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

Ärendet
Vid utvärderingen av socionomutbildningen 2009 (Högskoleverkets rapport 2009:36
R) ifrågasatte Högskoleverket Malmö högskolas tillstånd att utfärda socionomexamen.
Ifrågasättandet grundade sig på brister avseende bredd och fördjupning i centrala delar
av utbildningen; otydlighet kring det självständiga arbetets omfattning och placering;
brister vid individuell bedömning av vissa examinationsmoment; problem att
säkerställa utbildningsplatser för samtliga studenter i den verksamhetsförlagda
utbildningen; brister i utbildningen i personlig och professionell utveckling samt
bristfälligt kursvärderingssystem. Malmö 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.
Malmö högskola inkom 2010-12-16 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 Malmö
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 Malmö 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 Malmö 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 skrivningarna i utbildningsplanen gällande det självständiga arbetets omfattning
och placering så att de överensstämmer med examensordningen
 utveckla examinationsformerna så att studenterna garanteras rättvisande individuell
bedömning
 säkerställa utbildningsplatser för samtliga studenter i den verksamhetsförlagda
utbildningen genom avtal
 poängsätta utbildningen i personlig och professionell utveckling
 förbättra kursvärderingssystemet

Vidtagna åtgärder
En utbildningsplan för en ny och generell socionomutbildning med en planerad
antagning om 90 studenter har utarbetats med planerad start hösten 2011.
Utbildningen har en bred bas med en termins verksamhetsförlagd utbildning,
examensarbete på termin 6 och möjligheter till specialisering på slutet av utbildningen.
Termin 7 består dels av en obligatorisk kurs i verksamhetsutveckling och utvärdering
av socialt arbete (15 högskolepoäng), dels av 7 valbara kurser (15 högskolepoäng).
Det fanns i den tidigare utbildningsplanen en otydlighet gällande det självständiga
arbetets omfattning. Möjlighet fanns att inom det tidigare programmets ram studera 8
terminer och då erhålla magisterexamen. Det var oklart om detta var kravet för
socionomexamen eller om det fanns ett avslut efter 7 terminer vilket är kravet för
socionomexamen. Studenterna erbjöds en möjlighet att skriva ett självständigt arbete
som kombinerar en kandidat- och magisterexamen. Denna möjlighet är nu borttagen.
Alla studenter skriver nu ett examensarbete på termin 6.
Enligt redogörelsen för vidtagna åtgärder ska studenterna enligt den nya
utbildningsplanen skriva examensarbetet enskilt. I de fall examination i grupp
förekommer i andra kurser kommer examinationen att grundas på bedömning av varje
students individuella prestation. Information om examinationsformerna finns inte i
varje enskild kursplan, något som heller inte längre krävs, varför vi bedömer att
examinationsformerna nu är tillfredsställande.
Lärosätet har säkerställt utbildningsplatser för samtliga studenter i den
verksamhetsförlagda utbildningen genom avtal. Detta har skett genom samarbete
mellan Lunds universitet, Malmö högskola, och Malmö stad. Vidare finns avtal med
de stora arbetsplatserna inom kommun och landsting. Också via Linneaus – Palme
och Erasmus stipendiefond finns avtal med utländska praktikplatser. Vidare innefattar
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avtal med Skånes universitetssjukhus i Malmö en klinisk adjunkt på 25 procent som
ska driva ett praktikcentrum. Integrationen mellan teori och praktik förbättras genom
att handledare bjuds in till seminarier och föreläsningar på fakulteten för Hälsa och
samhälle och utbildningsdagar anordnas för yrkesverksamma socionomer.
Av kursplanerna framgår att studenterna redan i den inledande kursen möter en
problematisering av relationen mellan socionomers personliga egenskaper och kraven i
det professionella sociala arbetet, Under termin 4-6 tränas studenterna i
reflektionsgrupper och i den verksamhetsförlagda utbildningen. Kursmomenten är
poängsatta.
En modell för kursvärderingar har antagits.

Slutsatser
Vi bedömer att utbildningens kvalitet har stärkts. En generell socionomutbildning har
utarbetats som presenteras i utbildningsplan och kursplaner. Oklarheter kring
utbildningens längd har utraderats, examinationsformerna finns beskrivna i
utbildningsplanen, avtal finns med verksamheter och, momenten i personlig och
professionell utveckling är poängsatt. Kursvärderingssystemet har förstärkts.
Sammantaget håller nu utbildningen hög kvalitet.
Vi rekommenderar att Malmö högskola får behålla tillståndet för socionomexamen.
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