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LUNDS UNIVERSITET     2017-09-20 
Socialhögskolan  
 
 
Timtilldelning till kurser 2018 
 
 
Timtilldelningen till kurser 2016 speglade i hög grad det faktum att institutionen då liksom nu 
befann sig i ett besvärligt ekonomiskt läge och att kostnaderna för grundutbildningen måste 
minskas. I beslutet inför 2016 minskades timtilldelningen till kurser i socionomprogrammet med 
8,5%. Beslutet för timtilldelning 2017 innebar ingen minskning generellt. Fristående kurser som 
gick att behandla på samma premisser som de valbara kurserna inom programmet fick emellertid 
en reducerad timtilldelning. Inför 2017 togs under senhösten beslut om att periodisera de valbara 
kurserna på termin sju och att pausa de nätbaserade grundkurserna i socialt arbete fr. o. m. ht 
2017. Detta kan ses som en anpassning till ett minskande utbildningsuppdrag och ur ett 
ekonomiskt perspektiv innebar beslutet både en kostnadsminskning och en omprioritering av 
lärarresurser. Tabell två och tre visar (indikerar) effekten av dessa beslut. Vår bedömning inför 
2018 är att en fortsatt minskning av kostnader på grundutbildningen inte bör göras genom 
ytterligare nerdragningar av timmar. Förslaget till timtilldelning 2018 innebär m.a.o. att 
socionomprogrammet fortsatt värnas. Mot bakgrund av de problem vi har att rekrytera studenter 
till vårt masterprogram och till fristående kurser på avancerad nivå får besparingar och 
omprioriteringar av resurser vägas in i beslutet senare i höst vad gäller kursutbudet ht 2018. I 
nuläget känner vi i vanlig ordning inte heller till hur stort vårt utbildningsuppdrag blir nästa år.  
 
I förslaget är tilldelningen till kursföreståndare oförändrad. Förslaget innehåller i likhet med 
tidigare år en tilldelning av antal undervisningstimmar per kurs som helhet. Uppdelning i timmar 
mellan studieort eller klass/grupp har inte gjorts. Utgångspunkten är att detta görs inom kursernas 
ramar utifrån den pedagogik man arbetar med.  

Timtilldelningen bygger på följande principer: 

Klassificering: Kursens klassificering som samhällsvetenskap (S) respektive vård (V) påverkar 
tilldelningen av medel. Klassificeringen utgår från de lärandemål som beskrivs i kursplanerna. 
Principen för klassificering kan kortfattat sägas vara att samhällspeng tilldelas undervisning om 
socialt arbete (som föreläsningar, teoretiska moment, etc.), medan vårdpeng tilldelas 
undervisning i socialt arbete (som laborationer, övningar, praktik, kontakt med 
yrkesfält/brukare, etc.). Det senare ger fler timmar.  

Nivå: Kurser på avancerad nivå ger högre medelstilldelning och därmed högre timtilldelning än 
kurser på grundnivå. Antalet studenter i kursen och antal högskolepoäng påverkar också. 

Institutionsstyrelsen föreslås besluta 
att anta timtilldelningen till kurser för 2018 enligt bilagda förslag 
 

 
 
 
Staffan Blomberg Maria Bangura Arvidsson  Leili Laanemets 
Prefekt  Studierektor    Studierektor 
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Timtilldelning för kurser 2018     
 
 
Tabell 1 Programkurser termin 1-6, grundnivå, timtilldelning 2018 
 
KURS1 vt 18 ht 18 2017* (S) / (V) % 
 Lund/Hbg Lund/Hbg   
SOPA11 Socialt arbete som 
ämne och profession (30hp) 

3065 3065  50/50 

SOPA21 Samhällsvetenskap 
och socialt arbete (30hp) 

3200 3200  75/25 

SOPA31 Juridik i socialt arbete 
1 (15hp) 

1245 1245  
 

75/25 

SOPA32 Juridik i socialt arbete 
2 (15hp) 

1560 1560  50/50 

SOPA43 Perspektiv på sociala 
problem och interventioner 
(15hp) 

2180 2180  25/75 

SOPA44 Kommunikation och 
handling i socialt arbete 
(15hp) 

2480 2480  0/100 

SOPA54 Verksamhetsförlagd 
utbildning, praktik och teori 
(30hp) 

2110 2110  0/100 

SOPA61 Det sociala arbetets 
organisering (7hp) 

770 770  25/75 

SOPA62 Kunskapsproduktion i 
socialt arbete (8hp) 

735 735  
 

75/25 

SOPA63 Självständigt arbete 
(15hp) 

2600 2600  50/50 

Summa klt/termin 19845 19845 0  
 
*Ändring av timmar i förhållande till 2017 
 
Tilldelningen till SOPA63 är som tidigare beroende av antalet självständiga examensarbeten. 
Timtilldelningen i förslaget beräknas på 100 examensarbeten per termin. Timersättningen till 
självständiga arbeten på kandidatnivå är för handledning 18klt/examensarbete och för 
examination 8klt/examensarbete (beslut i institutionsstyrelsen 2010-02-09 §6). 

