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1 INLEDNING: ARBETETS TEMATIK 

Vi valde att skriva vårt examensarbete om hur olika finländska yrkeshögskolors socio-

nomutbildningsprogram (YH) ser ut i deras nuläge och hur de möjligtvis kunde se ut i 

framtiden på basen av struktur och innehåll. Vi anser att det är av stor vikt för stu-

derande och för arbetslivet att veta vilka färdigheter som erbjuds inom ramar för socio-

nomutbildningar i Finland. Vi som studerande och undersökare har personliga erfaren-

heter av att studera till socionom (YH) vid två olika yrkeshögskolor. Det betyder att vi i 

praktiken har sett hur yrkeshögskolornas läroplaner kan se olika ut. Det här är en grund-

läggande orsak till att vi blev intresserade av ämnet som behandlas i detta examensar-

bete. 

 

Vi tycker att det är intressant att även om socionomutbildningarna förbereder till lagstif-

tad behörighet oberoende av yrkeshögskola, så kan socionomstuderandes konkreta fär-

digheter inför arbetslivet variera mycket kraftigt beroende på yrkeshögskolornas läro-

planer. När vi talar om likformiga behörigheter vill vi dock poängtera vissa undantag 

som inte direkt kan räknas med till den likformiga yrkesbehörigheten. Exempel på dessa 

specifika avvikelser är barnträdgårdslärarbehörighet och behörighet för diakonitjänster. 

I denna undersökning har vi lagt fokus på kandidatnivåns socionomutbildningar (YH) 

och kommer inte att behandla magisternivåns socionomutbildningar (HYH). 

1.1 Struktur 

 

Högskolan Arcada har fungerat som vår uppdragsgivare för undersökningen i och med 

att yrkeshögskolan visade intresse för ett examensarbete inom temat om framtidens 

socionomutbildning. Vår handledare för examensarbetet har varit lektor Bettina Brant-

berg-Ahlfors från Högskolan Arcada. Vårt metodval var en kvalitativ studie med öppna 

intervjuer. 

 

Andra centrala samarbetsorgan inom vår undersökning var Yrkeshögskolan Novias 

campus i Vasa, Metropolia Ammattikorkeakoulus campus vid Sofielundsgatan i 

Helsingfors och Diakonia-ammattikorkeakoulus campus i Helsingfors. Novia i Vasa 



 

 

10 

valde vi som en yrkeshögskolerepresentant på grund av att Jonathan Witick har utfört 

studier på högskolan. Detta resulterade i att Novias campus i Vasa kändes som en natur-

lig samarbetspartner i och med att Witick har erfarenhet av det nämnda campuset. Dia-

konia-ammattikorkeakoulus och Metropolia Ammattikorkeakoulus campus i Helsing-

fors valde vi som representanter på basen av logistiska skäl i och med att vi som under-

sökare båda bodde i södra Finland då vi verkställde examensarbetet. 

 

Vi valde att utföra vår undersökning på fyra stycken nationella yrkeshögskolor för att få 

en bred kvalitativ syn på de teman vi behandlat i examensarbetet. Vi ville inte uttrycka 

språkpolitiska hypoteser i vår undersökning, och därför ville vi hålla oss neutrala i 

denna fråga i och med att vi använde oss av två finskspråkiga och två svenskspråkiga 

yrkeshögskolor som högskolerespondenter. Det bör också nämnas att även om både 

Metropolia Ammattikorkeakoulu och Diakonia-ammattikorkeakoulu erbjuder socio-

nomutbildningar på finska och engelska så kommer detta examensarbete att lägga fokus 

på de finskspråkiga utbildningarna. 

 

Förutom de nämnda respondenterna har vi analyserat en högskoleförfrågan producerad 

av TaSO ry i kapitel 7.2. Talentian Sosiaalialanopiskelijat TaSO ry är en studerandeor-

ganisation som fungerar under Fackorganisationen för högutbildade inom socialbran-

schen Talentia rf. TaSO:s tema för organisationens verksamhet år 2014 har varit kvalita-

tiva studier. På basen av årets tema producerade de en förfrågan för både socialarbetar- 

och socionomstuderande i Finlands högskolor. Förfrågan innehöll frågeställningar om 

strukturella synpunkter på studierna, och mera specifika frågor till exempel gällande 

specialiseringsmöjligheter inom respektive socionomutbildningar på olika yrkeshögsko-

lor. I denna undersökning använde vi oss av TaSO ry:s högskoleförfrågan för socio-

nomstuderande. Förfrågans material erbjöd oss ett värdefullt och exceptionellt brukar-

perspektiv. Förfrågans resultat offentliggörs av TaSO ry i november 2014. Vi har fått 

skriftligt lov av TaSO ry:s styrelse att se resultaten innan de publicerats. Mera informat-

ion om TaSO ry hittas i kapitel 4.6. 

 

På grund av att vi har varit två studerande som utfört examensarbetet så hade vi preli-

minärt planerat vår arbetsfördelning så jämn och flexibel som möjligt. Vi ansåg att det 

var viktigt att dela på ansvarsområden jämlikt, men ytterligare tyckte vi att examensar-
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betet skulle dra nytta av att vi flexibelt verkställde undersökningen med de tidsmässiga 

och andra specifika resurser som båda hade att erbjuda. Det bör poängteras att fastän vi 

delade vårt examensarbete i delområden som vi skilt ansvarade för, så har vi båda delta-

git i planerandet av både struktur och innehåll i sin helhet. Touko Niinimäki har ansva-

rat för majoriteten av det skrivna gällande examensarbetets inledning, de centrala be-

greppen och bakgrundslitteraturen. Jonathan Witick har ansvarat för skrivandet av me-

todval och den teoretiska referensramen. Dessutom har Witick varit huvudansvarig för 

att skapa våra bilagor. 

1.2 Centrala begrepp 

 

I detta examensarbete reflekterar vi närmare kring specifika termer som vi definierar till 

näst: 

 

Socionomutbildningar 

Kvalifikationer (kunskaper, färdigheter och kompetenser) 

 

Med termen socionomutbildningar syftar vi på den mångfald av olika läroplaner som 

finns inom socionomutbildningar (YH) i Finland. Även om det generellt och lagtekniskt 

talas om en nationell socionomutbildning, så vill vi i denna undersökning lägga fokus 

på diversitet av olika läroplaner genom att kalla olika yrkeshögskolors läroplaner för 

socionomutbildningar i pluralform. Det här gjorde vi för att understryka de skillnader 

som olika läroplaner resulterar i. 

 

Med termen kvalifikationer betonar vi kunskaper, färdigheter och kompetenser. Kvalifi-

kation är ett ord som dyker upp genom den europeiska referensramen för kvalifikationer 

(EQF). Kvalifikation anses vara ett begrepp som uppstår i samverkan av kunskaper, fär-

digheter och kompetens. Kunskap definieras enligt EQF som fakta, metoder, teorier och 

principer. Färdigheter definieras som förmågan att tillämpa kunskap. Kompetens defi-

nieras som förmågan att använda kunskaper och färdigheter i arbete, studier eller i an-

nan yrkesrelaterad samt personlig utveckling (European qualification framework). 
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Olika socionomutbildningars läroplaner poängterar likformiga nationella kompe-

tensmålsättningar, det vill säga likformiga kunskapsmålsättningar. Dock erbjuder varje 

yrkeshögskola på olika konkreta handlingsförmågor och synsätt vilka vi i detta exa-

mensarbete har kallat för färdigheter. Vi har baserat vår kompetensdiskussion mycket 

långt på de nationella kompetensmålsättningarna för socionomstuderande som beskrivs 

mera ingående i kapitel 4.4. 

 

För att få ett helhetsbild socionomutbildningar i finländskt kontext så är det centralt att 

inse samband mellan utbildningarnas strukturer och yrkeshögskolespecifikt betonade 

läroplaner. 

 

2 PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 

 

Vi har under våra studieår diskuterat med andra socionomstuderande runt omkring i 

Finland. På basen av kollegiala diskussioner har vi kunnat konstatera att socionomut-

bildningarnas läroplaner på diverse yrkeshögskolor kan variera väldigt kraftigt. I Fin-

land finns det för tillfället på 21 stycken socionomutbildningar på olika yrkeshögskolor. 

Socionomutbildningarna är upplagda utgående från individuellt strukturerade läroplaner 

som yrkeshögskolorna skapat för att främja valda tyngdpunkter. Det gemensamma må-

let för alla socionomutbildningar är att konkret producera sex övergripande kompe-

tensmålsättningar som är skapade av det nationella yrkeshögskolenätverket inom det 

sociala området (se kapitel 4.3). 

 

Yrkeshögskolornas varierande läroplaner inom socionomutbildningar har samband med 

yrkeshögskolornas autonomi, vilket vi definierar närmare i kapitel 5.2 om yrkeshögsko-

lelagen. De varierande läroplanerna bidrar till en bred variation inom socionomutbild-

ningarna. Det här mönstret leder till att det utexamineras en yrkesgrupp med samma yr-

kesbenämning och ungefär homogena behörighetsvillkor, men med varierande färdig-

heter inför arbetslivet. 

 

Eftersom socionomutbildningarna i Finland innefattar många heterogena läroplaner så 

har läroplanernas betonade färdighetsmålsättningar intresserat oss inom ramen av detta 
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examensarbete. En central tanke med vårt examensarbete var att utreda hur yrkeshög-

skolors socionomutbildningar kan skilja sig från varandra trots att de preliminärt erbju-

der samma behörighet för blivande arbetstagare att arbeta under socionom (YH) yrkes-

benämningen. Förutom att vi har intresserat oss för frågan hur läroplanerna skiljer sig, 

så ville vi också reflektera över varför de skiljer sig. Med tanke på att examensarbetets 

titel är formulerad som ”framtida socionomutbildningar” så ville vi också blicka in på 

framtidens utvecklingsinriktningar för socionomutbildningar. 

 

För att uppnå en förståelse om hur socionomutbildningarna är upplagda så valde vi att 

intervjua utbildningsansvariga för socionomutbildningar på fyra stycken yrkeshögsko-

lor. Vi inser att det finns ytterlig bredd på socionomutbildningar inom ett tjugotal ut-

bildningar, men för att ha möjligheter att uppnå kvalitativ data så koncentrerade vi oss 

mera ingående på de socionomutbildningar som Högskolan Arcada, Novia i Vasa, Met-

ropolia Ammattikorkeakoulu och Diakonia-ammattikoreakoulu i Helsingfors erbjuder. 

 

2.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka upplägg och variationer i de valda 

socionomutbildningarnas läroplaner, hur och på vilka grunder dessa läroplaner uppstår 

och vilka framtida utmaningar, möjligheter och utvecklingsbehov som är aktuella inom 

socialbranschen. 

 

Undersökningens frågeställningar var följande: 

 

1. Vilka färdigheter betonar de olika socionomutbildningarnas läroplaner? 

2. Hur motiverar yrkeshögskolorna sina val av socionomutbildningarnas läroplaner? 

3. Hurdana syner har respondenterna på framtidens socionomutbildningar? 

4. Vilka synpunkter finns det kring standardisering kontra specialisering av socionom-

utbildningarnas läroplaner? 
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3 BAKGRUNDSLITTERATUR 

 

I de följande kapitlen behandlas central bakgrundslitteratur som stödde oss att skapa en 

ram för det vi har undersökt i examensarbetet. Dessa källor varierar med synpunkter på 

till exempel kompetensmålsättningar för socionomer (YH), en presentation av inklude-

rade yrkeshögskolor samt information om distansstudier, tankegångar kring flerdimens-

ionella läroplaner och styrande nationella samt internationella dokument som till exem-

pel Bolognaprocessen och Yrkeshögskolelagen. 

3.1 Bakgrund I: socialbranschens strukturer 

I de följande kapitlen behandlar vi socialbranschen ur dess utvecklingsskeden från ut-

bildningsperspektiv. Vi kommer att skapa inblick på utveckling av själva utbildningar-

na, information gällande examensarbetets involverade yrkeshögskolor samt en presen-

tation av socialbranschens yrkeshögskolenätverk och deras nationellt inriktade kompe-

tensmålsättningar. Syftet med kapitlen är att erbjuda grundläggande information om 

socionomutbildningarnas (YH) övergripande strukturer. 

3.1.1 Socialbranschens utbildningar och deras utveckling 

Socialt stöd har fungerat som en del av olika samhällen redan länge innan någon slags 

utbildning inom ämnet har funnits till. De första professionella inom branschen kan an-

ses vara studerande som började en utbildning på finska Kasvattajaopisto år 1918. Kas-

vattajaopisto grundades på grund av behov baserade på föräldralösa barn under det 

första världskriget. Samhället behövde då professionella som var inriktade på fostring 

(Mäkinen et al. 2009:11). 

 

Den akademiska utbildningens rötter inom socialbranschen skapades år 1928, då det 

grundades en utbildning som ledde till examina inom branskydd. År 1970 möjliggjordes 

studier inom socialpolitiska ämnen på Tammerfors universitet. År 1994 förankrades so-

cialt arbete som ett huvudämne på universitetsnivå. Boken Ammattina sosionomi kon-

staterar att socialt arbete är en helhet som består av forskning, utbildning och praktik 

(Mäkinen et al. 2009:11). 
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Innan socionomutbildningar inleddes och etablerades som yrkesexamina så fanns det på 

1980-talet utbildningsbenämningar som socialhandledare, socialpedagoger och diako-

ner. Under åren 1996-1998 förenades flera utbildningar som socialhandledare och soci-

alpedagoger till en gemensam yrkesexamen med titeln socialbranschens handledare. De 

första yrkeshögskolorna i Finland grundades år 1995 då den första lagversionen om yr-

keshögskolestudier trädde i kraft. Från och med 1999 har det funnits tre huvudsakliga 

yrkesexamen för socialbranschen inom yrkeshögskolestudier; socionom (YH), geronom 

(YH) och rehabiliteringshandelare (YH) (Mäkinen et al. 2009:13–14). 

 

Från och med 2006 har socionomutbildningarnas (YH) omfattning varit 210 studiepo-

äng och studieprogrammens tidsmässiga längd har etablerats till tre och ett halvt år. So-

cialbranschens utbildningar erbjuds för tillfället på 21 yrkeshögskolor i Finland (Inno-

kylä, Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto). Enligt lagen får en behörig socionom 

(YH) arbeta självständigt i socialbranschens expertuppgifter, som företagare samt delta i 

utvecklande av eget arbete, arbetsgemenskaper och yrkesbranschen (Mäkinen et al. 

