
Socialhögskolan  

Sammanställning av kunnande i förhållande till valideringskriterierna  
 
Namn:  

 
Personnummer:  

 
 
Ange tydligt vilka av dina förvärvade meriter (formella, icke formella och informella) som du anser motsvarar respektive valideringskriterium. 
Ett kriterium kan motsvaras av en eller flera typer av meriter, och en merit kan uppfylla flera kriterier. 
Alla åberopade meriter ska styrkas med kursplaner, tjänstgöringsintyg, utbildningsintyg och liknande.  
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Valideringskriterier Beskrivning av kunnande, 
formella meriter 

Beskrivning av kunnande, 
icke formella meriter 

Beskrivning av kunnande, 
informella meriter 

1. Socialt arbete som forskningsområde 
Visa fördjupade kunskaper om socialt arbete 
som forskningsområde och dess vetenskapliga 
grund, såväl som kännedom om aktuella 
samhällsfrågor och konflikter i relation till 
aktuell forskning och utvecklingsarbete i socialt 
arbete i Sverige. 
 

   

2. Vetenskapsteori 
Visa grundläggande kunskaper om 
vetenskapsteori utifrån ett 
samhällsvetenskapligt perspektiv samt med 
fokus på socialt arbete.  Dessutom visa 
kunskaper om ett kritiskt förhållningssätt till 
kunskapsutvecklingen inom socialt arbete. 
 

   

3. Vetenskaplig metod 
Visa kunskaper om kvantitativa och kvalitativa 
vetenskapliga metoder av relevans för socialt 
arbete som akademiskt ämne.  
 
Visa kunskaper om insamling av empiri 
(tillvägagångssätt och urvalsprocesser) och om 
bearbetning och beräkning av datamaterial.  
 
Dessutom förstå betydelsen av teori vid 
tolkning av empiriskt material samt visa 
kunskaper om hur ett insamlat material kan 
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analyseras med stöd i samhällsvetenskapliga 
teorier. 
 

4. Söka kunskap och litteratur, 
referenshantering 

Visa kunskap om att värdera källor och 
referenshantering samt visa kunskaper om ett 
kritiskt förhållningssätt till källor.  
 
Dessutom visa kunskaper om att utföra egna 
kunskapsinhämtningar. 
 

   

5. Mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relationer 

Visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och 
våld i nära relationer, samt kunskap om 
hedersvåld.  
 
Visa kunskap om den komplexa våldsnära 
relationen genom att fokusera både på 
individnivå och strukturella förhållanden. 
 

   

6. Arbetsledning, organisatoriska villkor 
i socialt arbete och välfärdsstatens 
utveckling ur nationellt och 
internationellt perspektiv 

Visa kunskap om arbetsledning samt fördjupade 
kunskaper om ledarskapets skilda roller och 
dess funktioner i socialt arbete.  
 

   



3 
 

Visa fördjupade kunskaper om och ett kritiskt 
förhållningssätt till människobehandlande 
organisationer.  
 
Visa fördjupade kunskaper om de specifika 
villkor som råder för socionomer och de 
människor de möter inom 
människobehandlande organisationer; visa 
kunskaper om konflikthantering, 
klientifieringsprocesser och 
kategoriseringsprocesser i socialt arbete.  
 
Dessutom visa fördjupade kunskaper om 
resursmässiga och rättsliga grunder i socialt 
arbete.  
 
Visa en reflekterande kunskap om att organisera 
socialt arbete på individ-, grupp- och 
samhällsnivå samt kunskap om det sätt på vilket 
organiseringen av socialt arbete har 
konsekvenser och effekter ur klient- och 
brukarperspektiv.  
 
Visa kunskaper om välfärdsstatens utveckling, 
uppbyggnad och reformering samt om dess 
institutioner, professioner och brukare ur ett 
historiskt perspektiv.  
 
Visa fördjupade kunskaper om det sociala 
arbetets roll inom olika välfärdsregimer med 
koppling till välfärdsstatens utveckling och 
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uppbyggnad ur ett nationellt och internationellt 
perspektiv. 
 

7. Barns utveckling samt barns och 
familjers förutsättningar och 
levnadsvillkor 

Visa kunskaper om barns uppväxtvillkor och 
rättigheter samt om familjedynamik. 
 
