UTBILDNINGSPLAN

SOCIONOMPROGRAMMET 140 POÄNG – i samarbete med Högskolan på
Gotland
Social Work Programme, 140 points
Fastställande av utbildningsplan
Utbildningsplanen gäller Socionomprogrammet på distans i samarbete med Högskolan på
Gotland och är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 10
februari 2004.
1.
ALLMÄNT
Programmet ges på distans i samarbete med Högskolan på Gotland och leder fram till en
socionomexamen. Utbildningen bygger på ämnet socialt arbete och på dess praktik samt på
kunskaper från andra ämnen som har relevans för ämnet socialt arbete och det sociala
yrkesområdet. I utbildningen ingår fältförlagda studier och handledd studiepraktik.
2. UTBILDNINGENS MÅL
2.1 Mål för grundläggande högskoleutbildning
Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna
- förmåga at göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall 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.
(1 kap 9 § högskolelagen (HL)).
2.2 Programmets mål
Mål utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § HL.
För att erhålla socionomexamen skall studenten ha:
• förvärvat de kunskaper och den praktiska förmåga som krävs för socialt arbete på individ-,
grupp- och samhällsnivå
• uppnått kompetens att medverka i förebyggande socialt arbete och socialt
förändringsarbete på olika nivåer
• utvecklat förmågan att analysera och förstå sociala processer och problem samt kunna
identifiera och strukturera behov av åtgärder och lösningar på olika nivåer

•

förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors
och mäns livsbetingelser
• uppnått förmåga att relatera olika typer av åtgärder inom verksamheten till de rättsregler
och till de övergripande principer som styr lagstiftningen, bl. a. inom det sociala området.
(bilaga 2 högskoleförordningen( HF))
Härutöver gäller följande mål för Socionomprogrammet vid Institutionen för beteende-,
social- och rättsvetenskap, Örebro universitet.
Efter genomgången utbildning skall den studerande
•
•
•
•
•
•
•
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kunna genomföra bedömningar som utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet
ha utvecklat förmågan att analysera relationen mellan teori och praktik.
ha ökat medvetenheten om egna attityder, värderingar och betydelsen av ett empatiskt
förhållningssätt som en grund för bearbetning av den personliga och professionella
utvecklingen.
ha förvärvat kunskaper om människors skilda livsvillkor ur ett klass-, jämställdhets-,
generations-, internationellt- och mångkulturellt perspektiv. Könsperspektivet skall
särskilt beaktas och ges ett stort utrymme genom hela utbildningen.
ha utvecklat sin förmåga att kommunicera i utrednings-, behandlings- och förebyggande
sammanhang.
ha utvecklat förmågan att ta fram, analysera och värdera information, fakta och underlag
för bedömningar och att presentera sådant material muntligt och skriftligt.
förberetts för forskarutbildning i socialt arbete.
UTBILDNINGEN

3.1 Utbildningens uppläggning och innehåll
Programmet omfattar sju terminer (140 poäng) och skall präglas av integration mellan de
olika kurserna. Socialt arbete är programmets huvudämne och läses upp till och med 60 poäng
(A,B,C).
Termin 1 är en introduktion till socialt arbete som vetenskaplig disciplin, som praktik och
profession. Termin 2 består av fyra 5-poängskurser i samhällsekonomi med socialpolitik,
människor och fysiska rum, konflikt och kultur samt introduktion till rättskunskap.
Sammantaget ger kurserna en grund för socialt arbete på makronivå. Termin 3 är uppdelad i
två delkurser. Den första ger kunskaper om centrala socialrättsliga- och andra rättsregler av
relevans för socialt arbete. Den andra utgör fältförlagda studier som ger en helhetssyn och
förståelse för sambandet mellan individ-, grupp- och samhällsnivå i socialt arbete samt
kunskaper om professionella samtal och kommunikationsprocesser. Termin 4 ger
grundläggande psykologiska och socialpsykologiska kunskaper. Termin 5 innehåller teorier
och metoder i socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå samt teorier om det
professionella samtalets betydelse. Dessutom ingår ett 5-poängs uppsatsarbete. Den sjätte
terminen omfattar handledd studiepraktik. Den studerande får under praktikterminen omsätta
teoretiska kunskaper i socialt yrkesarbete under handledning inom områden där socionomer är
verksamma. Utbildningen avslutas med en C-kurs i socialt arbete där den studerande skall
fördjupa sina kunskaper i teorier och metoder samt det vetenskapliga tänkandet och
kunskapsproduktionen. Här genomför de studerande ett självständigt uppsatsarbete om 10
poäng. För ytterligare information se respektive kursplan.

