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SOCIONOMEXAMEN 
BACHELOR OF SCIENCE IN SOCIAL WORK 

 
Fastställande 
Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden för 
humaniora, samhälls- och vårdvetenskap 2010-09-07 (MDH 2.1.4-984/10) och uppdateras 
fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut, med aktuella examensbenämningar och 
examenskrav. Senast reviderad 2019-05-24 såvitt avser ändrade formuleringar i den nationella 
examensbeskrivningen (SFS 2017:857). 

 
Examensbenämning 
Socionomexamen 
Bachelor of Science in Social Work 

 
Utbildningsnivå 
Socionomexamen avläggs på grundnivå. 

 
Nationella bestämmelser, Högskoleförordningen bilaga 2 
Omfattning 
Socionomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng. 

Mål 
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, 
- visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden 
som påverkar kvinnors 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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Självständigt arbete (examensarbete) 
För socionomexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 

Övrigt 
För socionomexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer 
inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

 
Lokala bestämmelser vid Mälardalens universitet 

Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210 hp i socialt arbete, vari ingår 
- sociala problem, mänsklig utveckling och social utsatthet, 
- välfärdsstaten, ledning och utvärdering, 
- utrednings- och samtalsmetodik, 
- minst 30 hp juridik, myndighetsutövning och ärendehandläggning, 
- minst 30 hp verksamhetsförlagda studier, 
- minst 30 hp vetenskaplig metod samt 
- ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. 
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