Visa grundläggande kunskaper i utvecklings- 
och anknytningsteori såväl som i systemteori 
samt visa kunskap om barns utveckling samt 
familjers förutsättningar och levnadsvillkor i 
relation till strukturella förutsättningar.  
 
Visa kunskaper om teoribildningar och 
modeller för förståelse av insatser till familjer 
samt familjeproblem. 
 

   

8. Samhällsförhållanden som påverkar 
kvinnors och mäns livsbetingelser 

Visa kunskaper om människors socio-
ekonomiska levnadsvillkor utifrån ett 
intersektionellt perspektiv (kön, sexualitet, 
klass, etnicitet, ålder).  
 
Visa kunskaper om sådana samhälls- och 
familjeförhållanden som påverkar kvinnors och 
mäns livsbetingelser. 
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9. Samspel mellan individ och 
strukturer 

Visa fördjupade kunskaper om och förståelse 
för samspelet mellan individ och strukturer i 
relation till individers sociala och ekonomiska 
levnadsvillkor.  
 
Visa kunskaper om ett socialpsykologiskt 
perspektiv över förhållandet mellan individ och 
strukturer och ett kritiskt förhållningssätt i 
förhållande till vad som formar den enskildes 
identitet och möjligheter till utveckling.  
 
Visa kunskaper om individers sociala situation, 
levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa i 
relation till bakomliggande faktorer (direkt 
relaterade till individen) och strukturella 
förhållanden (aspekter som inte direkt är 
kopplade till individen). 
 

   

10. Individers och gruppers sociala och 
ekonomiska levnadsvillkor och 
socialpolitik 

Visa kunskaper om olika samhällsvetenskapliga 
perspektiv på sociala insatser för att förbättra 
den enskildes och gruppers sociala och 
ekonomiska levnadsvillkor.  
 
Visa kunskap om olika gruppers skilda behov 
och preferenser grundade på sociala och 
kulturella normsystem.  
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Visa kunskaper om socialpolitikens styrning 
och organisering i ett demokratiskt uppbyggt 
system.  
 
Visa kunskaper om förändringar i 
socialpolitiken i samtidens välfärdssamhällen 
som berör både svenska och internationella 
förhållanden.  
 
Visa kunskaper om olika typer av 
välfärdsregimer med fokus på dimensioner av 
direkt relevans för socialt arbete.  
 
Visa ett kritiskt förhållningssätt gällande 
överföring av socialpolitik till praktik och hur 
socialpolitiken påverkar individers, gruppers 
och samhällens sociala och ekonomiska 
levnadsvillkor. 
 

11. Människors olika behov 
Visa grundläggande kunskaper om individers 
utveckling såväl som om människors olika 
behov och det stöd som samhälleliga strukturer 
och människobehandlande organisationer kan 
erbjuda.  
 
Visa fördjupade kunskaper om (valbar 
fördjupning) organisation och ledarskap, 
funktionsvariation, barn och unga, familjer, 
äldre, missbruk eller något område inom ramen 
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för den socialpolitik som bedrivs i den svenska 
välfärdsstaten.  
 
Visa fördjupade kunskaper om hur socialt 
arbete kan medverka till att människors 
levnadsförhållanden förbättras. 
 

12. Problem och lösningar på individ-, 
grupp- och samhällsnivå 

Visa fördjupade kunskaper om interventioner 
på individ-, grupp- och samhällsnivå.  
 
Visa kunskaper om hur en utredning inom 
socialtjänstområdet i Sverige kan utformas 
utifrån socialrättsliga och förvaltningsrättsliga 
grunder.  
 
Dessutom, visa kunskaper om olika typer av 
utredningar (såsom familjehemsutredningar och 
familjerättsutredningar), problematisera 
utredningar utifrån yrkesverksammas-, 
forskares- och brukares perspektiv.  
 
Visa ett reflekterande förhållningssätt till de 
interventioner som en socionom kan använda 
sig av på individ-, grupp- och samhällsnivå. 
 

   

13. Verktyg för dokumentation, 
journalföring, systematisk bedömning 
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Visa färdigheter i termer av kartläggande 
samtal, journalföring samt tillämpa 
systematiska bedömningar.  
 
Visa färdigheter i att bedriva olika typer av 
professionella samtal med brukare. 
 

