
UTBILDNINGSVÄGAR

Socionom – Inriktning Beroende

Inför gymnasiet: Vill du bli socionom? Inför gymnasiet är det då viktigt att tänka på att välja ett 
högskoleförberedande program. Vilken inriktning du väljer spelar mindre roll, du kan välja 

exempelvis natur-, teknik- eller ekonomi- eller samhällsvetarprogrammet. För dig som vill inrikta dig 

mot socionomi och andra liknande utbildningsområden redan på gymnasiet så erbjuder flera 

gymnasier i Uppsala, samhällsvetenskapliga program med inriktningen beteendevetenskap och 

psykologi.  

Under gymnasiet: Socionomprogrammet finns på många högskolor och universitet i Sverige. 
Antagningspoängen varierar mellan 17.5 och 20.5 som snitt i slutbetyg. Det betyder att du måste lägga 

ned tid på att nå de högre betygen för att komma in på dina gymnasiebetyg. Därför kan det också vara 

smart att välja valbara kurser på gymnasiet i ämnen som du har lätt för och på så vis öka chanserna för 

ett högt slutbetyg. 

Om betygen inte räcker till: Som på andra högskole- och universitetsutbildningar, har du också 
chansen att komma in på högskoleprovet. Det betyder att du får göra ett prov i svenska, matematik och 

engelska. Högskoleprovet kostar pengar och du kan göra det några gånger varje år. Intag till 

socionomutbildningarna på högskolepoäng ligger på cirka 0.75-1.2. 2.0 är maxpoängen på 

högskoleprovet. 

Skulle du inte komma in på högskoleprovet heller så finns det andra utbildningar som liknar den som 

en socionom har, men som inte kräver samma höga betyg från gymnasiet. En sådan utbildningar är 

yrkeshögskoleutbildningen i socialpedagogik vid folkhögskoleutbildningen i Umeå.  

På universitetet: Socionomutbildningarna är i regel 3,5-åriga. De är yrkesförberedande och under en 
av terminerna gör man därför också praktik (VFU) och får då chansen att testa på vad socionomen 

arbetar med. Vissa av högskolorna och universiteten erbjuder dessutom olika inriktningar, som 

socionomutbildning inriktat mot beroende, socialpedagogik och äldreomsorg. Är du därför intresserad 

av att jobba inom ett särskilt område bör du söka dig till en högskola eller universitet som erbjuder 

speciella inriktningar på sitt socionomprogram. Efter att du läst 3,5 år kan du antingen börja jobba 

eller så läser du en magisterexamen (1 år till) eller en masterexamen (2 år till). Detta kan du också 

göra senare i livet när du jobbat några år. 




