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1.
Beslut om fastställande
Utbildningsplan för masterprogram i socialt arbete, 120 högskolepoäng, är fastställd av
samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, Göteborgs universitet 2006-11-07. Planen
kommer att gälla från den 1 juli 2007. Med ändringar 2007-11-09 att gälla från 2008-0701, 2010-02-17 att gälla från 2010-03-01 och 2010-12-08 att gälla från 2011-08-01.
2.
Övergripande mål
Efter avslutad utbildning skall den studerande inom varje delområde ha uppnått följande
mål:
Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse i socialt arbete, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
- visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete med relevans för det
sociala arbetet
- visa fördjupad metodkunskap i socialt arbete.
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera olika former av kunskap inom socialt
arbete 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 i socialt arbete 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 inom
socialt arbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-visa förmåga att i socialt arbete göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter
på socialt arbete inom 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.
3.
Uppläggning
Utbildningen bedrivs på helfart under fyra terminer alternativt på helfart under den första
terminen och helfart/halvfart under de tre övriga terminerna. Den första terminens studier
omfattar kurser motsvarande termin 7 inom socionomprogrammet, dvs. kurser i socialt
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arbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå eller motsvarande. Dessa kurser
definieras inom masterprogrammet som kärnkurser i socialt arbete.
Fördjupningskurserna består av moduler omfattande 15 högskolepoäng och läses på
halvfart över hela terminen. Studerande som vill studera på heltid kan således kombinera
två kurser som läses parallellt. Enstaka kurser kommer att erbjudas på kvartsfart.
Programmet avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) motsvarande 30
högskolepoäng.
Programmet erbjuder stor valfrihet med kurser eller kurspaket inom olika centrala
områden för det sociala arbetet. Det varierade utbudet avspeglar institutionens
huvudsakliga forskningsinriktningar. Kurserna kommer att erbjudas med viss
regelbundenhet så att den studerande ges möjlighet att själv sätta ihop ett kurspaket med
viss inriktning. De övergripande kurserna med teoretiska perspektiv rekommenderas som
startkurser och kan sedan kombineras med andra kurser för att uppnå en viss inriktning.
Kurser i vetenskapsteori och forskningsmetod ges av institutionen ensam eller i
samarbete med andra institutioner inom fakulteten. Antalet kurser som ges varje år är
beroende av söktryck och tillgängliga resurser till utbildningen.
Kurserna ges dels inom masterprogrammet, dels som fristående kurser. Studerande inom
programmet ges företräde till platser på fördjupningskurserna.
4.
Innehåll
Programmet bygger på de kunskaper och färdigheter som den studerande förvärvat
genom studier i socialt arbete på grundnivå inom ramen för socionomexamen (eller
genom motsvarande teoretisk kompetens).
Kärnkurser i socialt arbete
De inledande studierna på masterprogrammet består av kärnkurser i socialt arbete om 30
högskolepoäng på avancerad nivå (eller motsvarande). Kurserna ges inom ramen för
socionomprogrammet, termin 7, och består av följande kurser:
Utvärderings- och kvalitetsarbete för professionell utveckling, 7,5 högskolepoäng
Valfria kurser, 22,5 högskolepoäng
• Psykosocialt arbete
• Socialpedagogik och social mobilisering
• Verksamhetsledning och organisering
• Rättsliga dilemman i det sociala arbetet
Kursen om utvärderings- och kvalitetsarbete är obligatorisk för samtliga studenter. Den
studerande kan därutöver välja en av de fyra valfria kurserna.
Fördjupningskurser i socialt arbete
Inom programmets ram erbjuds fördjupningskurser i socialt arbete, avancerad nivå, inom
olika centrala områden för det sociala arbetet. Fördjupningskurserna består (med enstaka
undantag) av kursmoduler omfattande 15 högskolepoäng och kan inordnas under nedan
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angivna rubriker. Notera att rubriceringen mer är ett sätt att skapa ordning bland
kursutbudet än att definiera absoluta utbildningsspår.
Teorier i, om och för socialt arbete
Interaktionistiska perspektiv - psykosocialt arbete, nätverk och samverkan,
Empowerment i socialt arbete, Teoretiska perspektiv på social exkludering och kontroll,
Sexuell hälsa, mänskliga rättigheter och prevention.
Sociala problem och socialt förändringsarbete på olika nivåer
Socialt arbete och missbruk, Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, Kristeori och
krisinterventioner, Konflikthantering och kommunikation, Mäns våld mot kvinnor.
Organisation, profession och ledarskap
Ledarskap inom socialt arbete, Organisation, samverkan, profession och makt,
Verksamhetsutveckling, arbetsrätt och ekonomi i socialt arbete, Lagen och klienten:
Myndighetsutövning i en organisatorisk kontext, socialt arbete i relation till den sociala
ekonomin/tredje sektorn.
Om barn och familjer i det moderna samhället
Barn i utsatta livssituationer, Familj och föräldraskap, Familjebehandling i psykosocialt
arbete, Socialisation, pedagogik och ungdomsteori.
Socialt stöd och omsorg i vardagslivet
Omsorg i ett livsloppsperspektiv, Psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder i ett
socialt perspektiv, Funktionshinder – socialt stöd vid livslångt hjälpbehov.
Självständigt arbete (examensarbete)
För masterexamen skall den studerande inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) i socialt arbete om minst 30 högskolepoäng.
Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15
högskolepoäng, om den studerande redan har fullgjort ett självständigt arbete i socialt
arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande från utländsk
utbildning.
Metodkurser
För masterexamen skall den studerande även ha fullgjort en kurs i vetenskapsteori och
forskningsmetod omfattande 15 högskolepoäng på avancerad nivå.
Andra kurser på avancerad nivå som t.ex. Handledning i psykosocialt arbete,
Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning på familjeterapi och nätverksarbete,
Barns behov i centrum (BBIC) – teorifördjupning och problematisering och
Globalization, Poverty and International Social Work kan också räknas in i en
masterexamen i socialt arbete.
5.
Behörighet
För tillträde till programmet krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng,
alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller
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kandidatexamen i annat näraliggande ämne. Därutöver krävs språkkunskaper
motsvarande svenska B och engelska A.
6.
Examen
Efter fullbordat program om 120 högskolepoäng utfärdas på begäran av den studerande ett
examensbevis för en masterexamen med huvudområdet socialt arbete.
För att erhålla en masterexamen är följande delar obligatoriska:
- Kärnkurser i socialt arbete, avancerad nivå, omfattande 30 högskolepoäng.
-