14. Socialt arbete med förankring i 
vetenskapliga, rättsliga och etiska 
aspekter 

Visa färdigheter i att utveckla och genomföra 
socialt arbete på individ-, grupp- och 
samhällsnivå som vilar på vetenskaplig grund 
och med förankring i gällande lagstiftning i 
Sverige samt med hänsyn till etiska aspekter. 
När det gäller etiska aspekter är det särskilt 
viktigt att beakta brukarens perspektiv. 
 

   

15. Tillämpa begrepp och relevanta 
teorier i socialt arbete 

Visa färdigheter i att både tillämpa och 
reflektera över nyttan med begrepp och teorier 
av relevans för ämnet i syfte att utveckla och 
genomföra socialt arbete på individ-, grupp- 
och samhällsnivå. 
 

   

16. Fullgöra ett självständigt arbete i 
socialt arbete 

Visa färdighet att skriva ett vetenskapligt arbete 
(examensarbete på kandidatnivå) med relevans 
för ämnet socialt arbete.  
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Det vetenskapliga arbetet ska avspegla 
självständighet och bedömas utifrån omfattning 
och vetenskaplig kvalitet. Examensarbetet ska 
vara en sammanhållen text som ger prov på 
såväl djup som bredd.  
 
I examensarbetet ska följande färdigheter visas: 
formulera ett forskningsproblem som är möjligt 
att undersöka och som motiverar en 
vetenskaplig studie i socialt arbete. 
 
Forskningsfrågorna ska knytas ihop med 
kunskapsläget samt kopplas till empirin. 
 
Datainsamlingsmetoden ska diskuteras samt 
motiveras med förankring i relevant 
metodlitteratur.  
 
Examensarbetet ska omfatta etiska 
överväganden.  
Empirin ska analyseras utifrån teoretiska 
perspektiv och/eller analytiska begrepp som ska 
motiveras och diskuteras i förhållande till 
forskningsfrågorna.  
 
I examensarbetet ska en god språkbehandling 
tillämpas samt korrekt källhänvisning användas. 
Kravet på god språkbehandling kan bedömas 
om examensarbetet har skrivits på svenska eller 
engelska (eller annat språk, dock ska arbetet 
vara översatt till svenska eller engelska). Om 
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examensarbetet är på annat språk än svenska 
ska kravet på god språkbehandling på svenska 
visas i samband med annat skriftligt 
arbete/uppfyllande av annat kriterium där en 
skriftlig uppgift krävs. 
 

17. Kritiskt reflektera över 
arbetsmetoder och den egna rollen 

Visa förmåga till att kritiskt reflektera över 
förhållandet mellan forskning och praktik med 
fokus på arbetsmetoder för att förstärka 
brukarnas resurser och livsförhållanden.  
 
Visa förmåga till ett kritiskt förhållningssätt till 
rättsliga förutsättningar samt till den egna rollen 
som yrkesutövare i syfte att utveckla och 
genomföra ett professionellt socialt arbete på 
individ-, grupp- och samhällsnivå.  
 
Visa förmåga att genomföra relevanta analyser 
av konkreta problem i det sociala arbetet med 
förankring i olika samhällsvetenskapliga 
perspektiv. 
 

   

18. Stärka brukarnas resurser för att 
uppnå goda livsförhållanden 

Visa förmåga att stärka och mobilisera den 
enskildes och gruppers resurser för att förändra 
individens egen livssituation och gruppers 
livsförhållanden på olika nivåer i samhället. 
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19. Förstå, utreda och analysera sociala 
problem 

Visa förmåga att identifiera, förstå och utreda 
sociala problem.  
 
Visa förmåga att förstå hur insatser på individ-, 
grupp- och samhällsnivå kan stödja och aktivera 
förändringar hos, eller underlätta livsvillkoren 
för enskilda och grupper.  
 
Dessutom, visa förmåga att analysera sociala 
problem utifrån skilda perspektiv och med 
förankring i vetenskaplig kunskap.  
 
Visa förmåga att kritiskt diskutera olika sätt att 
definiera sociala problem utifrån 
yrkesverksammas, forskares och brukares 
perspektiv. 
 

   

20. Identifiera, strukturera och utreda 
insatser på olika nivåer 

Visa förmåga att identifiera behovet av insatser 
för att därefter utreda, bedöma och motivera 
insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå.  
 