3.2 Kurser som ingår i programmet
Termin 1: Socialt arbete A-kurs, 01-20 poäng
(Social Work, Basic course, 01-20 points)
Termin 2: Samhällsstruktur och välfärdspolitik med rättslig introduktionskurs A-kurs, 01-20
poäng. (Social Structure-Welfare Policy including Introduction to Law) Kursen är uppdelad i
fyra fempoängskurser; Samhällsekonomi 5 poäng, Människor och fysiska rum, 5 poäng,
Konflikt och kultur, 5 poäng och Rättslig introduktionskurs 5 poäng.
Termin 3: Socialrätt, 10 poäng
(Social Welfare Law, 10 points)
Fältförlagda studier, 10 poäng
(Studies in the field of Social Work, 10 points)
De fältförlagda studierna är en introduktion till det sociala arbetets praktik.
Termin 4: Mänskliga processer och socialt arbete, A-kurs, 20 poäng
(Human Processes and Social Work, 20 points)
Termin 5: Socialt arbete, B-kurs, 21-40 poäng
(Social Work, Intermediate course, 21-40 points)
Termin 6: Handledd studiepraktik 20 poäng
(Supervised Practical Work Experience, 20 points)
Termin 7: Socialt arbete, C-kurs, 41-60 poäng
(Social Work, Advanced Course, 41-60 points)
3.3 Studieformer
Studierna syftar till att stimulera den studerandes egna lärandeprocesser och bygger på eget
kunskapssökande och, så långt det är möjligt, egen kunskapsproduktion. Studierna är
tillrättalagda för att stimulera det kritiska reflekterandet, förmågan att söka och värdera
information, förmågan att självständigt följa kunskapsutvecklingen samt förmågan att
kommunicera muntligt och skriftligt. Seminarier laborationer, projektstudier,
tillämpningsövningar, grupparbeten samt föreläsningar utgör lärandemiljön.
3.4 Praktiskt tillämpade studier
Kopplingen mellan de teoretiska studierna och det sociala arbetets praktik sker med hjälp av
fältbesök (termin 1), fältförlagda studier (termin 3) samt handledd studiepraktik (termin 6),
där de studerande i samtliga fall muntligt och skriftligt får reflektera över praktiken utifrån
teoretiska perspektiv. Förutom detta uppmuntras de studerande att göra studiebesök på eget
initiativ. Dessutom inbjuds socialarbetare inom olika verksamhetsområden till universitetet
för att berätta om sin verksamhet som underlag för diskussion och analys. Utbildningen
strävar efter att integrera teori och praktik.
3.5 Obligatorisk närvaro
Obligatorisk närvaro föreligger inom fältförlagda studier och handledd studiepraktik och kan
delvis föreligga inom andra delar av programmet. Vilka moment och omfattningen där
undervisningen är obligatorisk framgår av respektive kursplan.

3.6 Tröskelregler
För att påbörja ny termin krävs att den studerande har samtliga betyg godkända från
föregående termins studier.
4.
INTERNATIONELLT STUDENTUTBYTE
Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap har genom
Socrates/Erasmus, Nordplus och bilaterala avtal med universitet i Europa, USA och Kanada,
vilket innebär att studenterna har möjlighet att förlägga en termin av sina studier utomlands.
Utbytet sker under termin 5 och motsvarar kursen socialt arbete B, 20 poäng. Även den
handledda studiepraktiken på termin 6 kan förläggas utomlands. Land och val av praktikplats
görs utifrån studenternas önskemål.
5. BETYG OCH EXAMINATION
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall betyg sättas på en genomgången kurs. Betyget
skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator) (HF 6 kap. 10 §).
Som betyg skall användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd, om inte
högskolan föreskriver ett annat betygssystem (HF 6 kap. 11 §). Rektor har beslutat att
tvågradig betygsskala får användas för fältförlagda studier samt för handledd studiepraktik
(Beslut nr 143-2001).
6. EXAMEN
Socionomexamen (Degree of Bachelor of Science in Social Work) uppnås efter fullgjorda
kursfordringar om sammanlagt 140 poäng. Examensbevis erhålls efter ansökan.
Mål se punkt 2.2.
7. BEHÖRIGHET
Standardbehörighet D1, det vill säga matematik A och samhällskunskap A.
8. URVAL OCH PLATSGARANTI
Urval på grundval av betyg 60 % och på grundval av högskoleprov 40 %.
För mer information se Antagningsordning för grundutbildningen vid Örebro universitet.
9.
TILLGODORÄKNANDE AV KURS I EXAMEN (HF 6 kap 12-14 §§)
Beslut om tillgodoräknande av kurs i yrkesexamen fattas av rektor eller den han bemyndigar.
Rektor har bemyndigat berörd institutionsnämnd att fatta dessa beslut. (Se universitetets
delegationsordning)
Beslut om tillgodoräknande av del av kurs fattas av examinator (HF 6:10).
10. ÖVRIGT
Utbildningen förbereder för forskarutbildning i socialt arbete vid Örebro universitet.