2009:14). 

3.1.2 Presentation av undersökningens yrkeshögskolor 

I detta kapitel kommer vi att presentera de yrkeshögskolor vi använde som yrkeshög-

skolerespondenter för denna undersökning. Högskolan Arcada är en tvåspråkig yrkes-

högskola i Helsingfors med drygt 2.700 studerande. Arcada erbjuder utbildningsmöjlig-

heter på svenska och engelska i till exempel företagsekonomi, idrott, teknik och social- 

och hälsovård (Högskolan Arcada 2014, Arcada utbildar aktiva proffs). 

 

Arcadas nätsidor sammanfattar att högskolans socionomutbildning strävar efter att ut-

bilda socionomer med breda baskunskaper bland till exempel barn och unga, personer 

med funktionshinder och äldre. Som utgångspunkt för Arcadas socionomutbildning 

nämns en socialpedagogisk referensram som används för att granska resurser och behov 

hos klienter och samhället. Till socionomens egenskaper hör bemötande av klienter 

samt färdigheter i att inspirera, stöda och stärka människors möjligheter till livskontroll 

och delaktighet. Utbildningen erbjuder teoretisk grund och kännedom om socialservice-
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systemet och främjar kunskaper kring klienters välbefinnande och social trygghet. Ge-

nom breddstudier, fördjupad praktik och examensarbete väljer studerande profilering 

inom sitt yrkesområde (Högskolan Arcada 2013, Utbildning till socionom). 

 

Yrkeshögskolan Novias verksamhet är delad i sex campus på fyra orter. Högskolan be-

finner sig fysiskt i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia erbjuder socionomutbild-

ning på flera campus. I denna undersökning kommer vi att lägga fokus på Novias cam-

pus i Vasa. 

 

Novias nätsidor beskriver profilering inom socialpedagogiskt arbete med att målet är att 

utveckla studerandes förståelse för hur barns och ungas utveckling och uppväxtvillkor 

och levnadsförhållanden för personer med funktionshinder påverkas av miljöfaktorer, 

samhällets utveckling och pedagogiska synsätt. Novias socionomutbildningar skapar 

beredskap för att bemöta klienter och kunskap om omsorg, rehabilitering, lagstiftning, 

administration, socialpedagogik och ledarskap (Yrkeshögskolan Novia, Socionom, 

Vasa, profileringar). 

 

Metropolia Ammattikorkeakoulu är en tvåspråkig yrkeshögskola med över 16.000 stu-

derande på cirka 20 campusområden. Högskolan erbjuder 14 stycken engelskspråkiga 

och totalt 65 olika utbildningsprogram. På Metropolia är det möjligt att studera till 

socionom (YH) både på finska och på engelska. I början av socionomstudierna (YH) på 

Metropolia skapas individuella studieplaner, dessa studieplaner kallas för ”oppijan 

polku”. Förutom de kurshelheter som hör till baskurser för alla socionomstuderande på 

yrkeshögskolan så väljer studerande yrkesmässiga studieinriktningar. Till inriktningarna 

hör till exempel socialhandledning inom vuxensocialarbete, samarbete och sociokultu-

rell inspiration, småbarnsfostran, familjearbete och ungdomar. Enligt Metropolias nätsi-

dor stärker och styr dessa inriktningsmöjligheter studerandes professionalitet (Metropo-

lia Ammattikorkeakoulu 2014, Sosiaaliala). 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu erbjuder utbildning på flera campusområden i Helsing-

fors, Träskända, Uleåborg, Pieksämäki och i Björneborg. ”Diak” utbildar parallellt både 

socionomer (YH) och socionom-diakoner (YH). Den sist nämnda utbildningen utmyn-

nar i behörighet till både socionomexamen samt behörighet i kyrkligt diakoniarbete. 
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Socionom-diakoner har behörighet att jobba inom Finlands lutheranska kyrka. I detta 

examensarbete kommer vi dock att behandla den grundläggande socionomutbildningen 

(YH) som Diakonia-ammattikorkeakoulu erbjuder på deras campus i Helsingfors. Diak 

möjliggör socionomutbildning både på finska och på engelska. 

 

Diakonia-ammattikoreakoulus nätsidor beskriver att deras socionomutbildning (YH) 

strävar efter att producera kunskap gällande individers människovärde och mänskliga 

rättigheter enligt socialbranschens etiska principer. Utbildningen främjar också att ut-

bilda socionomer att se på frågor kring jämlikhet och arbete mot samhällelig deprivat-

ion. Enligt Diakonia-ammattikorkeakoulu stöder socionomer individers, familjers och 

övriga människogruppers sociala inklusion (Diak, 2014 Sosionomi (AMK)). 

3.1.3 Det nationella yrkeshögskolenätverket inom det sociala området 

Det nationella yrkeshögskolenätverket inom det sociala området, fi: sosiaalialan ammat-

tikorkeakouluverkosto, inledde sin verksamhet år 1992. Nätverket arbetar för att främja 

det sociala området inom yrkeshögskolestudier. Samarbetsorganets aktörer diskuterar 

utvecklingsfrågor och andra strategiskt viktiga nationella utbildnings- och socialpoli-

tiska teman kring socionomutbildningar. Under sina aktiva år har nätverket samlat ihop 

de som arbetat med utbildning inom det sociala området i yrkeshögskolor, så som lärare 

och andra relevanta representanter. Det nationella yrkeshögskolenätverket inom det so-

ciala området har definierat och lyft fram socionomutbildningarnas (YH) grunduppgif-

ter. Till dessa grunduppgifter hör utbildning inom det sociala området, regional utveckl-

ing samt forskning och utvecklings- och innovationsåtgärder (Sosiaalialan AMK-

verkosto 2013:1). I detta examensarbete kommer det nationella yrkeshögskolenätverket 

inom det sociala området även att refereras till som socialbranschens yrkeshögskolenät-

verk och yrkeshögskolenätverk. Det här beror på att benämningen ”det nationella yrkes-

högskolenätverket inom det sociala området” är relativt långt att referera till. Social-

branschens yrkeshögskolenätverk har inte ett officiellt namn på svenska. 

 

Nätverkets strategier har stött utveckling av socionomutbildningar både på nationell och 

på regional nivå. Den första nationella strategin godkändes år 2000. Nätverkets strategi 

för åren 2013-2015 handlar om nätverkets uppdrag, vision och värderingar, men även 
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om samarbetsorganets struktur och verksamhetsprinciper samt om strukturering av ut-

bildningarnas upplägg (Sosiaalialan AMK-verkosto 2013:1). Nätverkets tre preliminära 

värderingar är samarbete, inflytande och utveckling. Yrkeshögskolenätverket har för-

bundit sig till The Ethics of Social Work: Principles and Standards dokumentet produce-

rat av International Federation of Social Workers (IFSW). Genom detta dokument un-

derstryks bland annat strävan efter att främja mänskliga rättigheter, individers självstän-

dighet och motverkande av marginalisering (Sosiaalialan AMK-verkosto 2013:2). 

3.1.4 Kompetenser för Socionom (YH) examen 

Kompetenser för Socionom (YH) examen är kompetensmålsättningar för studerande 

inom socionomutbildningar i Finland. Kompetensmålsättningarna är nationellt bindande 

och har verkställts av det nationella yrkeshögskolenätverket inom det sociala området. 

Kompetenserna definierades för första gången år 2006 och har senast uppdaterats år 

2010 (Innokylä, Sosionomi (amk) –tutkinto). Dessa övergripande kompetensmålsätt-

ningar anses enligt yrkeshögskolenätverket som centrala komponenter av en behörig 

socionom (YH) på arbetsfältet. 

 

Kompetensmålsättningarna är följande: 

 

1. Etisk kompetens: socionomer bör inkludera det sociala områdets värderingar och yr-

kesetiska principer till sitt agerande. Reflektion över yrkesetiska frågor är centralt. 

Socionomer skall kunna se det unika i varje enskild individ både via subjektiva resurser 

och behov. Socionomer bör främja jämlikhet och sträva till att förebygga utslagning på 

samhällelig-, samfundsinriktad- och individuell nivå (Mäkinen et al. 2009:18–19). 

 

2. Kompetens i klientarbete: det är viktigt för socionomer att identifiera den personliga 

människosynens och värdegrundens betydelse i arbete inom det sociala området. Den 

professionella bör skapa ett professionellt förhållande till klienter i strävan efter delaktig 

växelverkan och samarbete. Socionomer kan analysera klienters behov och styrkor samt 

stöda att förstärka dem. Socionomer skall kunna använda sig av och utvärdera teoretiska 

utgångspunkter och konkreta arbetsmetoder i sitt jobb. Socionomer skapar målinriktade 
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stödåtgärder för att handleda klienter och utvärderar klientprocessers olika utvecklings-

skeden (Mäkinen et al. 2009:18–19). 

 

3. Kompetens i det sociala områdets servicesystem: socionomer skall känna till service-

systemets strukturer och lagstiftning som stöder klienters välfärd. Socionomer bör 

kunna analysera och förstå förändringar och förändringsbehov i samhällelig välfärds-

service. Den professionella skall vara kompetent i att bedöma klienters servicebehov i 

diverse livsskeden och arbeta enligt förebyggande arbetets principer. Det är centralt att 

den professionella inom det sociala området kan fungera som sakkunnig i mångprofess-

ionella arbetsgrupper och nätverk (Mäkinen et al. 2009:18–19). 

 

4. Kritisk och delaktighetsfrämjande samhällsinriktad kompetens: socionomer kan utgå-

ende från lokala, nationella oh internationella perspektiv evaluera processer som kan 

äventyra klienters jämlikhet och inklusion. Socionomer kan anlita metoder i socialt ar-

bete, behärskar samhällelig påverkan och kommunikationsförmågor. Medborgarnas del-

aktighet bör hållas som fokus och socionomer strävar efter att agera som en medverkare 

i intressebevakande arbete (Mäkinen et al. 2009:18–19). 

 

5. Forsknings- och utvecklingsinriktad kompetens: socionomer skall inbegripa reflek-

tiva, forskande och utvecklingsinriktade arbetssätt. Socionomer bör ha kompetens i 

praxisförankrad forskning och förmåga till att producera ny kunskap. Till socionomers 

yrkesbild hör planering, förverkligande, utvärdering och rapportering av klientbaserade 

arbetsprocesser (Mäkinen et al. 2009:18–19). 

 

6. Ledarskapskompetens: socionomer bör kunna funktionera som förman i en arbets-

samfund och fungera i utvecklingsarbete inom arbetsgemenskaper, serviceprocesser och 

övrigt kunnande inom det sociala området. Socionomer skall ha grundförutsättningar att 

medverka som en självständig företagare inom det sociala området (Mäkinen et al. 

2009:18–19). 
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3.1.5 Socialbranschens YH-nätverksdagar i Lahtis 10.– 11.4.2014 

Som studerande och undersökare fick vi en möjlighet att besöka de nationella yrkeshög-

skolenätverksdagarna som det nationella yrkeshögskolenätverket inom det sociala om-

rådet årligen organiserar. Vi fick information om att nätverksdagarna kunde fungera 

som en intressant plattform för de forskningsfrågor som vi behandlade i detta examens-

arbete. Nätverksdagarna organiserades på Lahden ammattikorkeakoulu i Lahtis. 

 

Årets nätverksdagar handlade om teman kring framtidens socionomer som socialbran-

schens professionella. Dagarnas program omfattade flera talturer som vi kommer att re-

ferera till i form av generell genomgång och även via enstaka muntliga citat. 

 

Torsdagen den 10 april började med en presentation av Juha Luomala från Sosiaalialan 

osaamiskeskus Verso. Kompetenscentren inom det sociala området är organisationer 

som bildas av kommuner i varje verksamhetsområde tillsammans med forskningsinsti-

tut, utbildningsorganisationer, medborgarorganisationer och andra aktörer. Kompetens-

centren strävar efter att utveckla och förmedla information kring kompetens och sak-

kunskap, utveckla bastjänster samt specialservice och specialisttjänster som kräver spe-

cialkompetens. Dessutom strävar kompetenscentren efter att trygga en mångsidig växel-

verkan mellan grundutbildning, fortbildning samt praktiskt arbete (Social- och hälso-

vårdsministeriet 2012, Kompetenscenter inom det sociala området). 

 

Luomala reflekterade kring strukturella förändringar som Finlands samhälle bemöter i 

nuläget och allt oftare i framtiden. Befolkningens demografiska åldrande, resursernas 

snävhet, ökande hälsoskillnader och social- och hälsovårdssammansättningar var teman 

som lyftes upp under presentationen. Luomala konstaterade att centrala punkter inför 

framtidens socialt arbete är att fokus borde riktas mot att öka klienters jämlikhet när det 

gäller service. Luomala menade att det är naturligt att klientcentrerade serviceformer 

bör utgå från mångprofessionella utgångspunkter. Bemötande och lyssnande bör vara 

grundfärdigheter för socialbranschens professionella. Att främja gott bemötande leder 

enligt Luomala även till kostnadseffektivare serviceformer. Förmågan att ta klienter 

med i serviceformandet är en central punkt inför framtida socionomer, det baserar sig 

enligt Luomala på en klar och stark yrkesidentitet (Luomala 10.4.2014). 
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Pirjo Sarvimäki från Social- och hälsovårdsministeriet talade om den blivande nation-

ella integrationen av bas- och specialvård i samband med socialvårdens service. Sar-

vimäki menade att fem starka social- och hälsovårdsområden på nationell nivå skall re-

sultera i att klienter får jämlikare möjligheter till service, oberoende av boendeort. Sar-

vimäki nämnde mångprofessionellt arbete som en nyckel inför framtidens välfärdsser-

vice (Sarvimäki 10.4.2014). 

 

Översocialråd Aulikki Kananoja talade också om socialbranschens framtid under Lahtis 

yrkeshögskoledagar. Enligt Kananoja finns det en viss motstridighet mellan klienternas 

vardag, socialt umgänge och lagstiftningens grunder. Kananoja menade att lagstiftning 

ofta utgår från mycket individuella synpunkter, och tar inte i hänsyn det sociala samspe-

lets betydelse i större kontextuella sammanhang. Kananoja menade att lagstiftning 

borde anpassa sig till klienternas sociala upplevelser, de sociala verkligheter som klien-

terna befinner sig i. Ett konkret exempel som Kananoja gav var att exklusionens motsats 

inte är pengar, utan delaktighet och gemenskap (Kananoja 11.4.2014). 

