Samhällsvetenskapliga fakulteten

SASOA, Masterprogram i socialt arbete, 120 högskolepoäng
Master of Science Programme in Social Work, 120 credits
Program med akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på
avancerad nivå / Second cycle degree programme requiring previous university
study

Beslutsuppgifter
Utbildningsplanen är fastställd av Prodekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten
2019-03-14 (U 2019/127) med ikraftträdande 2019-03-15, att gälla från och med
höstterminen 2019.

Programbeskrivning
Syftet med masterprogrammet är att ge studenten förutsättningar för att självständigt
analysera och utveckla socialt arbete, som ämne och som praktikområde. Förutom
ämnesfördjupning läggs stor vikt vid att träna studenten i ett kritiskt tänkande,
problematisering och argumentationsförmåga vad gäller val av teori och metod för
analyser av sociala problem och socialt arbete samt deras strukturella förutsättningar. I
det avslutade examensarbetet övas studentens förmåga till att på egen hand
genomföra en vetenskaplig undersökning och att muntligt kommunicera resultaten.
Masterprogrammet har en stark forskningsanknytning och undervisning och
examination bedrivs av forskningsaktiva lärare.
Masterprogrammet vänder sig till studenter som vill fördjupa sina kunskaper och
färdigheter i huvudområdet socialt arbete. Studenten väljer själv området för
ämnesfördjupning och specialisering, avseende social problematik, målgrupp och/eller
arbetsmetod, medan de gemensamma och obligatoriska kurserna bidrar till en
generell analytisk och metodologisk förmåga. Sammantaget ger programmet
kunskaper och färdigheter användbara för ett kvalificerat utvecklings- och
förändringsarbete inom socialt arbete såsom projektarbete, problemanalyser och
inventeringar, konsekvensanalyser, brukarundersökningar, utvärderingar,
utredningsarbete och forskning. Programmet ger goda förberedelser för en
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forskarutbildning.

Mål
I enlighet med Högskoleförordningen skall studenten för masterexamen respektive
magisterexamen visa följande:

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
●

●

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.

För magisterexamen skall studenten
●

●

visa kunskap och förståelse inom huvudområdet socialt arbete, inbegripet såväl
överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet socialt arbete.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
●

●

●

●

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.

För magisterexamen skall studenten
●

●

●

●

visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad
information,
visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom
givna tidsramar,
visa förmåga att 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
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eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
●

●

●

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.

För magisterexamen skall studenten
●

●

●

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.

Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen skall studenten för filosofie
masterexamen med huvudområde socialt arbete eller filosofie magisterexamen med
huvudområde socialt arbete:
●

●

visa förmåga att sammanfatta, kritiskt granska, värdera, och ge konstruktiv kritik
på andras forskningsprocesser och undersökningar, och
visa fördjupade kunskaper om vetenskaplig kommunikation, inklusive
referenshantering, samt förmåga att självständigt bevaka kunskapsutvecklingen
inom socialt arbete.

Kursuppgifter
I en masterexamen i socialt arbete vid Lunds universitet är kurserna
”Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete”, 15 högskolepoäng, och ”Socialt
arbete: Vetenskapsteori, metod och analys”, 15 högskolepoäng, obligatoriska.
Därutöver ska studenten läsa minst 30 högskolepoäng i huvudområdet socialt arbete
på avancerad nivå, 30 högskolepoäng valfria kurser på valfri nivå, samt utföra ett
examensarbete i socialt arbete om 30 högskolepoäng. Sammanlagt 30
högskolepoäng kan läsas i andra ämnen inom och utom fakulteten, eller utgöras av
utlandsstudier. Kurserna kan läsas i valfri ordning men programmet ska avslutas med
examensarbetet.

Examen
Examensbenämningar
Filosofie magisterexamen
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Huvudområde: Socialt arbete
Degree of Master of Science (60 credits)
Major: Social Work
Filosofie masterexamen
Huvudområde: Socialt arbete
Degree of Master of Science (120 credits)
Major: Social Work
För att erhålla en filosofie masterexamen inom programmet krävs att studenten
fullgjort de kurser som anges under "Kursuppgifter" (eller motsvarande kurser vid
annat lärosäte).
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom 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 socialt arbete eller motsvarande
från utländsk utbildning.
Det är också möjligt att erhålla en filosofie magisterexamen omfattande 60
högskolepoäng med huvudområde socialt arbete efter att ha fullgjort följande
kursfordringar: ”Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete”, 15 högskolepoäng,
och ”Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys”, 15 högskolepoäng.
Därutöver ska studenten läsa 15 högskolepoäng i huvudområdet socialt arbete på
avancerad nivå samt utföra ett examensarbete i socialt arbete om 15 högskolepoäng.

Förkunskapskrav och urvalsmetod
Förkunskapskrav
För tillträde till programmet krävs en socionomexamen eller en kandidatexamen
(180hp) inkluderande 90 hp socialt arbete eller motsvarande. Utöver detta krävs att
studenten erhållit betyget godkänd i Engelska 6/B och Svenska 3/B.

Urvalsmetod
Baseras på 1. sökande med en kandidatexamen i socialt arbete eller en
socionomexamen. 2. sökande med en kandidatexamen i ett ämne som motsvarar en
kandidatexamen i socialt arbete. 3. betyg på kandidatuppsatsen.

Övrigt
Information om undervisning och examination ges i kursplanerna för respektive kurs
som ingår i programmet.
Programmet ges på svenska, men kurser och moment på andra skandinaviska språk
och engelska kan förekomma.
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