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SOCIONOMEXAMEN 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SOCIAL WORK 
 
 
 

1 Fastställande 
Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2020-06-17 och ersätter tidigare 
examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-14-19. 

2 Nivå 
Grundnivå 

3 Mål 

3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå 
Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på 
nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får 
dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning. 

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och 
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och 
färdigheter, utveckla förmåga att 

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 
- följa kunskapsutvecklingen, och 
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 
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3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning 
För socionomexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för 
självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. 

Kunskap och förståelse 

För socionomexamen ska 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 kvinnor och 
mäns livsbetingelser, och 

- visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer.  
 

Färdighet och förmåga 

För socionomexamen ska 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 utvärdera 
insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå. 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För socionomexamen ska 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. 
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4 Krav för examen 

4.1 Omfattning 
Denna examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210 
högskolepoäng. 

4.2 Självständigt arbete (examensarbete) 

För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom ett för 
utbildningen relevant område. 

4.3 Övriga krav 

För examen krävs följande kurser: 

Socialt arbete: en introduktion 7,5 hp 

Socialt arbete och samhällets organisering 7,5 hp 

Socialpolitik, välfärd och sociala problem 7,5 hp  

Socialt arbete som forskningsfält 1 7,5 hp  

Social stratifiering: teorier och begrepp i socialt arbete 7,5 hp 

Teorier om individer och grupper i socialt arbete 7,5 hp 

Rätten i socialt arbete 15 hp 

Det sociala arbetets målgrupper 7,5 hp + Socionomers verksamhetsfält 7,5 hp  
eller Socialt arbete i ett internationellt perspektiv 15 hp 

Vetenskaplig metod i socialt arbete 7,5 hp 

Socialt arbete som forskningsfält 2 7,5 hp 

Organisering och ledning i socialt arbete 7,5 hp 

Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation   
i socialt arbete 15 hp 

Professionella möten och samtal i socialt arbete 7,5 hp 

Handledd verksamhetsförlagd utbildning eller Field Placement - Practicum 30 hp 

Vetenskaplig metod och examensarbete i socialt arbete 22,5 hp 

Utvärdering, kunskaps- och verksamhetsutveckling i socialt arbete 7,5 hp 

Professionellt socialt arbete: samhälleligt förändringsarbete och samverkan 15 hp  

Valbara kurser på avancerad nivå som är relevanta mot målen 15 hp 
för socionomexamen1  

 

                                                   

1 Om kurs på avancerad nivå är läst som fristående kurs vid annat svenskt universitet/högskola anses 
denna med automatik som valbar kurs om den ingår i lärosätets socionomutbildning. 
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5 Övergångsregler 
Studenter som påbörjat sin utbildning för denna examen före 2020-01-01 har rätt att 
få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-14-19. 


