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1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning
Masterprogrammet i socialt arbete (Programme for Master of Social Science with a Major in
Social Work), 120 högskolepoäng (S2SOA).
2. Fastställande
Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, Göteborgs
universitet 2006-11-07, att gälla från den 1 juli 2007. Med ändringar 2007-11-09 att gälla från
2008-07-01, 2010-02-17 att gälla från 2010-03-01, 2010-12-08 att gälla från 2011-08-01.
Revidering fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2014-10-02 att gälla från
2015-07-01.
Ansvarig institution är institutionen för socialt arbete.
3. Utbildningsprogrammets syfte
Masterprogrammet i socialt arbete syftar till att ge en professionell kompetensutveckling inom
olika områden på det sociala yrkesfältet. Det innebär att man får en kvalificerad
vidareutbildning där man själv kan välja önskad specialisering. Masterprogrammet syftar till
att vidga karriärmöjligheter både inom professionellt socialt arbete och FoU- inriktat arbete.
Likaså ger masterprogrammet en akademisk kunskapsfördjupning med möjligheter till
fortsatta studier på forskarnivå. På grund av det sociala arbetets bredd är programmet upplagt
med ett flertal valbara kurser inom olika centrala områden för det sociala arbetet. Det
varierade utbudet avspeglar institutionens huvudsakliga forskningsinriktningar.
Den pedagogiska idén är en sammanhållen programstruktur, där obligatoriska kurser gör att
en studentkull följs åt under programmets gång. Detta för att ge studenter en tillhörighet och
möjlighet till fördjupade resonemang. Parallellt ges valbara kurser för att tillgodose en möjlig
specialisering inom socialt arbete.
4. Examen som utbildningsprogrammet leder till
Efter fullbordat program utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med
benämningen filosofie masterexamen med huvudområdet socialt arbete (Master of Science
with a major in Social Work).
5. Huvudområde i utbildningsprogrammet
Huvudområdet är socialt arbete (Social Work).
6. Mål
Inga lokala mål, utöver Högskoleförordningen (SFS 1993:100) Examensordning Bilaga 2.
7. Utbildningsprogrammets huvudsakliga innehåll och uppläggning
Utbildningen bedrivs på hel- eller halvfart.
Programmet innehåller fem obligatoriska kurser varav fyra kurser om 7,5 högskolepoäng
vardera behandlar det sociala arbetets kunskapsutveckling samt vetenskapsteori och
vetenskaplig metod. Den femte kursen utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete om 30
högskolepoäng.
Den studerande kan därutöver välja valbara kurser om 60 högskolepoäng, varav minst 45
högskolepoäng i socialt arbete på avancerad nivå.
De valbara kurserna som ges på halvfart omfattar 15 högskolepoäng. De valbara kurserna,
omfattande 5 högskolepoäng respektive 25 högskolepoäng ges i följd på helfart, under termin
tre (eller som en del av Socionomprogrammet). Det är också möjligt att välja övriga valbara
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kurser i kursutbudet den aktuella terminen. Samtliga valbara kurser är organiserade i fem
profilområden som speglar centrala områden i det sociala arbetet. Kurserna kan väljas fritt
från profilområdena.
Profilområden
Barn och familj
SW2223 - Barn i utsatta livssituationer, 15 högskolepoäng
SW2210 - Familjebehandling i psykosocialt arbete, 15 högskolepoäng
SW2230 - Familj och föräldraskap, 15 högskolepoäng
SW2220 - Mäns våld mot kvinnor, 15 högskolepoäng
SW2211 - Socialisation, pedagogik och ungdomsteori, 15 högskolepoäng
Omsorg, autonomi och delaktighet
SW2239 - Socialt arbete och funktionshinder, 15 högskolepoäng
SW2234 - Socialt arbete och psykisk ohälsa, 15 högskolepoäng
SW2241 - Socialt arbete och åldrande, 15 högskolepoäng
Social exkludering
SW2240 - Boende och hemlöshet, 15 högskolepoäng
SW2242 - Socialt arbete och fattigdom, 15 högskolepoäng
SW2217- Socialt arbete och missbruk, 15 högskolepoäng
SW2213 - Teoretiska perspektiv på social exkludering och kontroll, 15 högskolepoäng
Interaktion och förändring
SW2224 - Empowerment i socialt arbete, 15 högskolepoäng
SW2214 - Interaktionistiska perspektiv – psykosocialt arbete, nätverk, och samverkan, 15
högskolepoäng
SW2235 - Konflikthantering och kommunikation, 15 högskolepoäng
SW2218 - Kristeori och krisinterventioner, 15 högskolepoäng
SW2233 - Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 högskolepoäng
SQ5171 - Socialt arbete på samhällsnivå, 5 högskolepoäng
SQ5172 - Psykosocialt arbete, 25 högskolepoäng
SQ5175 - Socialpedagogik och social mobilisering, 25 högskolepoäng
Organisation, profession och ledarskap
SW2236 - Lagen och klienten - Myndighetsutövning i en organisatorisk kontext, 15
högskolepoäng
SW2215 - Ledarskap inom socialt arbete, 15 högskolepoäng
SW2232 - Organisation, samverkan, profession och makt, 15 högskolepoäng
SQ5173 - Myndighetsutövning i socialt arbete – förutsättningar och konsekvenser, 25
högskolepoäng
SQ5174 - Ledning och organisering av socialt arbete, 25 högskolepoäng
Därutöver ges i mån av resurser andra fristående kurser i socialt arbete på avancerad nivå,
vilka kan ingå i en masterexamen.
Vetenskapligt arbete i socialt arbete (examensarbete)
För masterexamen skall den studerande inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt vetenskapligt arbete (examensarbete) i socialt arbete på avancerad nivå
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omfattande 30 högskolepoäng.
Programmatris
Termin 1 SW2391 - Samhällsvetenskaplig metod I, SW2238 - Det sociala
7,5 hp
kunskapsutveckling, 7,5 hp