 

Aulikki Kananoja menade att klienternas livssituationer allt för ofta bemöts endast utgå-

ende från lagstiftade serviceformer och rättigheter. I fall en klient befinner sig i en livs-

situation som det inte utgående från lagstiftning finns en direkt stödform för, så ökar 

risken för att klienten kan hamna utanför både servicestrukturer och delaktighet i sin 

näromgivning (Kananoja 11.4.2014). 

3.1.6 Intressebevakning på fältet 

I detta kapitel presenterar vi centrala intressebevakare inom det sociala området. I detta 

examensarbete kommer vi att presentera en högskoleförfrågans resultat (se kapitel 7.2) 

som vi ansåg att vi kunde dra nytta av för att främja våra målsättningar med undersök-

ningen. Denna högskoleförfrågan är verkställd av TaSO ry. Talentian Sosiaalialan 

Opiskelijat TaSO ry är en nationell studerandeorganisation inom Fackorganisationen för 

högutbildade inom socialbranschen Talentia rf. TaSO ry grundades år 1994 för att stöda 

Talentias verksamhet för studerande. TaSO arbetar tätt tillsammans med Talentia för att 

stöda kvalitativ utbildning inom socialbranschen, för att främja arbetsfältets utveckling 
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och för att medverka kring socialbranschens samhälleliga ställning. TaSO ry tar bland 

annat ställning till studiernas innehåll, studerandes praktikperioder och till frågor relate-

rade till utexaminering samt sysselsättning (Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry 

2014, Toimintasuunnitelma). 

 

TaSO ry omfattas av ungefär 4.000 studerandemedlemmar bland Finlands yrkeshögsko-

lor och universitet då majoriteten av medlemmarna är socionom- och socialarbetarstu-

derande. TaSO ry:s agenda är att följa med socialbranschens läge och utveckling från 

studerandeperspektiv på lokal, nationell och internationell nivå (Talentian Sosiaalialan 

Opiskelijat 2014, TaSO ry). 

 

Talentia är en fackorganisation som fungerar som intressebevakare för högutbildade 

inom socialbranschen i Finland. Organisationen är grundad år 1949 och började sin 

verksamhet med namnet Huoltotyöntekijöiden ammatillinen keskus HAK. År 1962 änd-

rade föreningen sitt namn till Sosiaalityöntekijäin Liitto (SOSTL) och detta namn an-

vändes ända till 2002. En preliminär orsak till att organisationen bytte sitt namn till 

Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf, fi: Sosiaalialan 

korekakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, var att en majoritet av föreningens 

medlemmar började ha en socionom (YH) bakgrund i stället för bakgrund som socialar-

betare från universitet. Ordet ”talentia” har sitt ursprung i antikens mytologier där Ta-

lentia representerade en gudinna (Talentia, Historia). 

 

Till fackorganisationens värderingar hör etik, jämlikhet och medlemmarnas trygghet. 

Talentia förbinder sig till att upprätthålla socialbranschens värderingar och samhällelig 

diskussion kring förutsättningar för etiskt hållbart arbete (Talentia, Arvot). Etiska för-

hållningssätt syns även som samhälleligt hållbara val då Talentia förbundit sig till 

WWF:s Green Office-program för att främja och utveckla miljövänliga arbetssätt (Ta-

lentia, Talentia on Green Office). Med jämlikhet strävar organisationer efter att alla Ta-

lentias medlemsorganisationer blir jämlikt bemötta i form av intressebevakning och in-

tern kommunikation. Via medlemmarnas trygghet vill Talentia trygga stöd av sina med-

lemmar i form av intressebevakning även på lokalnivå (Talentia, Arvot). 
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3.2 Bakgrund II: styrande dokument och rapporter 

I de följande kapitlen läggs fokus på centrala dokument och rapporter som är skapade 

via lagstiftning, projekt och utvecklingsplaner. Som källor lyfter vi upp till exempel lag-

stiftning, den europeiska Bolognaprocessen, Social- och hälsovårdsministeriet och 

Undervisnings- och kulturministeriet. Syftet är att förankra vårt examensarbete i nation-

ellt och internationellt drivna dokument och rapporter. Dessutom tar vi en titt på nor-

diska synpunkter gällande socionomutbildningarnas läge i Sverige. 

3.2.1 Bolognaprocessen 

Den grundläggande idéen med Bolognaprocessen har varit att skapa standardiserade 

strukturer för högskoleutbildning inom Europa. Bolognaprocessen har sina rötter i Bo-

lognadeklarationen som har fått sitt namn efter ett möte i staden Bologna år 1999. Un-

der mötet undertecknade 29 stycken europeiska länder en deklaration för att till exempel 

underlätta rörlighet bland högskolestuderande inom Europa. I dagens läge är över 45 

länder delaktiga i Bolognaprocessens verksamhet (Universitets- och högskolerådet 

2014). 

 

Syftet med processen var ursprungligen att Europa fram till år 2010 skulle bli ett stabili-

serat, mera standardiserat och gemensamt område inom högskoleutbildning, ett så kallat 

”European Higher Education Area, EHEA”-område. Främjande av mobilitet samt an-

ställningsbarhet och europeisk konkurrens- och attraktionskraft som utbildningskonti-

nent anses som centrala delmål för processen (Universitets- och högskolerådet 2014).  

 

Bolognaprocessens övergripande målsättningar understryks av operativa mål: 

 

Tydliga examensstrukturer och ett system för dimensionering av studierna: systemet för 

överföring och dimensionering av studieprestationer ECTS (European Credit Transfer 

System) användas för att skapa likformighet av överföring av studieprestationer på 

europeisk nivå. I många europeiska länder har det inte funnits någon dimensionering av 

studierna, utan examinas omfattning har angivits i år eller terminer (Universitets- och 

högskolerådet 2014). 
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Enhetliga examensstrukturer: examensstrukturer utvecklas generellt på basen av en så 

kallad tvåstegsmodell. Den första nivån i modellen omfattar examina på kandidatnivå av 

studier på ungefär tre till fyra år som borde ha relevans på den europeiska arbetsmark-

naden. Den andra nivån innefattar examina på magisternivå och påbyggnadsexamina är 

studier på den tredje nivån (Universitets- och högskolerådet 2014). 

 

En europeisk dimension i kvalitetsevalueringen: det europeiska samarbetet i kvalitets-

säkring främjas och utvecklas med syfte i att hitta gemensamma faktorer inom metoder 

och kunskapsnivåer. European Network of Quality Assurance in Higher Education 

(ENQA) spelar en central roll i denna utvecklingsfas (Universitets- och högskolerådet 

2014). 

 

Ökad rörlighet: hinder för rörlighet gällande studerande, lärare, forskare och annan per-

sonal vid europeiska högskolor motarbetas för att främja möjligheter till fysiskt och in-

formationsbaserat utbyte av kunskap, praxis och övriga erfarenhter (Universitets- och 

högskolerådet 2014). 

 

En europeisk dimension i den högre utbildningen: mångsidigt och effektivt internation-

ellt samarbete stöds i form av nätverksbildning samt genom utbildning i språk och kul-

tur (Universitets- och högskolerådet 2014). 

 

En uppföljningsgrupp har grundats för att följa med hur Bolognaprocessen har imple-

menterats i olika länder. Arbetsgruppen består av representanter från varje land som har 

skrivit under deklarationen. Dessa representanter möts några gånger per år och kommer 

till exempel överens om vilka internationella möten som skall ordnas gällande proces-

sen, och vilka utredningar som utförs i samband med processens utveckling och verk-

ställning. Bolognaprocessens första uppföljningsmöte ordnades år 2001 i Prag. Där fat-

tade arbetsgruppen beslut om att utveckla processens målsättningar genom att sträva 

efter ökat medinflytande av studerande, befrämja insatser kring livslångt lärande samt 

stöda utveckling av standardiserade examina på europeisk nivå (Undervisnings- och 

kulturministeriet, Bolognaprocessen). 
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Under ett ministermöte i Leuven år 2009 bestämdes att extra fokus ska läggas på föl-

jande delområden under tidsperioden 2010-2020: 

 

Den sociala dimensionen: utbildning av hög kvalitet bör tillgängliggöras för alla stu-

derande. Underrepresenterade studerandegrupper bör vid behov erbjudas stöd för att 

delta och genomföra sina studier. Livslångt lärande: att främja lärande under hela livs-

loppet skall möjliggöras genom olika former och diversitet av utbildning, samt genom 

att utveckla ett nationellt kvalifikationsramverk, National Qualification Framework 

(NQF). Anställningsbarhet: högskolor bör bemöta arbetsmarknadens behov av välutbil-

dad personal bland annat genom att främja praktikperioder i utbildningsprogram. Stu-

derandecentrerat lärande: högskolor skall fastställa lärandemål i utbildningarnas kurs-

planer. Internationalisering och mobilitet: fram till 2020 bör minst 20 % av examensin-

riktade högskolestuderande ha erfarenhet av att studera eller praktisera utomlands under 

sina studier. Mobilitet anses som en karakteristik egenskap i europeisk högskoleutbild-

ning. ”Multidimensional transparency tools”: strävan efter att utöka jämförelser mellan 

europeiska högskolor med tanke på Bolognaprocessens målsättningar (Universitets- och 

högskolerådet 2014). 

3.2.2 Yrkeshögskolelag 

I detta kapitel lyfts fram synpunkter från yrkeshögskolelagen. Lagen i sin nuvarande 

form är ursprungligen från år 2003. När detta examensarbete skrevs så genomgick yr-

keshögskolelagen en uppdatering som troligen träder i kraft i början av år 2015. Yrkes-

högskolelagens paragrafer stöder oss att analysera och sammanfatta vår undersökning 

med stöd av lagmässigt innehåll. 

 

Yrkeshögskolelagen konstaterar de finländska yrkeshögskolornas rätt till självstyre i 

och med att en yrkeshögskola har självstyre i fråga om sina inre angelägenheter. Enligt 

lagen besluter yrkeshögskolorna självstyrt om deras specifika undervisningsplaner. Yr-

keshögskolorna har som uppgift att förmedla sådan högskoleundervisning som baserar 

sig på arbetslivets och arbetslivsutvecklingens krav. Dessutom bör yrkeshögskolorna 

stöda studerandes yrkesutveckling och att bedriva tillämpat forsknings- och utveckl-

ingsarbete som betjänar yrkeshögskoleundervisningen, samt stöder arbetslivet och den 
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regionala utvecklingen och tar näringsstrukturen i regionen i hänsyn (Yrkeshögskolelag 

351/2003). 

 

Yrkeshögskolelagen utgår från att yrkeshögskolor skall genomföra utbildning i samar-

bete med näringslivet och det övriga arbetslivet, speciellt inom yrkeshögskolornas lo-

kala regioner. Samarbete mellan finländska och utländska högskolor och andra läroan-

stalter nämns också. Yrkeshögskolelagen beskriver att samarbete mellan yrkeshögskolor 

till exempel kan verkställas genom gemensamma projekt eller gemensamt forsknings- 

och utvecklingsarbete. Till yrkeshögskolornas ansvarsområden hör att ansvara för kvali-

teten och utvecklingen av den utbildning och övriga verksamhet som yrkeshögskolorna 

ordnar. Yrkeshögskolor skall utvärdera den utbildning som erbjuds samt delta i extern 

utvärdering av verksamheten och kvalitetssystemen och publicera resultaten av dessa 

utvärderingsprocesser (Yrkeshögskolelag 351/2003). 

3.2.3 Arbetsuppgifter och arbetsfördelning inom socialbranschen 

Sosiaalihuollon tehtävä- ja ammattirakenteen kehittämisprojektin loppuraportti är verk-

ställd av Social- och hälsovårdsministeriet år 2004. Rapportens målsättningar har varit 

att utveckla arbetsuppgifter och yrkesstrukturer inom socialbranschen i den kommunala 

sektorn. Projektet hade fokus på arbetsuppgifter och uppgiftsfördelning mellan socialar-

betare från universitet och socionomer (YH) från yrkeshögskolor. Syftet med projektet 

var att synliggöra möjligheter och utmaningar gällande arbetsuppgifternas fördelning, 

att kartlägga personalens mängd och utbildningarnas samt arbetssättens former (Social- 

och hälsovårdsministeriet 2004:3). 

 

Rapporten noterade sammandragsvis att det inte anses som ändamålsenligt att dela på 

socialarbetarnas och socionomernas arbetsuppgifter allt för hierarkiskt och strikt. Rap-

porten konstaterade att arbetsfältets behov med tanke på klientgrupper och samhällets 

strukturer förändras flexibelt i dagens läge. Det här leder till att behov av nya mångfa-

cetterade och mångfaldiga serviceformer frekvent framkommer, och samtidigt kan be-

hov av etablerade serviceformer eventuellt minska. Enligt rapporten kan för strikta och 

oflexibla arbets- och för specifika uppgiftsfördelningar mellan socialarbetare och socio-

nomer leda till att klienter blir utan det stöd som de skulle vara i behov av. Social- och 
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hälsovårdsministeriet föreslog att socialvårdens personal- och uppgiftsstrukturer bör ut-

vecklas till att utforma sig allt mångsidigare och flexibla så att både arbetstagare och 

arbetsuppgifter kunde justeras till förändringar i samhället (Social- och hälsovårdsmi-

nisteriet 2004:61). 

 

Ett aktuellt tema som rapporten synliggjorde var behov av ökade beredskap i mångpro-

fessionellt samarbete. Flera kommuner som deltog i Social- och hälsovårdsministeriets 

projekt nämnde att tvärvetenskapligt samarbete som par- och gruppsamarbete är i nyck-

elposition på ett arbetsfält där ekonomiska resurser är knappa. Kommunerna ansåg att 

mångprofessionellt samarbete är ett gott sätt att öka på det sociala arbetets effekter, och 

det ansågs dessutom vara en faktor som minskade på arbetsbelastningen bland personal. 

Specifika klientgrupper som rapporten föreslog mångprofessionellt samarbete inom var 

till exempel äldreomsorg samt missbruk- och mentalvård, där social- och hälsovårds-

branschens täta samarbete lyftes fram som en styrka och nödvändig fördel (Social- och 

hälsovårdsministeriet 2004:63). 

 

För att konkret kunna förstärka tvärvetenskapliga förhållningssätt och färdigheter så fö-

reslog Social- och hälsovårdsministeriets rapport att mångfacetterat samarbete bör 

stödas och utvecklas under studietid. Rapporten konstaterade att till exempel socialarbe-

tar- och socionomstuderande kunde i framtiden samarbeta aktivare under studietid 

(Social- och hälsovårdsministeriet 2004:63). 