                                                 
1 Kurskodsnyckel för samtliga kurser finns som bilaga i syfte att underlätta fortsatt läsning 
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Tabell 2 Programkurser termin 7, avancerad nivå, timtilldelning 2018 
 
KURS vt 18 ht 18 2017* (S) / (V) % 
 
Kurser som antingen ges i Lund eller Helsingborg 
SOPM11/SOAN35 Socialt arbete med 
inriktning på funktionsförmåga och 
funktionshinder (15hp) 

 
      
     350 

       
 
      Paus 

  
     
     25/75 

SOPM02/SOAN33 Socialt arbete med 
barn och unga (15hp)   

      
     Paus 

      
      350 

 
 

 
25/75 

SOPM03/SOAN38 Socialt arbete med 
inriktning på familjer (15hp) 

 
350 

 
350 

 
 

 
25/75 

SOPM04/SOAN39 Socialt arbete som 
mobilisering och entreprenörskap (15hp) 

 
350 

 
Paus 

  
25/75 

SOPM15/SOAN60 Socialt arbete med 
äldre (15hp)    

 
350 

 
350 

 
 

 
25/75 

SOPM16/SOAN41 Socialt arbete med 
missbruk och beroendeproblematik 
(15hp) 

 
 

350 

 
 

350 

 
 

 
 

25/75 
 
Kursen ges endast höstterminer och endast i Lund   
SOPM17/SOAN36 Social policy in Europe 
(15hp) Paus  

310 
 
 

 
75/25 

För valbara kurser tillkommer 20/5 studenter från student nr 16 och uppåt 
 240 240   
SUMMA klt valbara kurser 1990 1950   
 
Kursen ges i Lund och Helsingborg 
SOPM21/SOAN63 Professionellt 
socialt arbete (15hp)   

 
2150 

 
2150 

  
0/100 

SUMMA klt alla kurser termin 7 4140 4100 - 1250  
 
*Ändring av timmar i förhållande till 2017.  
 
Fördelningsprincip för valbara kurser:  
Utgångspunkt 2018: 290klt. 20klt extra tillkommer per 25 % vård.  
Exempel: 290klt om S/V fördelas 100/0. 370klt om S/V fördelas 0/100 (290 + 4x20=370klt).  
 
A. Valbara fördjupningskurser: vt/5 kurser, ht/5 kurser.  
Antal programstudenter 2018: 150 (90+60) 
 
Tilldelning totalt per termin: vt 1990 klt och ht 1950 klt 
 
Tilldelning/valbar kurs/termin: Alla kurser som ges får en baspott vilken 2018 uppgår 
290klt/kurs. Baspotten för varje kurs justeras med utgångspunkt från sin klassificering och 
baspotten stiger enligt fördelningsprincipen ovan. Baspotten inkluderar de första 15 
studenterna inklusive fristående studenter och masterstudenter.   
 
Utöver baspotten tilldelas 20klt/ per 5 studenter, alltså från student nr 16 och uppåt. 
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Om studentantalet överstiger 40 i en valbar kurs diskuteras med prefekt/ studierektor om extra 
resurser alternativt delning av studentgruppen.  
 
En preliminär planering av timtilldelningen sker efter programstudenternas val av kurs och i 
enlighet med erfarenheter av fristående sökande från tidigare terminer. Den slutliga 
tilldelningen kan fastställas först efter besked om studentantal efter andra urvalet på 
Antagningsenheten. Om ytterligare studenter tillkommit vid uppropet till kursen kan fler 
timmar tillföras kursen enligt principerna ovan, däremot försvinner inga timmar om antalet vid 
detta tillfälle minskat i förhållande till den slutliga tilldelningen. Det förekommer också att 
antalet studenter blir för lågt (färre än 15 studenter). Detta innebär att beslut kan tas om att 
kursen inte kommer att ges. Undantag när det gäller antal kan emellertid göras om särskilda 
skäl föreligger. Beslut att ställa in kurs fattas direkt efter ansökningstidens utgång. 
 
