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Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen
Linköpings universitet ges rätt att utfärda socionomexamen.

Ansökan
Linköpings universitet har ansökt om rätt att utfärda socionomexamen. För
granskning och bedömning av denna ansökan har Högskoleverket anlitat professor
Lennart Nygren, Umeå universitet (ordförande) och professor Hans Swärd, Lunds
universitet. De sakkunniga lämnade sitt yttrande över ansökan i december 2002,
bifogas (bilaga 1).

Tidigare beslut
Mot bakgrund av de sakkunnigas yttrande beslöt Högskoleverket den 18
december 2002 att bordlägga universitetets ansökan sex månader i avvaktan på
kompletterande uppgifter beträffande tillgången till lärarkompetens för en
socionomutbildning.

Bedömning
Verkets ställningstagande till ansökan från Linköping grundar sig dels på de
sakkunnigas yttrande, dels på de uppgifter som inkommit till Högskoleverket 11
juni 2003 beträffande tillgången till lärarkompetens.
Högskoleverket instämmer i de sakkunnigas bedömning att Linköpings universitet
i många avseenden har stor potential att utveckla en utbildning för socionomexamen. Vidare bedömer verket med stöd av de sakkunniga att universitetet uppfyller de krav som ställts på utökad lärarkompetens i socialt arbete och juridik, om
än lärarkompetens i juridik är något svag (bilaga 2).
Under förutsättning att de nyanställda lärarna medverkar i utbildningen, gör
Högskoleverket den sammanfattande bedömningen att Linköpings universitet har
förutsättningar att ge en socionomexamen.

Beslut
Högskoleverket beslutar att ge Linköpings universitet rätt att utfärda socionomexamen. Examensrätten kommer om ett år att följas upp vad avser tillgången till
lärarkompetens.
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Sid 2

Detta beslut har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter föredragning av
avdelningschef Ragnhild Nitzler. Utredare Tommy Dahlén har ansvarat för
ärendets beredning.
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Yttrande över ansökan från Linköpings universitet om examensrätt för socionomexamen.
Undertecknade är utsedda att granska ansökan från Linköpings universitet om att få rätt att
utfärda socionomexamen. I samband med prövningen under hösten 2002 konstaterades att
tillgången till lektorer med kompetens i socialt arbete var bristfällig. Ett annat frågetecken var
tillgången till kompetens i socialrätt, med tanke på detta rättsområdes stora betydelse i
socionomutbildningen.
Under 2003 har därför Linköpings universitet arbetat med att rekrytera personer med denna
kompetens och har i början av juni 2003 beslutat om anställning av tre lektorer i socialt arbete
och en adjunkt i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt.
Som sakkunniga ser vi att man från universitetets sida gjort ansträngningar för att tillgodose
de krav som ställts på kompetenta lärare. Vi kan konstatera att de personer man rekryterat till
lektoraten har relevant och hög kompetens för undervisning i socialt arbete.
Vi vill dock resa en del frågetecken som vi ber högskoleverket att beakta. Vi menar att den
viktigaste frågan är om studenterna återkommande under sin utbildningstid möter lärare som
kan förmedla det tankeuniversum som finns såväl internationellt som nationellt kring socialt
arbete i olika former (praktikens utveckling, den vetenskapliga publiceringen etc.). Det är
inget tvivel om att åtminstone två av de lektorer man nu avser anställa svarar väl mot detta
krav rent kompetensmässigt. Vi menar dock att det finns en osäkerhet i dagsläget hur detta
kommer att fungera rent praktiskt. Besluten om anställning har ännu inte vunnit laga kraft –
och även i det läget de gör det, vet vi inte idag om de kommer att finnas på plats om och när
en utbildning startar. Med tanke på de sökandes relativt höga kompetensnivå finns det
dessutom en uppenbar risk att de snabbt dras in i forskning och påbyggnads/forskarutbildning,
och att man därigenom får en utarmning av kompetensen i socialt arbete. Kort sagt, vi tror att
den omfattning som den nya socionomutbildningen får gör att den vilar på en bräcklig grund
om man inte åstadkommer en fortsatt ambitiös rekrytering av lektorer i socialt arbete.
Socialrätten är ett centralt område i all socionomutbildning. Socionomer förväntas vara
rättsligt skolade i det närmaste oavsett var man blir yrkesverksam, och mest påtagligt är detta
inom det område som rekryterar flest socionomer, nämligen socialtjänsten. Det är naturligtvis
önskvärt även här med lektorskompetens och med lärare som har en levande koppling till
förvaltningsrättslig forskning. Frågan är om en adjunkt är tillfyllest för att svara mot de krav
som socialrättsundervisningen inom socionomutbildningen ställer.
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