3.2.4 Utvärdering av socionomutbildningen vid Sveriges universitet och 

högskolor 

Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor är en rap-

port verkställd av Sveriges Högskoleverk och publicerad år 2009. Högskoleverket 

(HSV) har ansvarat för administration av högskolor och universitet i Sverige. Nuförti-

den påverkar myndigheten i Universitetskanslersämbetet och i Universitets- och hög-

skolerådet sedan januari 2013. Vi vill betona att socionomutbildningarna skiljer sig 

struktur-, behörighets- och innehållsmässigt från socionomutbildningar (YH) i Finland. 

Socionomutbildningarna i Sverige är inte direkt jämförbara med Finlands i och med att 

utbildningarna i Sverige baserar sig på universitetsnivåns studier i stället för yrkeshög-
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skolenivå som i Finland. Vi anser dock att det är intressant för oss som undersökare att 

få bredd på våra undersökningsmålsättningar genom en nordiskt förankrad rapport om 

socionomutbildningarnas strukturella frågor. 

 

I Sverige har de universitet som erbjuder en socionomexamen huvudsakligen följt två 

olika utvecklingslinjer (Högskoleverket 2009:9). En del universitet prioriterar en ”gene-

ralistutbildning” (likformig utbildningsstruktur) som innefattar flera huvudsakliga kli-

entgrupper inom det sociala området som barn, unga, familjearbete, äldre, personer med 

funktionshinder, missbrukarvård och så vidare. De andra universiteten har valt att dela 

upp utbildningarna i snävare delområden genom specialiserade inriktningar inom det 

sociala fältet. Rapporten lyfte upp vissa aspekter som anses vara argument för mera spe-

cificerade utbildningsriktningar. Rapporten konstaterade att arbetsgivare i vissa regioner 

efterfrågar vissa specifika kompetenser, det vill säga socionomers kunskaper och fär-

digheter till exempel inom äldreomsorg och personer med funktionshinder. Ett annat 

argument som presenterades var att det inte finns utrymme för alla delar av en ”genera-

listutbildning” omfattad av 210 studiepoäng, och att det därför är mera ändamålsenligt 

att erbjuda specifikare specialiseringsmöjligheter. En tredje sannolik orsak för att vissa 

högskolor har valt att inrikta sig på specialisering inom socionomutbildningar i Sverige 

är för att ta vara på de specifika kunskaperna hos individuella lektorer som tidigare 

medverkat inom utbildning av sociala omsorgsexamen (Högskoleverket 2009:9). 

 

Sveriges Högskoleverk har gett utlåtande om att oberoende hur högskolorna organiserar 

socionomutbildningarnas strukturer, antingen med fokus på likformighet eller spetskun-

skap, så bör högkvalitativ utbildning med tillräcklig bredd och fördjupning inom hela 

det aktuella området erbjudas åt alla socionomstuderande. Högskoleverket ansåg enligt 

rapporten att socionomutbildning bör vara “generalistutbildning på grundnivå”. Detta 

anses vara centralt för att nyexaminerade socionomers möjligheter att arbeta inom hela 

fältet inte skall begränsas. Eventuella specialiseringar inom området får enligt Högsko-

leverket ske via separata utbildningar på avancerad nivå. Högskoleverket vill poängtera 

att socionomutbildningen skall kunna erbjuda en bredd i vetenskapliga teorier och me-

toder, vilka står i samband med arbetsmarknadens behov (Högskoleverket 2009:10).  
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Högskoleverket ställer sig kritisk till att flera av de socionomutbildningar som erbjuds i 

Sverige varierar jämfört med varandra. De anser att det är problematiskt att endast del-

vis liknande innehållsstrukturer av utbildningarna leder till gemensam yrkesbenäming. 

Högskoleverket understryker att detta leder till en “olycklig hierarkisering i synen på det 

sociala arbetets olika delområden”. Rapporten nämnde att socionomutbildningar i Sve-

rige skulle dra nytta av att karaktärisera sig som generalistubildningar, det vill säga ett 

likformigt utbildningsformat där alla studerande inom socionomexamen skulle erbjudas 

samma grunddelar (Högskoleverket 2009:10). 

3.3 Bakgrund III: blicken mot framtidens socionomutbildningar 

 

De följande kapitlen erbjuder synpunkter på strukturella och innehållsmässiga faktorer 

som framtidens socionomutbildningar kan bygga på. I kapitlen behandlas teman kring 

distansstudier, flerdimensionella läroplaner och boken Ammattina sosionomi vision om 

framtiden av socionomers arbete. 

3.3.1 Samband mellan arbetstagarnas färdigheter och arbetslivets för-

väntningar 

Mäkinen et al. (2009:16) menar att socialbranschens kärna ur arbetstagarnas och arbets-

givarnas perspektiv består av komponenter som professionalism, yrkeskunnighet och 

färdigheter. Dessa komponenter skapar en slags verksamhetsmiljö där arbetsgivarnas 

förväntningar och krav inriktas på arbetstagarnas prestationer (Mäkinen 2009:16-17). 

Med verksamhetsmiljöer menas olika slags fysiska miljöer där arbetstagarna fungerar, 

som till exempel inom studier och på arbetsfältet. Med arbetsgivarnas kvalifikationsför-

väntningar syftas arbetsgivarnas förväntningar på socionomernas kunskaper, färdigheter 

och kompetenser i arbetslivet (se kapitel 1.2). Med arbetstagarnas kvalifikationer syftar 

Mäkinen et al. (2009:17) på de konkreta färdigheter och den kunskap som arbetstagaren 

uppnår till exempel under sina studier och genom sina erfarenheter i arbetslivet (Mäki-

nen 2009:17). 
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Med kvalifikation menar Mäkinen et al. (2009:18) de särdrag av kunskaper, färdigheter 

och kompetenser som socionomen har uppnått för att ”passa” för arbetsuppgifter. En 

arbetstagare kan antingen acceptera de aktuella kvalifikationerna som möts i arbetslivet, 

eller så kan arbetstagaren aktivt försöka påverka dem (Mäkinen et al. 2009:18). 

 

 

 

Figur 1. Relationer mellan utbildning och arbete 

 

Den ovan beskrivna och visuellt presenterade figuren skapar en modell för det som kan 

anses vara tankeväckande för socionomstuderande, det vill säga blivande arbetstagare. 

Figuren presenterar olika verksamhetsmiljöer som till exempel yrkeshögskolor och ar-

betsplatser vilka omfamnas av omgivningens förväntningar på studerandes och socio-

nomers kunskaper, färdigheter och kompetenser. 

3.3.2 Öppna yrkeshögskolor och distansstudier 

I detta kapitel behandlar vi begreppen öppna yrkeshögskolor och distansstudier. Vi 

kommer att belysa kapitlet genom definitioner av termerna och se på konkreta exempel 

på studiemöjligheter inom öppna yrkeshögskolor. Först och främst vill vi skilja åt öppna 

yrkeshögskolor och distansstudier vilka inte bör blandas ihop som synonymer för 

varandra. Studier på öppna yrkeshögskolor baserar sig både på distans- samt närstudier. 

Examensstuderande har också distansstudier i sina studiehelheter. 

 

Verksamhetsmiljöer 

Arbetsgivarnas 
kvalifikationsförväntningar 

Arbetstagarnas 
kvalifikationer 
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Öppna yrkeshögskolor och distansbaserade studier är relativt moderna begrepp inom 

högskolestudier i Finland. Med öppna yrkeshögskolor menas flexibla och mångfaldiga 

studiemöjligheter i och med utbud på distansbaserade studier. Öppna yrkeshögskolor 

och specifikt distansstudier karaktäriseras av att de erbjuder möjligheter till studier obe-

roende av tid och fysisk plats. Dock bör man också nämna att studier via öppna yrkes-

högskolor är kostnadsbelagda och kräver möjligheter för studerande att använda sig av 

internetkoppling, ifall studerande har intresse av att avlägga kurser på distans. Dessa 

omständigheter kan skapa hinder för vissa studerandes delaktighet i öppna yrkeshögsko-

lornas verksamhet. Samtidigt möjliggör öppna yrkeshögskolor och distansstudier även 

nya möjligheter för yrkeshögskolor att delaktiggöra studerande. 

 

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) konstaterar att informations- och kommu-

nikationsteknik har etablerat sig i dagens samhälle i form av studier, arbete och hela 

samhällets funktionssätt. Genom att utnyttja de möjligheter som informations- och 

kommunikationsteknikens digitalisering innebär så är det möjligt att erbjuda allt flexib-

lare och individuellt skräddarsydda studiemöjligheter. UKM:s rapport synliggör att ut-

bildningars elektroniska infrastrukturer och digitala arbetsportaler bör utvecklas för att 

förstärka skolors digitaliseringsutveckling (Undervisnings- och kulturministeriet 

2012:18). Ministeriet menar att de nuvarande och dels styva arrangemang av studiemöj-

ligheter är en orsak till att högskolestudier bromsas (Undervisnings- och kulturministe-

riet 2012:45). 

 

Undervisnings- och kulturministeriet publicerade år 2010 en rapport med titeln Koulut-

uksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020. Rapporten lade fokus på hur undervisning i 

Finland kunde beakta informationssamhället och dess utveckling. UKM menade att 

även om man i Finland har investerat i elektroniska anordningar och internet nätverk så 

har inte pedagogik eller skolornas förhållningssätt utvecklas i samma takt. Rapporten 

noterade att olika skolors skillnader i utnyttjande av informations- och kommunikations-

teknik är väldigt varierande nationellt sätt. Undervisnings- och kulturministeriet menade 

att en av de största utmaningarna är att utveckla skolors tillvägagångs- och förhållnings-

sätt gällande tekniska stödmedel för att mera ändamålsenligt kunna bemöta olika stu-

derandes subjektiva lärandebehov och lärandesätt. Enligt rapporten möjliggör informat-
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ions- och kommunikationsteknik också utveckling av kollektivt och gruppdelaktigt lä-

rande (Undervisnings- och kulturministeriet 2010:8). 

 

Till näst kommer vi att konkretare beskriva hurdana möjligheter öppna yrkeshögskolor 

erbjuder. Till exempel Högskolan Arcada erbjuder öppna yrkeshögskolans studiemöj-

ligheter på svenska och på engelska inom företagsekonomi, teknik, mediekultur, kultur-

producentskap, språk, idrott samt social- och hälsovård. Ett av de strukturella alternati-

ven som Arcada erbjuder kallas för Öppna YH-leden. Det här alternativet riktar sig på 

studerande som tänker avlägga examen vid yrkeshögskolan. I fall den studerande avläg-

ger minst 60 studiepoäng under högst två år så kan hon eller han ansöka om att fortsätta 

som examensstuderande på Arcada och genom det få sina studiepoäng tillgodoräknade. 

Det andra alternativet yrkeshögskolan erbjuder är enskilda Öppna YH-kurser. Det här 

alternativet skapar möjligheter till att studera enstaka kurser enligt studerandes behov 

och intressen (Högskolan Arcada, Öppna yrkeshögkolan vid Arcada). 

3.3.3 Flerdimensionella läroplaner 

I detta kapitel behandlar vi Harri Kukkonens vetenskapliga artikel angående flerdimens-

ionella läroplaner. Kukkonen anser att studiers läroplaner bör stöda studerande till att 

växa in i en yrkesroll och yrkesidentitet via sociokulturella nämnare. Det centrala med 

flerdimensionella läroplaner enligt Kukkonen är att skapa möjligheter för studerande att 

vara delaktiga och känna sig fästa till sina studier (Mäkinen et al. 2012:152). 

 

Harri Kukkonens tankar utgår från ett sociokulturellt arbetsbegrepp. Enligt Kukkonen 

räcker det inte att en studerandes yrkesidentitet endast skapas genom teoribaserad kun-

skap. Forskaren anser det som centralt att erbjuda olika sätt att uppbygga yrkesidentite-

ter. Kukkonen ser möjligheter i att modernt nytänkande i läroplaner även kan användas 

för att förstärka samarbete inom mångprofessionellt arbete (Mäkinen et al. 2012:152). 

Barnett & Coaten menar enligt Kukkonen att högskolornas läroplaner nog fäster fokus 

på det som krävs av studerande i form av kunskap, färdigheter, standarder och resultat, 

men att läroplaner ofta saknar dimensioner kring reflektion, kollektivitet, utvecklingsin-

riktning och processorientering. Det här kan resultera i att bearbetning av kunskap 

minskar när kompetensbaserat lärande främjas. På grund av att läroplaner generellt har 
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tagit steg mot kunskapsbaserade läroplansmodeller så har det utmynnat i att läroplaner 

fokuserar på praktiska synpunkter, det som studerande anses behöva kunna utantill. Den 

här behavioristiska utvecklingen leder till att läroplanernas pedagogiska områden kan 

bli i skymundan (Mäkinen et al. 2012:153). 

 

Begreppet flerdimensionell läroplan (fi: moniulotteinen opetussuunnitelma) har sitt ur-

sprung i en yrkeshögskola där man ansåg att studerandes delaktighet och engagemang i 

lärandeprocesser var centrala målsättningar. Kukkonen hänvisar till Wenger från 1998 i 

att lärande sker i sociokulturella sammanhang, det vill säga i gemenskaper (Mäkinen et 

al. 2012:154). Kukkonen menar att läroplaner kan ses som kulturella konstruktioner, 

vilka både fungerar som lärarnas centrala styrande dokument, och även som riktlinjer 

för de arbets- och tankesätt som både lärare och studerande anpassar sig till. Att delta i 

en läroplans funktioner är en dimension av att delta i ett socialt samfund. Även bransch-

relaterad terminologi är ett sätt att identifiera olika utbildningsbranscher som sina egna 

specifika institutioner (Mäkinen et al. 2012:156). 

 

Kukkonen talar om att när studerande deltar i yrkesbranschens praktiska samfund, som 

till exempel praktikperioder, så bemöter de olika samfunders olika ageringssätt, synsätt, 

värdegrunder, traditioner och teorigrunder. Dessa praktiska faktorer formar praktikan-

tens sätt att tänka och agera utgående från sin egen utformade yrkesidentitet. Yrkesiden-

titeten formas och omformas aktivt i dessa processer, i samverkan med ens omgivning. 

Oberoende av utbildningsbransch så är det centralt att kunna stöda denna formningspro-

cess genom planerande och förverkligande av läroplaner på högskolor (Mäkinen et al. 