B. Professionellt socialt arbete (SOPM21): 
Fristående studenter: Ingen extra tilldelning så länge det totala studentantalet 2018 är 90 eller 
lägre i Lund respektive 60 eller lägre i Helsingborg. Om antalet studenter överstiger dessa siffror 
diskuteras med studierektor/prefekt om extra resurser.  
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Tabell 3 Fristående kurser, timtilldelning 2018 
 
KURS vt 18 ht 182 2017* (S) / 

(V) % 
SOAA11 Socialt arbete, G (30hp) Halvfart 
Internet 

- 590  80/20 

SOAA22 Socialt arbete, G (30hp) Halvfart 
Internet 

- 410  60/40 

SOAN54 Samhällsvetenskaplig teori för socialt 
arbete, A (15hp) Halvfart Campuskurs 

- 3003 -100 100/0 

SOAN55 Socialt arbete. Vetenskapsteori, 
metod och analys, A (15hp) Halvfart 
Campuskurs 

- 300 -100 100/0 

SOAM20 Socialt arbete: Examensarbete 
(uppsats) för magisterexamen, A (15hp) Helfart 
Campuskurs + SOAM20, A (15hp) Halvfart 
Internet 

1604 
 

160 
 

 100/0 

SOAM21 Socialt arbete: Examensarbete 
(uppsats) för masterexamen, A (30hp) Helfart 
Campuskurs +  
SOAM21, A (30hp) Halvfart Internet 

4405 
 

440 
 

 100/0 

SOAM22 Socialt arbete: Examensarbete för 
masterexamen, A (15hp) (dockningskurs) Hel- 
och halvfart. Ges även på Internet 

886 
 

88 
 

 100/0 

SOAA02 Social Work in Sweden, G (7,5hp)  155           155  80/20 
SOAN30 Socialt arbete med fattigdom och 
försörjningsproblem, A (15hp) ¼-fart under två 
terminer, Campuskurs 

175 175  25/75 

SOAN47 Socialt arbete I skolan, AXX (15hp) ¼- 
fart under två terminer 

195 
 

          195    0/100 

SOAN50 Socialt arbete: Utvärderingsteori och 
utvärderingsmodeller, A, 7,5hp, Campuskurs 

155 155  75/25 

ht 18-kurs (15hp) på avancerad nivå.   350  25/75 
ht 18-kurs (15hp) på avancerad nivå.   350  25/75 
SUMMA klt           1368 3668 -3420  
 
*Ändring av timmar i förhållande till 2017.  
  

                                                 
2 Kursutbudet ht 2018 beslutas av IS i november. 
3 Timtilldelningen till SOAN 54 och SOAN 55, de nya obligatoriska kurserna i masterprogrammet, var 2017 
tilltagen i överkant, vilket reflekterar att detta var kurser under inkörning/utveckling. Minskningen av timmar 2018 
innebär en anpassning till andra kurser i urtbildningen. 
4 Beräknas per uppsats, här beräknat på 5 magisteruppsatser per termin (handledning/20 klt , examination/ 8+4 
klt=32 klt). 
5 Beräknas per uppsats, här beräknat på 10 masteruppsatser per termin (handledning/30 klt, examination/10+4 klt=44 
klt). 
6 Beräknas per uppsats, här beräknat på 2 masteruppsatser per termin. 
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Tabell 4 Fristående kurser med medicinsk hås, timtilldelning 2018 
 
KURS  

   vt 18 
 

ht 18 
År 2018 
SUMMA 

% 
Medicin 

SOAP12 Grundläggande psykoterapiutbildning på 
psykodynamisk grund Nivå A (45hp) Halvfart 
 

530 530 1120 100 

SOAP14 Grundläggande psykoterapiutbildning på 
kognitiv/beteendeinriktad grund nivå A (45hp) 
Halvfart 
 

770 770 1570 100 

SOAP15 Grundläggande psykoterapiutbildning i 
familjeterapi på systemteoretisk/ 
interaktionistisk grund, nivå A (45hp) Halvfart 
 

650 
 

650 1350 100 

SUMMA klt 1950 1950 3900  
 
SOAP-kursernas olika timtilldelning beror på olika antal studentplatser. Kurserna ges över tre 
terminer och timmarna kan fritt flyttas mellan terminerna i förhållande till det pedagogiska 
upplägget. Aktuell kursperiod startade ht17 och omfattar således även vt 18 och ht 18.  
 
