15 hp; Kommunikation och handling i 
socialt arbete, 15 hp

• Termin 5: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp

• Termin 6: Det sociala arbetets organisering, 7 hp  
Kunskapsproduktion i socialt arbete, 8 hp 

    Självständigt arbete (kandidatuppsats), 15 hp 

FÖRDJUPNINGSBLOCK, 181-210 HP, AVANCERAD 
NIVÅ 

• Termin 7: Valbar fördjupningskurs, 15 hp (5-7 
alternativ) 

    Professionellt socialt arbete, 15 hp 
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Välkommen till oss! Mikaela Sanchez Moron, Lund

VAD GÖR NI PÅ UTBILDNINGEN? 

En vanlig dag består av att gå till en föreläsning och sedan 
läsa. Dock varierar det mycket mellan terminer. På termin 
6 är det mycket skrivande. På termin 4 övade vi praktiskt 
på att samtala. Överlag skulle jag säga att vi skriver mycket 
reflektionspaper. Seminarium är också något återkommande 
där vi fokuserar på att diskutera ett ämne. 

HUR ÄR DET ATT STUDERA I HELSINGBORG?

För mig är det ett trevligt ombyte. Jag bor i Lund och pendlar, 
vilket fungerar utmärkt. Helsingborg är ju ingen studentstad 
så studentlivet kan inte mätas med det i Lund, men det finns 
ett roligt engagemang från studenter som anordnar fester. Jag 
var matlagsledare i ett år för studentföreningen Stampus och 
det var väldigt kul.

VAD HAR VARIT DET BÄSTA MED UTBILDNINGEN?

Att jag har fått lära mig att se på världen och människor på 
ett helt nytt sätt. Jag kommer ihåg känslan jag hade på termin 
ett: ”nu har jag verkligen kommit rätt”. Att gå på socionom-
programmet har gjort att jag utvecklats enormt mycket. Det 
har funnits mycket tid för självreflektion och jag har fått många 
verktyg för att själv välja hur jag vill förhålla mig till samhället. 
Det bästa har också varit att uppleva glädjen av att få lära mig 
något som jag verkligen tycker är roligt.

VAD VILL DU JOBBA MED I FRAMTIDEN?

Jag vill allra helst arbeta som kurator, antigen på ett sjukhus 
eller på en skola. Jag gjorde min VFU hos en kurator där hela 
arbetssättet och miljön tilltalade mig väldigt mycket. Det finns 
också andra arbeten jag kan tänka mig, som att arbeta på 
vuxenenheten inom socialtjänsten. 

Joakim Jonsson, Helsingborg

VARFÖR VALDE DU ATT SÖKA TILL 
SOCIONOMPROGRAMMET?

Det stod mellan socionomprogrammet och lärarprogrammet. 
Jag har alltid gillat att jobba med människor och hjälpa 
människor. Efter att ha jobbat inom skola som elevassistent åt 
barn med funktionsnedsättningar och med barn från mindre 
gynnsamma förhållanden insåg jag att jag var intresserad av 
den terapeutiska biten där man kan hjälpa människor via samtal 
och finnas där som stöd. Jag ville utbilda mig inom ett yrke som 
skulle kännas givande även tjugo år framåt i tiden, därför valde 
jag socionomprogrammet.

 
VAD HAR VARIT DET BÄSTA MED UTBILDNINGEN?

Praktikterminen alla dagar i veckan. Jag gjorde min VFU på Dunlea 
Centre i Sydney.

VAD VILL DU JOBBA SOM NÄR DU ÄR KLAR?

Oj, ingen aning. Det är lite det som är charmen med socionomyrket 
och en av anledningarna att jag valde utbildningen. Socialt arbete 
är så himla brett! Men jag tror jag vill jobba med ungdomar och 
jag skulle även vilja jobba med missbrukare. Jag vill inte sitta på 
något kontor utan gillar mer att vara ute på fältet och till exempel 
hjälpa människor att komma in i samhället igen och få dem att 
tro på sig själva. I sinom tid vill jag också söka vidare till psyko-
terapiututbildningen på Socialhögskolan.

HAR DU NÅGOT TIPS TILL NYA STUDENTER PÅ 
PROGRAMMET?

Engagera er i Lunds studentliv! Spelar ingen roll om det är i en kår, 
en nation eller i ett spex. Man kommer ha väldigt kul på vägen 
och lära känna en massa nya människor. Och även om plugget 
alltid ska gå före så kan det vara ett givande sätt att få en paus.

Socialhögskolan i Lund har utbildat studenter 
i socialt arbete sedan 1947. Vi blev en del av 
Lunds universitet 1977 och är sedan dess 
en institution inom Samhällsvetenskapliga 
fakulteten.
Vi finns i centrala Lund och på Campus Helsingborg. De flesta 
av våra studenter läser på socionomprogrammet. Vi har också 
kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma socionomer 
som vill fortbilda sig, magister- och masterprogram och det 
finns möjlighet att studera vidare på forskarutbildningen. 
Socialhögskolan erbjuder även grundläggande utbildning i 
psykoterapi.

I ett ämne som socialt arbete är det viktigt att du får både 
teori och praktik. Det är därför forskare, yrkesverksamma 
socionomer och representanter från brukargrupper och frivill-
igorganisationer deltar aktivt på alla nivåer i utbildningen. 
I utbildningen ingår också träning inför arbetslivet såsom 
kommunikationsövningar och handledd verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU). Om du vill åka utomlands gör du det 
lämpligast under VFU:n. Du kan också söka ett MFS-
stipendium för att skriva uppsats utomlands. 

Socialhögskolan har en av de äldsta forskningsavdelningarna 
i socialt arbete i Sverige. Våra forskare är ledande i Sverige 
inom ämnen som hemlöshet, social barnavård, barnfattigdom, 
socialpolitik, civilsamhällesforskning, organisationsforskning 
och äldreomsorg. Professorer, docenter och lektorer deltar 
i undervisningen på alla nivåer. På så sätt blir studenterna 
uppdaterade i de senaste forskningsrönen i socialt arbete och 
andra närliggande områden. 