2012:158). 

3.3.4 Socionomers framtida arbete 

Boken Ammattina sosionomi behandlar framtiden av socionomers arbete inom arbetsli-

vet (Mäkinen 2009:198). Vi vill konstatera att i och med att Ammattina sosionomi pub-

licerades år 2009 så bör man ställa bokens synpunkter på framtiden av socionomers ar-

bete i rätt kontext med tanke på publikationsåret. Även om bokens kapitel om framti-

dens socionomer har publicerats för några år sedan så innehåller den information som 

definitivt kan anses som tillämpbart i dagens samhälleliga läge. 
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Ammattina sosionomi hänvisar till utmaningar som boken själv kallar för ”megatren-

der”. Det här är faktorer som socionomer och samhället överlag handskas med, det vill 

säga teman kring globalisering, hot av marginalisering och ökande mängder av äldre 

medborgare i Finland. Andra inverkande faktorer som nämns är uppväxten av nätverks-

baserat arbete, förändring av rollen inom den offentliga sektorn, kommun- och service-

sektorernas omformande och teknologins utveckling. Mäkinen et al. (2009:198) menar 

att 37 % av offentliga sektorns socialhandledare och fostrare pensioneras kring 2017. 

Sociala arbetets personalmängder inom privata och tredje sektorns serviceproducenter 

har i andra hand ökat gradvis. Forskarna Merja Borgman och Tarja Kemppainen har år 

2005 konstaterat några centrala utvecklingsfält inom det sociala området. Till dessa del-

områden hör enligt forskarna uppnående av starka yrkesidentiteter, samt främjande av 

mångprofessionellt nytänkande för att helhetsinriktat kunna stöda klienter och produce-

ring av välfärdsservice med allt snävare ekonomiska resurser (Mäkinen et al. 2009:199). 

 

4 TIDIGARE FORSKNING  

 

I detta kapitel kommer vi att behandla tidigare forskningar som vi anser har betydelse 

för vår undersökning. 

4.1 Socialbranschens professionalitet som målsättning 

 

Jari Helminens kvalitativa forskning, Päämääränä sosiaalialan ammatillisuus från 2013 

granskade socialt arbete och uppväxten till socialhandledare från både studerandes och 

arbetslivsrepresentanters synvinklar. Forskningen analyserade situationen utgående från 

utgångspunkter för socialbranschens arbete, professionell växt och utveckling, profess-

ionellt kunnande och på framtidsbilder. Helminen motiverade behovet av forsknings-

ämnet med att det finns behov att analysera socialbranschens professionalitet på grund 

av att arbetsuppgifterna inuti branschen har utvecklats (Helminen 2013:5). 

 

Forskningen sammanfattar att socialbranschens professionalitet kräver arbetstagare som 

har kunskap inom mänsklighet och arbetets etiska utgångspunkter som till exempel be-
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kämpning av ojämlikhet. Klientarbetets kärna ligger enligt forskningen i färdigheter i 

bemötande och växelverkan med klientskap. En professionell växt ses enligt Helminen 

som en process genom studietid och arbetslivets erfarenheter; professionalitet bygger på 

utbildning, arbetskarriären och livserfarenheter; dessa skapar en helhet som främjar in-

formation, kunskap och öppet förhållningssätt. ”Professionalitet” betyder att man före-

nar information med kunskap vilket fungerar i samband med en människas personlighet 

(Helminen 2013:5). 

 

Det centrala i branschens professionalitet är information kring människan, yrkes-

branschen och samhället samt kunskap och färdigheter gällande klientarbete och arbets-

välmående. Det professionella förhållningssättet och agerandet handlar också om exper-

tis inom arbetsmetoder och utvecklings- samt påverkningsarbete. Helminen menar att 

teman inom sociala utmaningar, den ekonomiska verkligheten i samhället, servicepro-

ducenters mängdmässiga ökning, förväntningar på klient- och partnercentrerat arbete 

och oro om tillräckliga personalmängder är övergripande för framtidens socialbransch 

(Helminen 2013:5-6). 

4.2 Kvalitativ utbildning, socionomförfrågan (YH) 

 

I en pågående förfrågan som Talentian sosiaalialan opiskelijat TaSO ry utför under 

namnet ”Laadukas koulutus, sosionomi (AMK)” har drygt 200 stycken socionomstu-

derande deltagit från 18 yrkeshögskolor runt om i Finland. Av de 18 yrkeshögskolor 

som representeras i underökningen är ingen svenskspråkig. Tanken med förfrågan är att 

kartlägga studerandenas upplevelser av examensupplägg och undervisning inom det so-

ciala området i olika yrkeshögskolor. Förfrågan utfördes under våren 2014 och presente-

ras i november 2014 (Taso, Ajankohtaista). Vi har fått skriftligt lov av TaSO ry:s sty-

relse att vi får använda deras pågående forskning i vårt arbete. Vi har valt att fokusera 

på några av frågorna i denna undersökning och har valt att kategorisera en del av svaren.  

 

4.2.1 Mer enhetlig socionomutbildning 

 

I forskningen ställdes frågan ”tycker du att socionom (YH) examensstrukturer borde 

enhetliggöras” Av de 206 stycken som svarade på frågan gav ca 125 stycken ett jakande 
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svar medan ca 80 stycken svarade nej. De som svarade ”ja” ombads ge en kommentar 

om varför de svarade så. Dessa kommentarer har vi kategoriserat enligt följande: 

 

Den största kategorin är de som ansåg att en specifik del av studierna borde vara lika för 

alla socionomstuderande oberoende av vilken yrkeshögskola man studerar vid. Bland de 

områden som studerandena tyckte borde vara mer lika är praktiken det oftast förekom-

mande. Fler ansåg att antalet praktikperioder skulle behöva vara detsamma.  

Harjoittelujaksojen yhdenvertaisuus; toisilla enemmän käytännön harjoittelua kuin toisilla (Stude-

rande). 

Yhtä paljon työharjoitteluita kaikissa tutkinnoissa (Studerande). 

 

Den största gruppen tyckte att det viktigaste är att grundstudierna skulle vara gemen-

samma för alla socionomstuderande. 

Ainakin perusopinnot olisivat samantyyppisiä, eri painotuksia voi ja kannattaa olla (Studerande). 

 

Ammatillisten perusopintojen" tulisi olla kaikilla samat (Studerande). 

 

En annan stor grupp var de som ansåg att socionomstuderande borde ha samma möjlig-

heter att specialisera sig och välja valfria kurser. 

 

Selkeämmin suuntaavia opintoja, nyt suuntaavat opinnot vaihtelevat sen mukaan missä oppilaitok-

sessa opiskelee ja näin ollen sama tutkinto voi ollakkin hyvin erisisältöinen kuin toisessa korkea-

koulussa suoritettu (Studerande). 

 

Erikoistuminen jokaiseen kouluun. Saisi itse valita kurssit (Studerande). 

 

Det fanns även mindre grupper som lyfte fram vikten av läkemedelslära, forsknings-

grund med mera. 

 

Siten, että eri koulujen väleillä tutkintojen rakenteet olisivat samankaltaisia. Vaihtoehtoisesti voisi 

lisätä mahdollisuuksia suorittaa kursseja toisista ammattikorkeakouluisya verkkoopintoina (Stude-

rande). 

 

Lääkehoidon opintojakso pitäisi sisältyä kakkien koulujen opetussuunnitelmaan (Studerande). 

 

Den andra kategorin består av de som tycker att socionomstudierna i sin helhet borde 

vara likadana oberoende av i vilken yrkeshögskola man studerar.  

 



 

 

37 

Enemmän samanlaisuutta kursseihin (Studerande). 

 

Esim. kaikille kouluille samat opinnot ja sisällöt (Studerande). 

 

 

Den sista kategorin handlar om att studenterna efterlyser att utbildningarna borde vara 

mera jämlika och inte ha så stor spridning som det upplevs att finns just nu. 

 

Niin, että jos vaihtaa koulua, saa kurssit hyväksiluettua (Studerande). 

 

Keskustellessa muiden koulujen sosionomiopiskelijoiden kanssa, vaikuttaa siltä, että tutkinnon si-

sällöt vaihtelevat paljon. Työelämässä työnantajilla vaikea muodostaa kästitystä sosionomien 

osaamisesta, koska sisällöt vaihtelevat niin paljon (Studerande). 

 

Jo meidän koulussa opettajat opettavat kursseja hyvin erilaisin painotuksin. En uskalla edes ajatel-

la, miten paljon eri kouluista valmistuneiden osaaminen eroaa (Studerande). 

 

4.2.2 Socionomutbildningarnas kvalitet 

 

I förfrågan tillfrågar TaSO ry studerande vad de tycker om socionomutbildningen kvali-

tet vid deras yrkeshögskola. Vid denna fråga har 209 stycken respondenter svarat. Re-

spondenterna hade möjlighet att välja mellan fem påståenden; jag är nöjd över utbild-

ningens kvalitet, jag är ganska nöjd över utbildningens kvalitet, jag är ganska missnöjd 

över utbildningens kvalitet, jag är missnöjd över utbildningens kvalitet och jag kan inte 

säga. 

 

Den störta gruppen respondenter angav att de var ganska nöjda med utbildningens kvali-

tet i TaSO ry:s förfrågan vilket var ca 110 stycken. Det var ca 45 stycken respondenter 

som svarade ”jag är ganska missnöjd över utbildningens kvalitet”, medan ca 28 stycken 

svarade att de var nöjda med utbildningen kvalitet. Endast ca tio stycken var missnöjda 

över kvaliteten och ett fåtal respondenter kunde inte svara. 

Genom dessa svar framgår det att de allra flesta, det vill säga över 50 % av responden-

terna ansåg sig vara ganska nöjda över kvalitén i utbildningen. Grupperna som var nöjda 

och ganska missnöjda är ungefär lika stora. Ifall man slår ihop svaren från dem som var 

nöjda och ganska nöjda över utbildningens kvalitet kan man konstatera att de represen-

terar tre fjärdedelar av respondenterna. Detta tyder på att största delen av respondenter-

na ser positivt på kvaliteten i utbildningen. Det är även viktigt att påpeka att ytterst få 
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respondenter angav att de inte kunde svara vilket kan tolkas som att det var en ganska 

lätt fråga att besvara. 

 

4.2.3 Onödiga kurser i socionomutbildningarna 

 

Respondenterna hade möjlighet att svara på frågan ifall de tycker att utbildningen inne-

håller kurser som de anser vara onödiga. 205 respondenter svarade på frågan med ja el-

ler nej.  

Resultatet visar att det är väldigt jämnt mellan dem som svarade. De som svarade ja på 

frågan ombads även tillägga vad de tyckte är onödigt i utbildningen. De flesta nämner 

en specifik kurs som de tyckte är onödig i utbildningen. Att det nämndes så många olika 

kurser kan ha att göra med att alla socionomutbildningar har sin egen läroplan med egna 

kurser som har olika namn och upplägg. Ett ämne som flera respondenter påpekade att 

de tyckte varit onödigt är språk, svenskan var välrepresenterad. 

 

Ruotsi. Aivan turha suuremmalle osalle opiskelijoista (Studerande). 

4.3 Tankar och erfarenheter om socionomens (YH) arbete och 

kunskaper 

 

Ajatuksia ja kokemuksia sosionomin (AMK) työstä ja osaamisesta är ett examensarbete 

producerad av Maria Rahkonen från år 2011. Rahkonen studerade till socionom (YH) 

vid Seinäjoen ammattikorkeakoulu. 

 

Syftet med Rahkonens examensarbete var att demonstrera de färdigheter som utexami-

nerade socionom (YH) studerande upplevde att de uppnått under studietid med arbete 

inom olika klientgrupper. Dessutom analyserade undersökningen hur utexaminerade 

socionomer såg på sin position inom arbetsfältets arbetsplatser (Rahkonen 2011:4). 

 

Enligt Rahkonens (2011:73) examensarbete förhöll sig majoriteten av socionomrespon-

denterna positiva till att socionomers kunnande är tillräckligt och ”behövs mera av i 

framtiden”. Undersökningen lyfte dock fram att organisationer på fältet inte ännu hade 
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justerat sig till den mångfald av arbetsuppgifter som socionomer kan jobba med på fäl-

tet. Fältet tycks har varit van vid att varje arbetsuppgift har sin specifika yrkesgrupp 

som sköter om den uppgiften. I förhållande till detta ansåg Rahkonen att arbetsfältet inte 

ännu såg på socionomer som en fokuserad arbetsgrupp med specifika färdigheter och 

kompetenser 

 

Rahkonen (2011:73) beskrev att undersökningens socionomrespondenter ansåg reflekt-

ionsförmåga, klientarbetets metodstudier och professionell växt som mycket viktiga 

komponenter i deras studier. Flera respondenter nämnde till exempel lösnings- och re-

sursinriktat tänkande som en central del av studiernas helhet. Respondenterna uttryckte i 

examensarbetet att de upplevde sig använda mycket av informationssökning i sitt arbete 

med klienter. Detta var relevant för respondenterna i arbetslivet så att de kunde stöda 

sina klienter vidare i servicenätverket så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. 

 

I ramen av examensarbetets empiri intervjuades både socionom- och socialarbetarstu-

derande om socionomernas utbildningar. I det stora hela upplevde respondenterna att 

socionomutbildningarna var mångfacetterade, mångsidiga och erbjöd goda baskunskap-

er inom branschen. De mångsidiga utbildningarna ansågs enligt respondenterna vara en 

fördel men dock även en nackdel i och med att det kunde vara utmanande att hitta ett 

fokus med stor bredd på studiernas innehåll. Socialarbetarna ansåg att socionomutbild-

ningarna skapade en bättre grund för klientarbete än vad socialarbetarutbildningen gör. 