 
Tabell 5 Kursföreståndare/ kursansvar/kursadministration, programkurser 2018 
 
KURS Antal 

studenter/orter 
vt18 ht18 

SOPA11 (30hp) 150/2 orter 280 280 
SOPA21 (30hp) 150/2 orter 280 280 
SOPA31 (15hp) 150/2 orter 160 160 
SOPA32 (15hp) 150/2 orter 160 160 
SOPA43 (15hp) 150/2 orter 160 160 
SOPA44 (15hp) 150/2 orter 160 160 
SOPA54 (30hp)7 150/2 orter 280 280 
SOPA61 (7hp) 150/2 orter 120 120 
SOPA62 (8hp) 150/2 orter 120 120 
SOPA63 (15hp) 150/2 orter 160 160 
SOPM11/SOAN35 (15hp)  15-40/1 ort 40 40 
SOPM02/SOAN33 (15hp)   15-40/1 ort 40 40 
SOPM03/SOAN38 (15hp) 15-40/1 ort 40 40 
SOPM04/SOAN39 (15hp) 15-40/1 ort 40 40 
SOPM15/SOAN60 (15hp)    15-40/1 ort 40 40 
SOPM16/SOAN41 (15hp) 15-40/1 ort 40 40 
SOPM17/SOAN36 (15hp) 15-40/1 ort - 40 
SOPM21/SOAN63 (15hp)   150/2 orter 160 160 
SUMMA klt  2280 2320 
 
Kursföreståndaren är huvudansvarig för kursen. Tilldelningen till kursföreståndare och för 
kursansvar/kursadministration redovisas dock här gemensamt, vilket innebär att timmarna kan 
fördelas på valfritt sätt efter arbetsfördelning inom respektive lärarlag. I 
                                                 
7 För SOPA54 ingår även föreståndarskap för placeringsbasen samt avtalskontakter.  
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kursansvar/kursadministration kan det exempelvis ingå ansvar för olika grupper/orter för de 
kurser som har undervisning både i Lund och Helsingborg, samordning och ersättning för  
arbete med Luvit, etc. Fördelningen av timmarna avgörs av respektive kursföreståndare. 
 
Principerna för tilldelning beror på antal hp, antal studenter och om kursen ges på en eller två 
orter. 
 
Grundprinciper för tilldelning termin 1-6 samt SOPM20 med undervisning på två orter är:   

• 120h per kurs för kurser < 10hp 
• 160h/ kurs för kurser upp till 15hp/termin 
• 280h/ kurs för kurser upp till 30hp/termin 

 
Grundprinciper för termin 7, valbara kurser 15 hp med undervisning på en ort är 40h/kurs. Om 
antalet studenter på den valbara kursen överstiger 40 kan kursen delas och i dessa fall utgår 
dubbel kursföreståndarersättning. 
 
 
Tabell 6 Kursföreståndare/kursadministration, fristående kurser 2018  
 
KURS vt18 ht18 
SOAA11, G (30hp) Halvfart Internet 40 40 
SOAA22, G (30hp) Halvfart Internet 40 40 
SOAN30, A (15hp) Kvartsfart 20 20 
SOAM20, A (15hp) Helfart Campus SOAM20, A (15hp) Halvfart 
Internet 
SOAM21, A (30hp) Helfart Campus SOAM21, A (30hp) Halvfart 
Internet  
SOAM22, A (15hp) Helfart Campus Halvfart Internet 

60 60 

SOAN47, A (15 hp) Kvartsfart          20          20 
SOAN50, A (7,5hp) Kvartsfart         20          20 
SOAN 54, A (15hp) Halvfart 40 40 
SOAN55, A, (15hp) Halvfart         40           40 
SOAA02, G, (7,5hp) Helfart 40  
SOAP12, A (45hp) Halvfart 80 80 
SOAP14, A (45hp) Halvfart 80 80 
SOAP15, A (45hp) Halvfart 80 80 
HT-kurs på avancerad nivå, ännu ej fastställd  40 
HT-kurs på avancerad nivå, ännu ej fastställd  40 
SUMMA klt 560 600 
 
Tilldelningen till kursföreståndare och för kursadministration redovisas här gemensamt, vilket 
innebär att timmarna kan fördelas på valfritt sätt efter arbetsfördelning inom respektive kurs.  
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Tabell 7 Summerande tabell över timtilldelning per termin för 2018 
 

 vt 18 ht 18 Jfr 2017 2018 
Tabell 1 Socionomprogrammet termin 1-6 19845 19845 39690 39690 
Tabell 2 Socionomprogrammet termin 7 4140 4100 9490 8240 
Tabell 3 Fristående kurser 1368 3668 8476 5036 
Tabell 4 Fristående kurser/ Medicinska hås  1950 1950 3900 3900 
Tabell 5 Kursförest/kursadmin programmet 2280 2320 4600 4600 
Tabell 6 Kursförest/kursadmin fristående kurser 500 540 1160 1160 
SUMMA 34063 33913 67316 62626 
    Skillnad: Minus 4690 

klt 
 
Utöver tilldelade timmar till kurser kommer ytterligare kostnader för undervisning. Det gäller 
t.ex. administration och handledararvode till Socionompraktiken, reskostnader och restid för 
undervisning i Helsingborg, utbildningsadministration, utvecklingsarbete m.m. 
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