
Kurser inom socionomprogrammet vid 
Uppsala universitet  

Termin 1:  
Socialt arbete: Teori, utveckling och profession 2SC101 (14 hp) 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=25555&typ=1&searchText

=2sc101&searchType=code  

Sociala villkor och sociala problem I 2SC102 (14 hp) 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=25557&typ=1&searchText

=2sc102&searchType=code  

Personlig och professionell utveckling (denna kurs sträcker sig över de första fem 

terminerna) 2SC103 (2 hp) 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=30773&typ=1&searchText

=2sc103&searchType=code  

Termin 2:  
Rätt och socialt arbete 2JS902 (28 hp) 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=29138&typ=1&searchText

=2JS902&searchType=code  

Personlig och professionell utveckling (denna kurs sträcker sig över de första fem 

terminerna) 2SC103 (2 hp) 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=30773&typ=1&searchText

=2sc103&searchType=code  

Termin 3:  
Samtalsmetodik och kommunikation i socialt arbete 2PE601 (7,5 hp) 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=22680&typ=1&searchText

=2PE601&searchType=code  

Psykologi ur ett livsloppsperspektiv 2PS905 (7,5 hp) 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=28639&typ=1&searchText

=2PS905&searchType=code  
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Sociala villkor och sociala problem II 2SC118 (13 hp) 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=28059&typ=1&searchText

=2SC118&searchType=code  

Personlig och professionell utveckling (denna kurs sträcker sig över de första fem 

terminerna) 2SC103 (2 HP) 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=30773&typ=1&searchText

=2sc103&searchType=code 

Termin 4:  
Socialpolitik och välfärd 2SC113 (14 hp) 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=30764&typ=1&searchText

=2SC113&searchType=code  

Det sociala arbetets metoder 2SC114 (14 hp) 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=30765&typ=1&searchText

=2SC114&searchType=code  

Personlig och professionell utveckling (denna kurs sträcker sig över de första fem 

terminerna) 2SC103 (2 hp) 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=30773&typ=1&searchText

=2sc103&searchType=code 

Termin 5:  
Verksamhetsförlagdutbildning 2SC117 (28 hp) 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=28045&typ=1&searchText

=2SC117&searchType=code  

Personlig och professionell utveckling (denna kurs sträcker sig över de första fem 

terminerna) 2SC103 (2 hp)  

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=30773&typ=1&searchText

=2sc103&searchType=code 
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Termin 6: 
Forsknings- och utvärderingsmetod 2SC116 (15 hp) 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=30766&typ=1&searchText

=2SC116&searchType=code 

Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete 2SC125(15 hp) 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=30767&typ=1&searchText

=2SC125&searchType=code  

Termin 7, Avanceradnivå.  
Tre av nedanstående kurser väljs för att utgöra en termin på 30 högskolepoäng.   

Utvärdering och verksamhetsutveckling 2SC119 (10 hp) 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=28536&typ=1&searchText=2SC119

&searchType=code  

Missbruk och beroende - samhälle, biologi, individ 2SC121 (10 hp) 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=28857&typ=1&searchText=2SC121

&searchType=code  

Socialt arbete med barn och unga 2SC122 (10 hp) 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=28538&typ=1&searchText=2SC122

&searchType=code  

Funktionshinder - socialvetenskapliga perspektiv 2SC123 (10 hp) 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=28539&typ=1&searchText=2SC123

&searchType=code 

Gerontologiskt socialt arbete 2SC124 (10 hp) 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=28541&typ=1&searchText=2SC124

&searchType=code 
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