En faktor som delade socionomrespondenterna itu i åsikter var fördjupningsmöjlighet-

erna inom socionomstudierna. Rahkonen lyfte upp en specifik socionomrespondent som 

tyckte att då yrkeshögskolan preliminärt inte erbjuder fördjupningsmöjligheter så för-

stärker det socionomernas identitet om att socionomerna är professionella inom mång-

facetterade klientgrupper. Specialisering inom socionomutbildningarna ansågs enligt 

respondenterna vara ett plus för arbetsgivare då socionomen söker sitt första jobb. En 

del respondenter funderade dock över om specialisering under studierna avstänger möj-

ligheter till vissa klient- och arbetsuppgifter inom fältet. Då socionomerna etablerat sig 

inom arbetsmarknaden så antyder examensarbetets resultat på att specialiseringens be-

tydelse sjönk (Rahkonen 2011:75). 
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Socionomrespondenterna upplevde att deras utbildning inte alltid var passlig till de ar-

betsuppgifter som erbjöds på inom fältet. Detta kunde enligt examensarbetets resultat 

bero på att organisationer i överlag inte hade tillräckligt med kännedom om socio-

nomers kunnande. Respondenterna tyckte att socionomernas kunnande var på tillfreds-

ställande nivå, men att emellanåt ställde arbetslivets strukturer och förväntningar besvär 

för socionomers position på fältet. Examensarbetet konstaterade att socionomer kunde 

dra nytta av tydligare arbetsfördelning på fältet i och med att socionomer då kunde lät-

tare hitta en etablerad position inom ramarna av arbetsmarknaden (Rahkonen 2011:76). 

 

Rahkonen behandlade också socionomernas yrkesidentitet i resultatdelen av undersök-

ningen. Hon konstaterade att socionomutbildningarna har blivit allt mera känd för stu-

derande i Finland och att allt flera söker in till utbildningen för att de specifikt vill stu-

dera till socionom (YH) yrkesbenämingen. Rahkonen sammanfattade (2011:76) att 

socionomer behöver en stark yrkesidentitet som formas långt av en subjektiv känsla av 

professionellt agerande på fältet. 

5 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel beskriver vi vår teoretiska referensram utgående från begreppet kompe-

tens. 

5.1 Reflektion kring begreppet kompetens 

Färdigheter och kunskaper har förut varit de uttryck som använts då man försökt besk-

riva resultaten av en utbildning. Dessa begrepp har även använts som det man behöver 

besitta för att kunna utföra ett arbete och klara livet i allmänhet. Begreppen har använts 

flitigt och vad man egentligen menat med kunskap och färdigheter har varierat (Illeris 

2013:19). Andra begrepp som har använts och till viss del fortfarande används idag, i 

liknande sammanhang är bildning, kvalifikationer och kvalificering (Illeris 2013:19-22). 

I mitten av 1990-talet blev begreppet kompetens allt vanligare och är ett av de mest an-

vända begreppen inom management och utbildning. I dagens läge används begreppet 

kompetens bland annat när man beskriver en utbildnings mål som studerande förväntas 

uppnå genom en viss utbildning (Illeris 2013:11). Begreppet kompetens har börjat an-
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vändas allt mer i det alldagliga språket. De flesta människor har någon förståelse av or-

det kompetens (Salomonsson 2003:31). 

När man strävar efter att definiera begreppet kompetens är det viktigt att klargöra olik-

heterna mellan individuell kompetens och organisationskompetens. Med organisations-

kompetens menas att människor innehar organisationens kompetens. Organisations 

kompetens består av normer, instruktioner och vanor och är därför mer än enbart sum-

man av medlemmarnas totala kompetens (Wolvén 2000:144-145) Inom den individuella 

kompetensen har man främst lyft fram färdigheter, kunskaper och erfarenheter. I en 

mindre utsträckning har man även lyft fram personlighetsdrag så som stresstålighet och 

intelligens. De senaste årtiondena har man börjat värdesätta den sociala kompetensen 

mer (Wolvén 2000:148). Samtidigt som begreppet kompetens används flitigt finns det 

tre problemområden med begreppet, som författaren Illeris (2013:11) lyfter fram. Det 

första problemområdet är en stor oklarhet om vad begreppet egentligen innebär och vad 

kompetens refererar till. Det är dessutom svårt att skilja alla dessa liknande begrepp så 

som kompetens, färdighet, kvalifikation och bildning från varandra. Det andra problem-

området som Illeris lyfter fram är att det finns mycket upplysningar om hur kompeten-

ser utvecklas, men att det är svårt att säga vad som behöver ske för att en lärandeprocess 

skall kunna få ett drag av kompetensutveckling. Slutligen är det problematiskt att det är 

ovisst hur och på vilket sätt man kan mäta kompetens.  

Tidigare har man använt sig av begreppet kvalifikationer medan man idag alltmer talar 

om kompetenser. Med kompetens menas de resultat man förväntar sig genom lärandet. 

Med andra ord är det ett samlingsnamn för allt det man behöver inneha för att klara av 

en specifik situation eller uppgift (Illeris 2007:160). Skillnader mellan kvalifikationsbe-

greppet och kompetenser är att för kvalifikationsbegreppet är en persons kunskaper och 

färdigheter det mest centrala medan det mest centrala för kompetensbegreppet är per-

sonligheten. Dessutom utgår kvalifikationsbegreppet från de individuella kvalifikation-

erna för att sedan växa till en större helhet av situationen medan kompetensbegreppet 

redan från början utgår från en helhetsförståelse (Illeris 2007:161). Kompetens handlar 

om mera än bara själva utförandet, det innefattar även personlig prägel och den perso-

nens sociala kunnande (Salomonsson 2003:42). 



 

 

42 

Man kan säga att en person är kompetent utan att beakta exempelvis ålder, kön eller et-

nicitet. Man vill till exempel ha den mest kompetenta personen för ett arbete och syftar 

på att kompetensen är oberoende av de kulturella och sociala sammanhäng där kompe-

tensen har formats. Kompetens innefattar även en individs personlighet och sociala för-

mågor, det vill säga betydligt mer än bara yrkesskicklighet (Salomonsson 2003:38). 

5.2 Kompetensutvecklingens byggstenar 

Wolvén (2000:149-150) redogör för hur lärandeprocessen för att uppnå kompetens ser 

ut i fem steg. Uppmärksamhet, det behöver finnas motivation och intresse. Information, 

att det uppfyller ett behov. Bearbetning, informationen bearbetas för att se ifall den är 

viktig. Slutledning, individer försöker finna samband. Tillämpning, hur man använder 

den nya kunskapen. Vi har i vårt examensarbete valt att redogöra för Illeris (2013:90-

97) kompetensutveckling. Den innefattar engagemang, praktik eller problem och reflex-

ion. 

5.2.1 Engagemang 

För att kompetensutveckling skall kunna ske behövs engagemang, det räcker inte att 

enbart få information eller kunskap. Utöver information och kunskap behöver det finnas 

någonting som är intressant och engagerande. Med andra ord handlar det om att sätta 

kunskapen i ett större perspektiv till exempel i form av resor, exkursioner eller under-

sökningar. För att kompetensutveckling skall kunna ske behöver lärmiljön ge möjlighet 

för personlig involvering och därför behöver innehållet vara utformat så att det är aktu-

ellt för deltagaren. Istället för engagemang kunde man även använda sig av ordet moti-

vation (Illeris 2013:90-91). 

 

Illeris (2013:91) påpekar att det är möjligt att lära sig någonting också utan att personen 

i fråga är engagerad eller motiverad, men om sådant är fallet är det en väldigt liten 

chans att lärandet sker i form av kompetensutveckling. Detta leder till med problem för 

den traditionella undervisningen. Räcker det med andra ord inte att själva ämnet i 

undervisningen är aktuellt och relevant för att det skall ske en kompetensutveckling ifall 

det inte finns engagemang eller motivation. Därför menar Illeris att det är bättre att 
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vända på processen och istället utgå från det som deltagarna redan är engagerade i. Med 

det som utgångspunkt kan man sedan implementera ett viktigt innehåll, istället för att 

utgå från ett viktigt innehåll och därefter försöka skapa engagemang och motivation.  

5.2.2 Praktik eller problem 

Illeris menar att det som skiljer begreppet kompetens från liknande begrepp så som fär-

digheter, kunskap och kvalifikationer är att kompetenserna fastställs utgående från prak-

tiken. Med praktiken menas både de yrkesmässiga, sociala och mänskliga aktiviteter 

som leder till kompetensutveckling (Illeris 2013:91-92). Detta är orsaken till att det är 

viktigt att det praktiska deltagandet finns med ifall man vill utveckla kompetenser inom 

ett visst område. Annars uppstår ett problem där lärandet och den utveckling som skett 

inte kan appliceras i det tänkta området (Illeris 2013:92). Om lärandeprocessen sker i 

koppling till praktiken kommer personen att utveckla och förhålla sig socialt, känslo-

mässigt och innehållsmässigt till denna praktik. Detta leder till att erfarenheter skapas 

och gör hela kompetensutvecklingen relevant. Just därför har bland annat professionsut-

bildningar så som socionom-, lärar- och sjuksköterskeutbildningar ett samspel mellan 

praktikmiljö och utbildningsmiljö. Illeris menar att i dessa fall finns en tydlig praktikdel 

och teoridel. Själva lärandet sker på så sätt turvis inom olika praktikområden vilket i sin 

tur leder till att det utvecklas två olika kompetenser, dessa kompetenser kallar Illeris för 

praktikkompetens och skolkompetens (Illeris 2013:92). Problemet blir att få dessa kom-

petenser att hålla samman (Illeris 2013:93). 

 

Detta upplevs som två delvis eller helt skilda områden där vart och ett område bland 

annat har sina egna normer, logik och miljö och att det är upp till individen själv att 

skapa ett samband mellan områdena. Illeris (2013:93) menar att detta problem som på-

verkar kompetensutvecklingen som i sin tur blir bristfällig på grund av att den blir 

osammanhängande. Samtidigt menar Illeris att det under praktikperioderna oftast inte 

finns tid att arbeta med teori, som är en viktig grundkomponent i kompetensutveckling-

en i tillräckligt stor utsträckning. För att kunna nå en lyckad kompetensutveckling i en 

sådan utbildning skulle det behöva vara betydligt mer interaktion mellan både teori och 

praktik. Enligt Illeris finns det ett stort behov av vidareutveckling. Vidare menar även 

Illeris att ifall man skulle satsa mera på till exempel samspelet, pedagogiken och sociala 
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faktorer skulle man se att medverkandenas kompetensutveckling och tillfredsställandet 

skulle öka. 

5.2.3 Reflexion 

Reflexion är en viktig del av kompetensutvecklingen. Begreppet reflexion har under de 

senaste åren blivit allt vanligare inom utbildningsområdet. Illeris (2013:96) kopplar re-

flexion till kompetensutveckling på så sätt att reflexion är att under hela kompetensut-

vecklingen med vikt på processens avslutning kunna ha en överblick över vad de med-

verkande varit engagerade i och var de är just nu och jämföra det med var målet var från 

början. Detta skall göras från både en individuell och en kollektiv synpunkt.  

 

Även reflexion som begrepp har olika definitioner. En del betonar den gemensamma 

eller individuella uppfattningen och innebörden i det som har skett och lärts in. Andra 

betonar fastställandet av hur man kommer vidare ur det aktuella sammanhanget och vad 

som behöver göras (Illeris 2013:96). Oavsett definition är det vanligt att man antingen 

omedvetet eller medvetet gör reflexioner om kompetensutveckling. Illeris menar att re-

flexion kan förbättra kompetensutvecklingen ifall man gemensamt eller individuellt dis-

kuterar och reflekterar, vilket kan göras vid slutet av en process eller vid en bestämd 

tidpunkt. En viktig del av reflexionen är att vid avslutning av en process diskutera och 

reflektera över hur man som grupp och som individ kan använda dessa nya erfarenheter 

i ett nytt kommande sammanhang. Illeris menar att en traditionell utvärdering eller ex-

aminering sällan skapar en passande reflexion eftersom det ofta lyfts fram den rådande 

prestationen istället för att behandla erfarenheten. Illeris lyfter tydligt fram att när man i 

arbetslivet gör olika utvecklingsåtgärder är det tillämpade för att framhäva en målinrik-

tad och aktuell reflexion (Illeris 2013:97). 

5.2.4 Kompetensformel 

Illeris (2013:98) beskriver en formel han tagit fram som på ett förenklat sett förklarar 

kompetensutveckling. Formeln lyder engagemang – praktik – reflexion. Illeris menar att 

dessa grundbegrepp är väsentliga för skapa förutsättningar för att en kompetensutveckl-

ing som han beskriver skall kunna ske. Utan dessa delar kommer kompetensutveckling-
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en att vara bristfällig. Illeris (2013:99) påpekar att även om man följer denna formel är 

det inte en försäkran att en kompetensutveckling sker. Detta eftersom kompetensut-

veckling är mångfasetterad.  

 

5.2.5 Ungdomsårens kompetensutveckling 

 

Illeris menar att ungdomens fas är betydligt längre idag än vad den varit tidigare. Man 

räknar ungdomen från puberteten tills man är 25-30 år. Ungdomstiden varierar eftersom 

den leder till skapandet av en stark identitet. Illeris tillägger att ifall man räknar ung-

domsfasen på detta sätt är det vissa individer som aldrig lämnar ungdomsfasen. Identi-

tetsutvecklingen är en väldigt central del av ungdomsåren och därför blir även kompe-

tensutvecklingen viktig eftersom de båda begreppen har mycket gemensamt. Kompe-

tensutvecklingen påverkar tydligt strukturerande av identiteten och på samma sätt på-

verkar även identiteten kompetensutvecklingen. Kompetensutvecklingen försvåras van-

ligtvis i ungdomsåren eftersom individen möter olika kretsar. Dessa kretsar kan vara 

musik, idrott, religiösa eller politiska aktiviteter. Förr eller senare kommer även indivi-

den att komma i kontakt med arbetslivet (Illeris 2013:109-110). En viktig fas i ungdom-

såren är utbildning, vilken i dagens läge är en väldigt lång tid. Det är inte ovanligt att 

studera även i vuxen ålder (Illeris 2013:110). 

 

Även om Illeris specifikt lyfter upp ungdomsårens kompetensutveckling är vi medvetna 

om den mångfald av åldrar som finns bland studerande på yrkeshögskolorna. Vi har valt 

att specifikt lyfta fram ungdomsårens kompetensutveckling eftersom det representerar 

den störta delen av studerande. 

5.3 Metoder för mätning av kompetens 

Det har funnits ett intresse av att mäta kompetens ända sedan begreppet började använ-

das. Som exempel på försök att mäta kompetens kan PISA-undersökningarna nämnas. 

Mätningarna har blivit intressanta eftersom man hoppas kunna få en grund för hur man 

kunde utarbeta utbildningsystem för att få mest ut av de resurser som används, även 

med ett ekonomiskt intresse (Illeris 2013:121-122). Även om intresset för mätningar är 
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stor kvarstår frågan om hur noggranna och tillförlitliga mätningarna är (Illeris 

2013:122). 

