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Uppföljning av ifrågasättande av tillstånd att utfärda
socionomexamen vid Ersta Sköndal högskola
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta tillståndet att utfärda
socionomexamen vid Ersta Sköndal högskola.

Ärendet
Vid utvärderingen av socionomutbildningen 2009 (Högskoleverkets rapport 2009:36
R) ifrågasatte Högskoleverket Ersta Sköndal högskolas tillstånd att utfärda
socionomexamen. Ifrågasättandet grundade sig på brister avseende bredd och
fördjupning i centrala delar av utbildningen; brister i nivåbestämningen och
placeringen av den verksamhetsförlagda utbildningen samt formerna för examination
av lämplighet. Ersta Sköndal högskola fick därefter ett år på sig att åtgärda bristerna.
För uppföljning av ifrågasättandet utsåg Högskoleverket följande sakkunniga:
professor Stina Johansson, Umeå universitet (ordförande); professor Helena
Blomberg-Kroll, Helsingfors universitet; professor Peter Dellgran, Göteborgs
universitet; utvecklingschef Per-Olof Forsblom, Uppsala kommun samt professor
Johans Tveit Sandvin, universitetet i Nordland.
Ersta Sköndal högskola inkom 2010-12-22 med en redogörelse för de åtgärder som
vidtagits. Underlag för bedömningen har varit den skriftliga redogörelsen. De
sakkunnigas yttrande bifogas.

Bedömning
Bedömningen har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen och
högskoleförordningen och utifrån de kvalitetsaspekter som Högskoleverket har
utarbetat. De sakkunnigas bedömning är att socionomutbildningen vid Ersta Sköndal
högskola nu håller hög kvalitet. Högskoleverket instämmer i denna bedömning.
Högskoleverket anser därmed att kvalitetskraven för att ge socionomexamen är
uppfyllda.

Beslut
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta tillståndet att utfärda
socionomexamen vid Ersta Sköndal högskola.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning
av utredaren Tomas Egeltoft i närvaro av stabschefen Lennart Ståhle och
avdelningschefen Magnus Hjort.
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Sakkunnigas yttrande
I utvärderingen av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor 2009
(Rapport 2009:36 R) bedömdes socionomutbildningen vid Ersta Sköndal högskola ha
allvarliga brister som måste åtgärdas för att utbildningen ska nå hög kvalitet. I
utvärderingen gavs rekommendationer att:
 utforma tydliga mål utifrån gällande examensordning för en ny och generell
socionomutbildning
 se över formerna för examination av lämplighet
 se över nivåbestämningen och placeringen av den verksamhetsförlagda utbildningen

Vidtagna åtgärder
I utvärderingen konstaterades att inriktningen mot äldre i stor utsträckning saknade
såväl grundläggande som fördjupande kunskaper inom bland annat områdena barn
och familj, samt missbruks- och ungdomsvård. Inriktningen mot etik och
livsåskådning hade en generell karaktär som delvis också gav anledning att ställa frågan
huruvida utbildningen gav tillräckliga grundläggande och fördjupande kunskaper om
olika klient- och brukargrupper, verksamheter och arbetsformer inom individ- och
familjeomsorg. Båda inriktningarna ansågs alltför specialiserade.
Tydliga mål utifrån gällande examensordning har nu utformats. Målen redovisas i
utbildningsplan och kursplaner. De tidigare utbildningarna med inriktning mot äldre
respektive etik och livsåskådning fasas ut och en generell socionomutbildning inrättas.
Det sociala arbetets huvudområden uppmärksammas i kursmål och i val av
kurslitteratur.
I utvärderingen sattes frågetecken för hur examinationen av den
verksamhetsförlagda utbildningen som gavs på avancerad nivå under termin sju var
utformad. Bedömarna menade då att det var olämpligt att bedömningen av
studenternas lämplighet kom så sent i utbildningen. Formerna för examination av
lämplighet har åtgärdats genom att den personliga och professionella utvecklingen
kommer in som en poänggivande strimma under utbildningens flesta terminer. Den
verksamhetsförlagda utbildningen ges nu på grundläggande nivå. Vi finner att
nivåbestämning och placering är åtgärdad och tydligt beskrivs i utbildningsplanen,
samt att examinationen av lämplighet nu sker på ett tillfredsställande sätt.

Slutsatser
Vi bedömer att utbildningens kvalitet har stärkts. Tydliga mål för en generell
socionomutbildning har utarbetats, formerna för examination av lämplighet har
tydliggjorts och den nivåmässiga placeringen av den verksamhetsförlagda utbildningen
har setts över. Sammantaget håller nu utbildningen hög kvalitet.
Vi rekommenderar att Ersta Sköndal högskola får behålla tillståndet för
socionomexamen.
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