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Socialhögskolan

A. Utbildningsplan för masterprogram i socialt arbete
(Degree of Master of Science (120 credits), major: Social Work)
Omfattning: 120 högskolepoäng
Nivå: Avancerad
Programkod: SASOA
Utbildningsplanen för masterprogrammet i socialt arbete har fastställts av samhällsvetenskapliga
fakultetsstyrelsen 2012-09-27. Utbildningsplanen är reviderad av dekanus 2015-01-28 2016-02-16 och
2016-03-31.

Utbildningsplanen gäller från och med höstterminen 2016.

B. Programbeskrivning
Masterprogrammet leder till en masterexamen (120 högskolepoäng) i huvudområdet socialt arbete.
Masterprogrammet i socialt arbete är en utbildning på avancerad nivå med stark forskningsanknytning. I
programmet förenas fördjupade ämneskunskaper och färdigheter med breddande perspektiv och
omvärldsanknytning.
Masterprogrammet vänder sig såväl till de som avser att söka till forskarutbildningen i socialt arbete
som till yrkesverksamma socionomer som vill fördjupa sina kunskaper och färdigheter i socialt arbete
och är anpassat till dessa målgrupper såväl när det gäller innehåll som studietakt. Studenter med
grundläggande examen i närliggande ämnen/yrken kan, efter prövning, bli antagna till programmet.
C. Mål
För masterexamen skall studenten enligt Högskoleförordningen (SFS 2006:1053)
Kunskap och förståelse

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet socialt arbete, 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 socialt arbete.
Färdighet och förmåga
- 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 annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att inom huvudområdet socialt arbete 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.
Självständigt arbete (examensarbete)
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet socialt arbete. Det självständiga
arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan
har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet
socialt arbete eller motsvarande från utländsk utbildning.
Förutom de allmänna mål för högre utbildning som stadgas i Högskoleförordningen (SFS 2006:1053) ska
studenten efter avslutad utbildning.
- visa förmåga att sammanfatta, kritiskt granska, värdera, och ge konstruktiv kritik på andras
forskningsprocesser och undersökningar
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- visa fördjupade kunskaper om vetenskaplig kommunikation, inklusive referenshantering, samt förmåga
att självständigt bevaka kunskapsutvecklingen inom huvudområdet socialt arbete.

D. Kursuppgifter
I en filosofie masterexamen inom socialt arbete ska det ingå minst 30 högskolepoäng i huvudområdet
socialt arbete på avancerad nivå, 30 högskolepoäng vetenskapsteori och metod (varav minst 7,5 i
vetenskapsteori och minst 15 i metod) på avancerad nivå, 30 högskolepoäng valbara kurser på valfri
nivå, samt ett examensarbete i socialt arbete om 30 högskolepoäng. Sammanlagt 30 högskolepoäng kan
läsas i andra ämnen inom och utom fakulteten, eller utgöras av utlandsstudier.
Kursen SOAN54 Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete 15 högskolepoäng utgör obligatorisk kurs i
en master- och magisterexamen i socialt arbete.
Masterprogrammet i socialt arbete ges på båda hel- och halvfart och kurserna kan läsas i valfri ordning
men ska avslutas med ett examensarbete.
E. Utbildningsbevis och examensbenämning
Efter avslutad utbildning erhåller studenten en filosofie masterexamen, huvudområde socialt arbete
omfattande 120 högskolepoäng / Degree of Master of Science (120 credits), Major: Social Work. För att
erhålla en masterexamen inom programmet krävs att studenten tagit de kurser som anges under D ovan
(eller motsvarande vid andra lärosäten).
Det är också möjligt att erhålla en magisterexamen omfattande 60 högskolepoäng (Degree of Master of
Science (60 credits), efter att ha fullgjort följande kursfordringar:
1. Fördjupningskurs i socialt arbete, 15 högskolepoäng
2. Metod/vetenskapsteori, 15 högskolepoäng (varav minst 7,5 i metod)
3. Valfri kurs, 15 högskolepoäng
4. Examensarbete för magisterexamen, 15 högskolepoäng
Examensmål för magisterexamen finns angivna i Högskoleförordningen (SFS 2006:1053).
F. Förkunskaper och urvalsgrunder
För tillträde till programmet krävs en kandidatexamen (180 högskolepoäng) inkluderande 90
högskolepoäng i socialt arbete eller socionomexamen. Utöver detta krävs att studenten erhållit betyget
godkänd i Engelska 6/B och Svenska 3/B.
Urval av studenter till programmet sker enligt följande:
1. Sökanden med en kandidatexamen i socialt arbete eller en socionomexamen
2. Sökanden med en kandidatexamen i ett ämne som motsvarar en kandidatexamen i
socialt arbete
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3. Betyg på kandidatuppsatsen

G. Övrigt
Information om undervisning och examination ges i kursplanerna för respektive kurs som ingår i
programmet. Studenter med tidigare studier som motsvarar kurser inom programmet kan ansöka om
att få dessa tillgodoräknade.
Utbildningen ges på svenska men inslag av engelska förekommer.
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