 

Det starkaste motargumentet mot att mäta kompetens är att det är utmanande att mäta 

någonting som det inte finns en allmän uppfattning om vad det innefattar. Begreppet 

kompetens är ett så brett begrepp som används på så många olika sätt vilket gör att man 

inte riktigt vet vad det är. Dessutom omfattar begreppet kompetens hur kompetent man 

agerar i både kända och okända situationer. Detta resulterar i att en eventuell mätning är 

väldigt svår eftersom det är problematiskt att mäta hur en person förväntas agera i en 

okänd situation (Illeris 2013:122-123). 

 

Man brukar använda begreppet test som ett samlingsnamn för olika procedurer där man 

försöker granska personens kunskaper gällande ett visst område. Illeris (2013:125) tar 

upp den teoretiska delen av körkortsprovet som ett exempel på ett test. Vanligtvis går 

det ut på att testpersonen får en rad frågor som personen skall svara på. Även om testre-

sultatet visar på vad testpersonen innehar för kunskaper gällande trafiken ger det inget 

svar på hur testpersonen kommer att agera i trafiken utgående från kunskapen. Detta 

betyder att även om testpersonen innehar rätt teoretisk kunskap är det inte ett bevis på 

att personen innehar kompetens. För att få en mer heltäckande bild över testpersonens 

förmåga att använda ett fordon i trafiken har man även ett praktiskt prov för testperso-

nen som bedöms på basis av hur bra testpersonen kör i den allmänna trafiken. Ett sådan 

praktiskt test bedöms av en uppskattning, vilket gör att testet inte är så exakt eftersom 

det kan variera beroende på vem som bedömer det (Illeris 2013:125). 

 

Liknande problem står utbildningarna inför när de utformar tester som mäter kompetens 

och färdigheter i olika ämnen (Illeris 2013:125). Genom dessa tester kan man inte ga-

rantera hur kunskapen används i praktiken. Orsaken till detta är att grunden för en indi-

vids handlingar inte enbart är kunskap utan även personlighet, kreativitet och mycket 

mera. Illeris menar ändå att resultaten inte nödvändigtvis är felaktiga utan endast att de 

inte mäter kompetens i sin helhet. Det kan istället tolkas som en del av kompetenser 

(Illeris 2013:126). 
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Vanligtvis använder sig skolor och utbildningar av tentamina för att mäta vilken grad 

studerandena möter de krav utbildningen lagt upp. Bedömningen av studerandes prestat-

ion kan dessutom variera eftersom de som granskar uppgiften kan bedöma den olika. 

Detta handlar dock om uppgifter så som artiklar, uppsatser eller avhandlingar eller lik-

nande uppgifter där det inte på samma sätt finns rätt eller fel som till exempel i en ma-

tematikuppgift. Det betyder att en kontrollant kan anse att uppgiften är brilliant medan 

en annan granskare kan anse att arbetet går utanför det aktuella ämnet. Illeris ifrågasät-

ter denna metod som mätning eftersom det inte är objektivt utan bedömningen påverkas 

av personliga preferenser (Illeris 2013:127). Ifall man ser det genom ett kompetensper-

spektiv kommer man närmare kompetensbegreppet eftersom det finns utrymme för 

större överblick och större förståelse för hur man förhåller sig till ett visst ämne så som 

övervägande och omdömen. Studerande har även möjlighet att presentera uppgiften på 

sitt eget sätt. Illeris menar ändå att tentamina inte nödvändigtvis är bättre än tester, utan 

det beror helt och hållet på innehållet (Illeris 2013:128). 

 

Illeris (2013:130-131) konstaterar att mätning av kompetens i princip är omöjlig ef-

tersom den innehåller så många olika faktorer. Även om det inte är möjligt att mäta hela 

kompetensen är det ändå nödvändigt i vårt samhälle att försöka mäta till exempel kvali-

fikationer, kunskap, egenskaper och färdigheter. Men även om man behöver genomgå 

olika mätningar förekommer det ändå till exempel bilister som bryter mot trafikregler 

och som till och med kan vara livsfarliga för andra i trafiken. Även om en läkare är kva-

lificerad och är godkänd kan läkaren ha brist på empati och inte leva upp till allmänna 

normer vilket kan upplevas som brist på god kvalitet. På samma sätt finns det även mät-

ningar inom utbildningar som är nödvändiga och viktiga även om de inte kan vara ex-

akta och fullständigt pålitliga. 

 

En viktig sak med mätningar är att studerande själva får vetskap om hur det går i studi-

erna, inte enbart för studerandena utan även för föräldrar och lärare. Illeris påpekar kraf-

tigt att det allvarligaste problemet gällande mätningar är att fokusen automatiskt läggs 

på det som mäts, vilket är en delkompetens. Det resulterar i att det som inte mäts ham-

nar i skymundan (Illeris 2013:131). 
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5.4 Kompetensbaserad utbildning 

Som många andra koncept i högre utbildningar är även kompetensbaserad utbildning ett 

relativt löst begrepp. Först och främst skiljer sig kompetensbaserat lärande från andra 

traditionella utbildningsprogram genom dess resultat. Kompetensbaserat lärande defi-

nieras av en rad olika kompetenser istället för en mängd timmar (Porter 2014:4). 

Istället för att sitta på många timmar för att genomgå en kurs skall studerande inom 

kompetensbaserat lärande bevisa sin prestation i varje kompetens. Mängden tid är irre-

levant för problembaserat lärande eftersom det viktigaste är att den studerande kan visa 

att han/hon kan behärska de givna kompetenserna. Därför kan även lärandet ske utanför 

föreläsningssalen med vägledning av en handledare. I och med att det är möjligt att stu-

dera i egen takt leder det till att studerandena grundar en specifik kompetens varierande 

tid. Den stora skillnaden mellan kompetensbaserat lärande och traditionella metoder är 

att kompetensbaserat lärande kan frikopplas från tid (Porter 2014:5). 

 

Det har varit ett ökat intresse i högre utbildningar för kompetensbaserat lärande det sen-

aste årtionde. Till skillnad från andra högre utbildningsprogram fokuserar kompetensba-

serat lärande på direkt bedömning av lärandet. Hur man använder sig av problembaserat 

lärande kan variera, men de flesta fokuserar på att uppnå olika kompetenser istället för 

att fullgöra ett visst antal timmar (Porter 2014:4). 

 

Kompetensbaserat lärande har fått stort stöd för den flexibilitet den ger åt studerandena. 

Detta möjliggör för studerandena att anpassa studierna till sitt arbetsschema. Möjlighet-

en att studera på distans och fokus på kompetenser gör det idealiskt för dem som inte 

traditionellt söker sig till en högre utbildning. Sådana studerande är ofta unga vuxna 

som vill ha en högre utbildning men har en livssituation som inte passar in i det tradit-

ionella systemet i högre utbildningar (Porter 2014:4). 

5.4.1 Den europeiska referensramen för kvalifikationer 

Europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF) är ett referenssystem där man för-

söker koppla ihop olika europeiska länders kvalifikationssystem. Med EQF försöker 

man underlätta för de europeiska länderna att förstå kvalifikationer. Med detta system 
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finns två huvudsyften: att främja livslångt lärande och medborgarnas rörlighet. Eftersom 

det i Europa finns en mängd olika utbildningsystem har det varit nödvändigt att skapa 

ett gemensamt system där kvalifikationer kan jämföras. EQF betonar själva resultatet av 

lärandet istället för att fokusera på lärandets längd. I EQF definieras ett lärandemål av 

förmågan att slutföra en läroprocess, vad man vet och förstår. EQF omfattar alla nivåer 

av kvalifikationer som fåtts från yrkesutbildning och akademisk utbildning (European 

qualification framework).  

 

Den första kategorin är kunskap som är resultatet av att information omvandlas genom 

lärandet. Man kan säga att kunskap huvudsakligen är fakta, metoder, teorier och princi-

per som är ihopkopplat med studier eller fältarbete. Kunskap definieras av EQF som 

saklig eller teoretisk. Den andra kategorin är färdigheter och med det menas förmågan 

att kunna tillämpa kunskap och kunnande för att slutföra uppgifter och lösa problem. 

Färdigheter beskrivs av EQF som kognitiva som involverar logik, intuitivt och kreativt 

tänkande. Ytterligare beskrivs det som praktisk som innehåller metoder, material, verk-

tyg och redskap.  Med den sista kategorin kompetens menas förmågan att använda kun-

skap, färdigheter, personliga sociala eller metodiska färdigheter i arbetet, studierna eller 

i yrkesrelaterad och personlig utveckling. EQF beskriver kompetens i termer som själv-

ständighet och ansvar (European qualification framework). 

 

Man har strukturerat upp EQF i åtta olika nivåer där alla hänvisar till en nivå av kun-

skap, färdigheter och kompetenser. De olika nivåerna inkluderar hela räckvidden av 

kvalifikationer från grundläggande nivå till avancerad nivå. Alla de olika nivåerna borde 

kunna nås genom utbildning eller karriärval (European qualification framework). 

 

6 METODER 

 

I det här kapitlet kommer vi att presentera den metod som vi använder oss av i den em-

piriska undersökningen.  
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6.1  Val av metod 

Syftet med en kvalitativ metod är att försöka förstå eller beskriva en annan människas 

upplevelser gällande en specifik händelse. Genom en kvalitativ metod strävar forskaren 

att få kunskap om en individs personliga upplevelse genom hans eller hennes egen be-

rättelse i form av ord och uttryck (Larsson et al. 2005:92). Det är lämpligt att använda 

sig av en kvalitativ metod när man som forskare vill fördjupa sig i hur sambandet ser ut 

mellan en person och dennes sammanhang, genom att studera individers sätt att förstå 

och tolka en specifik situation (Jacobsen 2007:56-57). Valet av en kvalitativ metod är 

även lämpligt ifall det finns lite information om det aktuella ämnet man planerar forska 

inom, eftersom forskaren då har möjlighet att förändra utformningen av forskningen 

varefter informationen samlas in (Jacobsen 2007:58).  

 

Jacobsen påpekar att en kvalitativ metod kräver en hel del resurser så som tid. Andra 

utmaningar med en kvalitativ metod är representativiteten och generaliseringen ef-

tersom man som forskare inte har möjlighet att välja ett stort antal respondenter 

(Jacobsen 2007:51). Syftet med en kvalitativ metod är skapa förståelse och fördjupning 

framom att generalisera resultatet för en större population (Jacobsen 2007:166). 

6.2  Insamling av data 

Jacobsen noterar vikten av valet av datainsamlingsmetod som passar den information 

man har planerat att undersöka (Jacobsen 2007:92). En öppen metod innebär att respon-

denten med egna ord skall få berätta och på det sättet få uttrycka sig på sitt unika sätt. 

Jacobsen menar att man bör sträva efter att inte ha förutbestämda tankar kring innehållet 

eftersom det kan leda till att man bara ser det som man redan söker efter eller är främst 

uppmärksam på det som bekräftar tankarna. Överlag när forskaren använder sig av en 

kvalitativ metod för att samla in information handlar det om att man försöker minimera 

de yttre faktorer som kan påverka den insamlade informationen. Därför kan man även 

kalla en kvalitativ datainsamlingsmetod för en öppen metod (Jacobsen 2007:48-49). 
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6.2.1 Intervju 

Vi har valt att göra vår datainsamlingsmetod i form av intervjuer. Vi har gjort detta val 

utgående från den litteratur vi refererar till och utgående från vad vi anser passa vår 

undersökning bäst.  

 

Jacobsen (2007:92-93) beskriver att öppna intervjuns kännetecken är att man diskuterar 

ett tema. Vad som sägs i diskussionen är väldigt lite begränsad, vilket leder till en stor 

mängd data som skall bearbetas. Jacobsen menar att det passar sig bra att använda den 

öppna intervjun ifall det är så att det enbart är ett fåtal respondenter som intervjuas. 

Detta eftersom en öppen intervju är tidskrävande både vid själva intervjutillfället, men 

även när data från intervjun skall bearbetas. En öppen intervju lämpar sig även ifall man 

intresserar sig för en speciell respondents åsikt eftersom det respondenternas åsikter och 

inställning kommer fram. Slutligen nämner Jacobsen att den öppna intervjun passar ifall 

man är ute efter information om hur människor uppfattar ett specifikt fenomen.  

 

Hur en öppen intervju formas varierar mellan olika intervjuer. Vanligast är ändå enligt 

Jacobsen (2007:95-96) att man använder sig av strukturerade inslag, så som förhandsbe-

stämda teman och ämnen, som man kommer att koncentrera sig på, även kallad pre-

strukturerade anteckningar. Det finns de som argumenterar för att pre-strukturerade an-

teckningar minskar öppenheten till den grad att de går emot vad som är tanken med att 

använda sig av en kvalitativ metod. Motargumenten till det är att utan en tydlig struktur 

blir det väldigt krävande att analysera data. Det andra argumentet är att det i någon mån 

alltid finns en struktur, om än omedvetet. Man kan även se det som att pre-strukturering 

inte nödvändigtvis betyder att man kompromissar med öppenheten utan att man istället 

väljer att fokusera på ett visst område. 

 

Det vanligaste tillvägagångssättet för en intervju är att en intervjuare ställer ett antal 

frågor till respondenten. I undantagsfall är det flera intervjuare per respondent på en och 

samma gång. Inför en intervju bör man vara noga förberedd så att man inte behöver 

göra intervjun flera gånger med samma respondent. För att underlätta för intervjuaren 

kan man använda sig av en bandspelare som spelar in intervjun. Man bör dock vara 

medveten om att bandspelaren kan bidra till en mer obekväm situation för respondenten, 
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vilken kan leda till försiktigare uttalanden av honom eller henne. Det är även bra att föra 

anteckningar under intervjun, men även det kan påverka respondenten (Ejvegård 

2009:51-52). 

 

För att få svar inom de ämnen forskaren valt ut behöver man på förhand noga planera 

och tänka igenom vad man är ute efter i intervjun och vad informationen skall användas 

till. Man behöver även fundera ut vilka frågor man behöver ha svar på även om frågan 

inte ställs utgående från en viss formulering (Ejvegård 2009:53). 

 

Vi kommer att använda oss av den öppna intervjumetoden som Jacobsen (2007) beskri-

ver. För att information skall vara mera lättarbetad och för att vi skall få svar på våra 

forskningsfrågor har vi valt att strukturera intervjun i form av olika teman. 