arbetets

Valbar kurs, 15 hp
Termin 2 SW2393 - Samhällsvetenskaplig metod, SW2394 - Samhällsvetenskaplig metod,
kvalitativ metod 7,5 hp
kvantitativ metod 7,5 hp
Valbar kurs, 15 hp
Termin 3 SQ5171 - Socialt arbete på samhällsnivå, 5 hp,
samt en av följande kurser om 25 hp:
SQ5172 - Psykosocialt arbete,
SQ5173 - Myndighetsutövning i socialt arbete - förutsättningar och konsekvenser,
SQ5174 - Ledning och organisering av socialt arbete
SQ5175 - Socialpedagogik och social mobilisering.
Alternativt valbara kurser, 30 hp.
Termin 4 SW2227 - Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 30 hp

Programmets två inledande kurser, Samhällsvetenskaplig metod 1 och Det sociala arbetets
kunskapsutveckling ger både bredd och djup inom huvudområdet. Ytterligare fördjupning sker
genom de valbara kurserna organiserade i profilområden. De två obligatoriska kurserna i
kvalitativ respektive kvantitativ metod om vardera 7,5 högskolepoäng ger fördjupade
metodkunskaper av stor vikt för huvudområdet. Samtliga valbara kurser ingår i huvudområdet
socialt arbete. Slutligen integreras kunskapen i det avslutande vetenskapliga arbetet.
8. Förkunskapskrav
För tillträde till programmet krävs kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180
högskolepoäng (ingår i en socionomexamen) eller motsvarande kandidatexamen i annat
näraliggande huvudområde. Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive
kursplan.
9. Platsgaranti
Studenter som är antagna till utbildningsprogrammet har generell platsgaranti till samtliga i
utbildningsplanen angivna obligatoriska kurser. De har begränsad platsgaranti för en eller
flera valbara kurser, vilket innebär att vi inte garanterar förstahandsval men plats på någon
eller några av kurserna.
10. Övergångsbestämmelser
För student som antagits på tidigare utbildningsplan gäller i första hand att studenten avslutar
sina studier i enlighet med denna.
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11. Övrigt
Kursvärdering av programmets kurser skall genomföras och ingå som en integrerad del av
kursen samt ingår som en del av institutionens kvalitetssystem.
Programmet utvärderas i sin helhet vad gäller genomströmning, anställningsbarhet och
relevans i förhållande till aktuell samhällsutveckling vart tredje år.
Masterprogrammets kurser är placerade på avancerad nivå och kan efter individuell prövning
tillgodoräknas inom utbildning på forskarnivå.
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