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BETTINA BRANTBERG
U T B I L D N I N G S A N S VA R I G V I D S O C I O N O M U T B I L D N I N G E N ,
PROFFESSIONSHÖ GSKOLAN ARCADA I HE LSINGFO RS

VARIFRÅN KOMMER JAG?

Helsingfors

En liten
svenskspråkig
professionshögskola med
drygt 2700
studenter.
17 utbildningsprogram på
svenska och
engelska
Bachelor- och
master examina
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European Qualifications Framework, EQF

Källa. Utbildningsstyrelsen i Finland

SOCIALPEDAGOGIKEN I FINLAND
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SOCIALPEDAGOGISK FORSKNING I FINLAND
Framför allt vid Östar Finlands universitet
• Östra Finlands universitet Professor i socialtarbetet
och socialpedagogik Juha Hämäläinen
• Dosent Leena Kurki har forskat i frågestälningar som berör
socialpedagogik sedan 1980- talet ( framför allt sociokulturell inspiration)
Andra generationens socialpedagogiska forskare:
• Universitetslektorerna Elina Nivala och Sanna Ryynaänen undervisar och forskar aktivt inom
området socialpedagogik vid Östra Finlands universitet
Det är möjligt att studera socialpedagogik som huvudämne vid Östra finlands universitet.

SOCIALPEDAGOGISKA FÖRENINGEN I FINLAND
• Vill stöda forskning och utbildning inom socialpedagogik
• Hemsida - http://www.sosiaalipedagogiikka.fi/
• Delar varje år ut ett pris till bästa kandidatuppsatsen/examensarbetet och bästa
magistersuppsatsen
• Ordnar socialpedagogiska dagar
en gång per år, senast den 28-29.3.2019
på Arcada med Gert Biesta som huvudtalare.
Vad lärde jag mig?
Bl.a. ”att socialpedagogikens ärende är att väcka
en längtan att stiga ut i världen som en vuxen,
där mitt ”jag” är ett jag bland många andra
”jag”, inte i centrum, men som en del av en
värld som vi tillsammans kan göra bättre”
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AKTUELLA TEMAN UNDER ÅREN
• 2016: Jämställdhet och förebyggande arbete
• 2017: Socialpedagogiken i relation till olika företeelser i
samhället
• 2018: Itegration, emansipation och det finländska samhället
• 2019: Socialpedagogiken och utbildning/skola

PUBLICERAT
• Socialpedagogiska föreningen ger ut
Sosiaalipedagoginen aikakauskirja som utkommer en gång per år.
• https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/ (sedan 2017 fritt läsbar på nätet)
• Ex på artiklar från 2018:
- Social tillit som gruppfenomen
- Delaktighetsfrämjande pedagogik inom rörelsefostran
- What field education experiences do social services students regard as meaningful?
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SKILLNADER MELLAN SVERIGE OCH FINLAND?

Mina högst personliga reflektioner:
Socialpedagogiken och socialt arbete är klarare åtskilda i Finland.
Sociokulturellinspiration är stark inom den finländska socialpedagogiken tack var Leen Kurkis intresse
för den.
Kritisk socialpedagoik har fått en starkare betoning tack vare Sanna Ryynänen
Utbildningar och yrkesgrupper som tagit till sig socialpedagogiken är delvis olika i de båda länderna.
Vad tänker ni?

SOCIONOMUTBILDNINGEN
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SOCIONOMENS KOMPETENSER
• Etisk kompetens
• Kompetens i klientarbete
• Kompetens i det sociala områdets servicesystem
• Kompetens i kritiskt och samhällsfrämjande samhällsarbete
• Kompetens i forskningsbaserad utvecklings- och innovationsverksamhet
• Kompetens I medarbetarskap, ledarskap och företagsamhet
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SOCIALPEDAGOGIKEN INOM
SOCIONOMUTBILDNINGEN I FINLAND
• Inom de flesta socionomutbildningar i Finland har socialpedagogiken en position som kan vara olika mycket uttalad. På
Arcada är den klart uttalad och ingår även i många kursnamn.
• Med socialpedagogiken som grund strävar utbildningen efter att se människan ur flera olika perspektiv.
• Socionomen är delaktig i verksamheten tillsammans med klienten/brukaren som fostrare och handledare och
kunskapsgrunden och kompetensen för detta bygger starkt på socialpedagogiken.
• Socionomen inom småbarnspedagogik. (60hp barnpedagogik och/eller socialpedagogik med inriktning barn och familj)
• Det är viktigt att beakta förändringar som sker i samhället och nya behov som uppstår. Socialpedagogiskt arbete bör ske
utgående ifrån dessa omständigheter.

DEN FINLANDSSVENSKA
SOCIONOMUTBILDNINGEN
....har en stark nordisk förankring
I litteraturen som socionomerna på Arcada läser ingår förutom
finländsk litteratur också svensk och dansk:
Bl.a.
Eriksson, Lisbeth & Markström, Ann-Marie. 2000, Den svårfångade socialpedagogiken
Madsen, Bent. 2006, Socialpedagogik. Integration och inklusion i det moderna samhället.
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ETT EXEMPEL
• Kursen ”socialpedagogisk handlingskompetens” 5 hp
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KOMPETENSMÅL
• Målsättningen med kursen är att...
• studenten fungerar i samarbete med brukaren i hennes vardag
• studenten identifierar yrkesetiska principer i socionomens arbete
• studenten beskriver de kreativa arbetsformernas betydelse för
individen och samhället

LÄRANDERESULTAT
Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...
• identifiera och pröva på olika uttrycksformer av aktivitet, lek, kreativitet och
skapande.
• använda sig av de olika kompetenserna i Madsensm bildningsblomma.
• visa i handling förmågan att förverkliga ett
aktiverande, delaktighetsfrämjande projekt i samarbete med brukarna
• beakta förutsättningarna för professionell interaktion i mötet med brukaren
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CENTRALA BEGREPP:
•

-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

empowerment
bemötande
etiskt förhållningssätt
aktivitet
kreativitet
sociokulturell inspiration
lika behandling
interaktion
dialog
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+ aktuella artiklar
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