Fördjupningskurser i socialt arbete, avancerad nivå, motsvarande 30
högskolepoäng

-

Kurser i vetenskapsteori och forskningsmetod, motsvarande 15 högskolepoäng

-

Självständigt arbete/uppsats motsvarande 30 högskolepoäng

Resterande 15 högskolepoäng kan läsas enligt den studerandes eget kunskapsintresse och
räknas in i masterexamen i socialt arbete efter individuell prövning.
Studerande som tidigare genomfört kurser inom magisterprogram i socialt arbete eller
som fristående kurser på magisternivå har möjlighet att tillgodoräkna sig dessa i en
masterexamen i socialt arbete.
Genomförd handledarutbildning i socialt arbete omfattande 45 högskolepoäng kan
tillgodoräknas i en masterexamen som fördjupningskurser i socialt arbete, avancerad
nivå. Studerande skall då ansöka om antagning till senare del av program.
7.
Övrigt
Examinationen sker genom skriftlig och/eller muntlig tentamen i slutet av en kurs
och/eller i form av fortlöpande uppgifter under kursens gång. I samtliga kurser sker en
individuell prövning av huruvida den studerande nått lärandemålen.
Obligatorisk närvaro krävs för vissa moment och är specificerade i respektive kursplan.
Kursvärdering skall genomföras och ingå som en integrerad del av kursen samt ingår som
en del av institutionens kvalitetssystem.
Masterprogrammets kurser är placerade på avancerad nivå och kan efter individuell
prövning tillgodoräknas inom utbildning på forskarnivå.
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