Visa förmåga att föreslå insatser såväl som 
alternativa lösningar utifrån ett 
helhetsperspektiv på olika typer av problematik 
samt visa förmåga att involvera brukaren under 
hela utredningen samt insatsprocessen.  
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Visa förmåga att både skriftligt och muntligt 
presentera insatser på ett begripligt sätt.  
 
Dessutom visa förmåga att reflektera över 
betydelsen av förebyggande socialt arbete och 
socialt förändringsarbete på olika nivåer i 
samhället. 
 

21. God förmåga att utvärdera 
Visa förmåga att planera, diskutera och 
problematisera olika utvärderingsmodeller.  
 
Visa god förmåga att följa upp och utvärdera 
insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå. 
 

   

22. Identifiera sitt behov av ytterligare 
kunskaper för att utveckla den egna 
kompetensen 

Visa förmåga att reflektera över den egna 
professionella kompetensen i syfte att 
identifiera behovet av ytterligare kunskaper för 
att kunna utveckla sitt yrkeskunnande och sin 
professionalitet som socionom. 
 

   

23. Bevaka och förstå utvecklingen inom 
ämnesområdet 

Visa förmåga till att självständigt bevaka 
utvecklingen inom socialt arbete genom att 
söka, bearbeta, värdera och presentera 
information på ett strukturerat sätt. 
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24. Åtgärdsbedömning utifrån helhetssyn 
förankrad i vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter 

Visa förmåga till att göra holistiska 
åtgärdsbedömningar utifrån ett professionellt 
förhållningssätt med förankring i 
forskningsresultat relevanta för socialt arbete 
såväl som i aktuella samhälleliga och etiska 
aspekter med fokus på individ-, grupp- och 
samhällsnivå.  
 
Etiska överväganden ska inkludera förmågan att 
relatera åtgärdsbedömningar till mänskliga 
rättigheter och till brukarens perspektiv.  
 
Visa förmåga till att redogöra för och värdera 
olika teoribildningars konsekvenser för 
människosyn, etik, genus och professionellt 
handlande inom socialt arbete. 
 

   

25. Ett professionellt bemötande och 
förhållningssätt 

Visa förmåga till ett professionellt 
förhållningssätt som bygger på självkännedom 
och personlig mognad. 
 
Visa förmåga till ett professionellt bemötande i 
socialt arbete förankrat i metoder om 
kommunikativt samspel i möte med individer, 
familjer och grupper; dessutom visa förmåga att 
anpassa bemötandet till olika problembilder.  
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Visa förmåga till ett kritiskt förhållningssätt 
gällande det egna professionella bemötandet. 
 

26. Tillämna rättskällor, använda 
rättsliga ställningstaganden 

Visa förmåga att förstå och tillämpa rättsliga 
normer av betydelse för socialt arbete i 
yrkesutövningen som socionom i Sverige. 
 

   

27. Kännedom om aktuella 
lagbestämmelser 

Visa förmåga att orientera sig i aktuella 
lagbestämmelser som underbygger ett 
professionellt socialt arbete på olika områden 
som omfattar även myndighetsutövning i 
Sverige. 
 

   

28. Reflektera över eget förhållningssätt 
och den egna professionella rollen 

Visa förmåga att reflektera över det egna 
förhållningssättet genom att medvetandegöra 
egna utgångpunkter såväl som professionens 
egna antaganden som påverkar yrkesutövningen 
som socionom på flera nivåer.  
 
Visa förmåga att reflektera över den egna 
professionella rollen i förhållande till brukarnas 
egna behov av stöd. 
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29. Reflektera över den egna empatiska 
förmågan 

Visa förmåga att reflektera över sig själv, bli 
medveten om den egna rollen och det 
kommunikativa samspelet.  
 
Dessutom visa förmåga till inlevelse genom att 
reflektera över andras upplevelser samt kunna 
byta perspektiv och tolkning såväl som skilja 
mellan egna och brukarens erfarenheter och 
känslor. 
 

   

30. Betydelsen av att samarbeta och 
interagera med yrkesgrupper 

Visa förmåga att reflektera över möjligheter och 
hinder med att samverka med andra 
yrkesgrupper.  
 
Visa förmåga att sätta sig in i andra 
yrkesgruppers handlingsutrymme och 
regelverk.  
 
Visa förmåga att reflektera över dynamiken 
mellan olika yrkesgrupper samt betydelsen av 
samverkan för olika brukargrupper och på olika 
nivåer. 
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