6.2.2  Intervjuguide 

Enligt Kvale (1997:121) kan en intervjuguide se olika ut beroende på intervjuns upp-

lägg. Därför kan intervjuguiden bestå av en skildring av det aktuella ämnet eller av väl-

formulerade frågor. Upplägget avgör även ifall ordningsföljden på intervjufrågorna är 

förhandsbestämda eller om det finns möjlighet att ändra dem under intervjuns gång. Vi 

kommer att använda oss av intervjuguiden som ett stöd för intervjun. Intervjuguiden 

består av frågor enligt olika teman. Alla de frågor som vi har med i vår intervjuguide är 

sammankopplade med vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vår intervjuguide finns som 

bilaga (bilaga 1) i slutet av arbetet.  

 

En välarbetad intervjufråga bör både vara tematisk och dynamisk. Tematisk betyder att 

frågan är kopplad till forskningens frågeställningar och syfte, och dynamisk handlar om 

att stämningen i intervjun är den att respondenten upplever situationen som positiv och 

har lätt att svara på frågorna. En grundregel är att ifall själva intervjun är spontan ökar 

sannolikheten att svaren blir spontana och svårberäkneliga. Det fungerar även andra 

vägen, om intervjun är strukturerad leder det till mer strukturerade svar vilket gör det 

lättare för forskaren att arbeta med data när det gäller att analysera materialet (Kvale 

1997:121-122). 
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6.2.3  Val av respondenter 

Vi har valt att intervjua respondenter från yrkeshögskolorna Novia i Vasa, Arcada, Met-

ropolia och Diak. Yrkeshögskolorna består av två finskspråkiga och två svenskspråkiga 

eftersom vi inte ville begränsa vår undersökning enligt språkgrupp. För att få en tydli-

gare förståelse om hur socionomutbildningarna är upplagda har vi valt att intervjua ut-

bildningsansvariga för socionomutbildningarna vid tidigare nämnda yrkeshögskolor. Vi 

anser att utbildningsansvariga för socionomutbildningarna är de mest centrala personer-

na med insikt i de olika läroplanerna och dessas tyngdpunkter i yrkeshögskolors socio-

nomutbildningar. Genom att intervjua utbildningsansvariga hoppas vi få större förstå-

else för socionomutbildningarnas upplägg och förklaring till yrkeshögskolornas speci-

fika val av läroplaner. 

6.3  Bearbetning och analys 

När man analyserar ett kvalitativt resultat börjar man alltid med insamling av rådata, 

som består av de material man har från intervjun i form av anteckningar, ljudinspelning 

med mera. Rådata behöver därefter renskrivas och struktureras. Därefter kan man se de 

olika delarna från intervjuerna ur ett större perspektiv, vilket man kan göra genom att 

jämföra de olika intervjuerna med varandra för att hitta likheter och skillnader (Jacobsen 

2007:134-136). 

 

När man gör en innehållsanalys försöker man uttyda innehållet i texten som verkliga 

förhållanden. Inom innehållsanalysen följer man oftast några fastslagna faser. Den 

första fasen handlar om att hitta logiska kategorier som innefattar den viktigaste inform-

ationen. Genom att skapa olika kategorier skapas även en struktur i textinnehållet. Kate-

goriseringen fungerar som ett hjälpmedel för att göra texten lättarbetad. Istället för att 

förhålla sig till hela texten kan man gruppera texten i olika kategorier. Detta skapar 

också förutsättning för att man skall kunna jämföra intervjuer med varandra. Ifall fors-

karen använt sig av en intervjuguide kan man använda dessa kategorier som en grund-

läggande kategorisering (Jacobsen 2007:139-140). Vi har valt att använda oss av inne-

hållsanalys för att analysera de resultat vi fått genom våra intervjuer. 
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Jacobsen påpekar att om man har en grundläggande kategorisering kan det ändå fram-

komma överraskande data. Detta kan leda till skapandet av nya kategorier eller kasse-

rande av existerande kategorier. Efter kategoriseringen är nästa steg att sätta in citat från 

intervjun till de olika kategorierna för att kartlägga vad respondenterna säger om den 

aktuella kategorin (Jacobsen 2007:139-140). I den avslutande fasen i innehållsanalysen 

jämför man de olika intervjuerna med varandra (Jacobsen 2007:143). 

6.4  Validitet 

Jacobsen (2007:156) lyfter fram vikten av att försöka minska de problem som berör va-

liditeten i en forskning. Jacobsen menar därför att en kvalitativ forskning måste ge-

nomgå kritisk granskning för att de slutsatser man tagit skall vara trovärdiga. Det leder 

till att man bör ha ett kritiskt förhållningsätt till de data man samlat in. Jacobsen använ-

der validitet som begrepp även i en kvalitativ metod. Vi har valt att använda oss av den 

terminologi som Jacobsen använder. Trotts att vi använder detta begrepp skall det ses 

genom ett kvalitativt perspektiv 

 

Jacobsen lyfter fram begreppet validitet som handlar om man fått tag på den rätta in-

formationen. Det är viktigt att man som forskare ställer sig kritiskt till om man fått tag 

på de rätta källorna. Problem med att få tag i de respondenter som har den rätta inform-

ationen är rätt vanligt (Jacobsen 2007:160). Jacobsen menare vidare att man även behö-

ver göra en kritisk granskning gällande respondenternas kunnande att ge korrekt in-

formation även om man fått tag på de rätta respondenterna. Detta eftersom man inte kan 

ta för givet att så är fallet och för att respondenter är olika som människor. Utöver detta 

ger även miljön man är i sin prägel. Därför bör man komma ihåg att vara uppmärksam 

på respondentens närhet till det man undersöker, det vill säga ifall det är fråga om en 

förstahandskälla eller en andrahandskälla (Jacobsen 2007:160-161). Man behöver även 

vara medveten om att respondenterna är färgade av sin tidigare erfarenhet. Det kan ligga 

i respondentens intresse att ljuga eller utelämna en del av sanningen, därför behöver 

forskaren utreda ifall det kan finnas motiv till att respondenterna har intresse av att för-

vränga sanningen (Jacobsen 2007:161). 
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Den externa validiteten handlar om hur man kan generalisera de resultat man fått. 

Jacobsen (2007:166) slår fast att det inte är en kvalitativ metods syfte att generalisera. 

Larsson menar att det är svårt eller till och med omöjligt att generalisera ett kvalitativt 

resultat eftersom respondenterna är få och valet av respondenter inte är slumpmässigt 

(Larsson et al. 2005:118). Syftet med en kvalitativ metod är att skapa en förståelse för 

fenomenet (Jacobsen 2007:166). Ifall man vill yttra sig generellt behöver man använda 

sig av mer än en källa som är oberoende av varandra.  Jacobsen (2007:162) menar att en 

grundregel är att källor som är oberoende varandra leder till större validitet.  

6.5 Etiska överväganden 

Larsson påpekar att det är svårt att ge tydliga riktlinjer gällande etiken eftersom många 

situationer är komplexa. Larsson påpekar även vikten av att forskaren noggrant behand-

lar de etiska principer som finns eftersom det genom en kvalitativ metod kan upp-

komma sensitiv information av respondenterna (Larsson et al. 2005:119). De etiska per-

spektiven hör inte till en viss del av undersökningen utan behöver vara en central del 

under hela forskningsprocessen (Kvale 1997:105).  Jacobsen (2007:28) påpekar trots det 

att det är svårt, om ens möjligt, att följa alla etiska principer till punkt och pricka. 

 

En forskning gör i någon mån intrång på en annan människas privata liv. Det leder till 

etiska problem eftersom forskaren i sin vilja att forska kring ett fenomen riskerar att 

kränka sina respondenter. Därför bör en forskning sträva efter att följa de etiska krav 

som finns: informera om samtycke, korrekt återgivelse och skydd av privatliv (Jacobsen 

2007:21). 

 

Vi vill konstatera att Touko Niinimäki under processen av undersökningen har fungerat 

som ansvarig för intressebevakning i Arcada studerandekår – ASK:s styrelse och som 

studeranderepresentant i Talentia rf:s fullmäktige. Vi vill notera detta öppet för att und-

vika möjliga tankegångar kring jäv i relation till utförande och resultat av examensar-

betet. 

 

Att högskolan Arcada fungerade som vår uppdragsgivare och att Arcada dessutom är en 

respondent för vårt examensarbete noterar vi också som en etisk fråga. Arcadas respon-
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dent har sett strukturen av vårt examensarbete och en del av våra frågeställningar under 

planeringen av arbetet. I och med detta anser vi det som rättvist att våra tre andra yrkes-

högskolerespondenter skulle ha en möjlighet att se frågeställningarna i förväg, innan 

dessa intervjuer skedde med yrkeshögskolerepresentanterna. 

6.5.1 Informerat samtycke 

 

Respondentens medverkan bör helt och hållet vara frivilligt och hon eller han bör ha en 

förståelse för alla de fördelar och nackdelar som deltagandet för med sig. Beslutet att 

medverka i forskningen bör respondenten själv bestämma. Det kan dock finnas fall då 

de undersökta är barn eller äldre eller patienter inom psykiatri och därför inte kan ta ett 

sådant beslut själv. Då behöver man lita på att andra människor kan fatta beslutet i deras 

ställe. I sådana fall bör resultaten vara till nytta för respondenten och några negativa 

konsekvenser får inte finnas. Att frivilligt delta i en forskning inkluderar även att det 

inte skall finnas någon press, varken negativ eller positiv, från andra som leder till att 

respondenten deltar i forskningen (Jacobsen 2007:22). Forskaren har ett ansvar att se 

över konsekvenserna av forskningen för att se de fördelar och nackdelar som forskning-

en kan föra med sig. Detta gäller inte enbart respondenterna utan även ett större per-

spektiv som respondenterna representerar. Fördelarna i undersökningen bör vara större 

än de eventuella nackdelarna som kan följa. Den eventuella skadan som uppstår skall 

försöka minimeras (Kvale 1997:110). 

 

Respondenterna bör ha information om undersökningens syfte, upplägg och de fördelar 

och risker som kan finnas med att delta i undersökningen. Respondenten bör även ha 

möjlighet att när som helst under processen dra sig ur undersökningen (Kvale 

1997:107). Det räcker inte heller att respondenterna får komplett information utan hon 

eller han behöver även förstå den information som ges (Jacobsen 2007:23). Vårt brev 

gällande informerat samtycke finns som bilaga (bilaga 2) i slutet av arbetet.  

6.5.2 Skydd av privatliv 

Kvale (1997:109) lyfter fram att konfidentiell information om respondenten inte skall 

finnas med i undersökningen.  Kvale påpekar att information som gör att respondenter-
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na kan identifieras inte heller skall redovisas om ingenting annat överenskommits med 

respondenten, i sådana fall bör en skriftlig överenskommelse göras. I vår undersökning 

representerade inte respondenterna sig själva som privatpersoner utan yrkeshögskolorna 

de arbetade på. Vi har valt att omnämna respondenterna som respresentanter för deras 

yrkeshögskola. Vi är medvetna att på grund av respondenternas position är möjligt att få 

fram deras namn och därför har vi valt att göra en överrenskommelse (bilaga 2) med 

respondenterna om att deras namn får finnas med i underökningen. 

6.5.3 Korrekt återgivelse 

Forskaren bör sträva efter att framställa insamlad data på ett korrekt sätt i dess samman-

hang. Därför bör man undvika att presentera lösryckt data i en annan kontext än sin 

egen. Det är inte etiskt korrekt att förändra insamlad data för att forskningen skall kunna 

visa på ett visst resultat (Jacobsen 2007:26-27). 

6.5.4 Vårt tillvägagångssätt 

Vi kontaktade utbildningsansvariga för socionomutbildningarna på de yrkeshögskolor vi 

har valt ut för att se om de var intresserade av att vara med i vår undersökning. Före in-

tervjuerna fick respondenterna information om vårt examensarbete och intervjun i form 

av ett informationsbrev (bilaga 3). Intervjun var frivillig och respondenten gav sitt sam-

tycke till intervjun genom att de signerade ett dokument. Eftersom utbildningsansvariga 

i egenskap av sin position inte kan vara anonyma var vi noga med att det kom till kän-

nedom för utbildningsansvariga att de inte kunde vara anonyma, denna information 

fanns med i blanketten ”formulär för informerat samtycke” som utbildningsansvariga 

signerade före intervjun (bilaga 2). Vi var mycket noga med att göra en så korrekt åter-

givelse som möjligt av respondenternas svar. När examensarbete är färdigt kommer allt 

inspelat material att förstöras. Vi har valt lägga stor vikt vid att följa alla de etiska prin-

ciper som tidigare nämnts i detta kapitel. 
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7 RESULTAT 

 

I detta kapitel presenteras de resultat som framkom i den empiriska datan vi samlat ihop 

under respondentintervjuerna. Vi presenterar empirin i form av den innehållsanalytiska 

metoden vi hänvisat till i vårt metodkapitel. I och med att vi intervjuade två svensksprå-

kiga och två finskspråkiga yrkeshögskolor så presenteras respondenternas citat enligt 

ursprungsspråk som intervjuerna utförts på. Vi har valt detta för att kunna presentera 

respondenternas åsikter utan subjektiva tolkningar som möjligtvis kunde uppstå i fall 

citaten skulle översättas. 

 

7.1  Socionomutbildningarnas betonade färdigheter och val av 

läroplaners 

 

Vi diskuterade socionomstuderandes färdigheter med högskolerespondenterna ur två 

synvinklar. Först och främst ville vi utreda vilka färdigheter som de olika socionomut-

bildningarnas läroplaner betonar. Efter det ställde vi frågan hur yrkeshögskolorna moti-

verar sina val av läroplaner och dess betoningar. Eftersom dessa två frågor tangerar 

varandra så ansåg vi det som ändamålsenligt att behandla dem inom samma underrubrik 

i detta resultatkapitel. Vi kategoriserade enligt följande. 

7.1.1 Arbetslivsrelevans 

Alla intervjuade yrkeshögskolor ansåg att det är viktigt att socionomutbildningar är 

ihopkopplade med arbetslivet. Samhälleliga behov och samarbetsformer med arbetsli-

vets representanter kom tydligt kom fram i vår insamlade data. Yrkeshögskolorna har 

olika slags kontakter och samarbetssätt med arbetslivet. 

 

Ehkä se liittyy meidän Diakin profiiliin siitä, että tota.. köyhät ja syrjäytyneet ja tota päihdeprob-

lematiikka ja tää on ominaista. Tää kyl liittyy osittain meidän taustayhteisöihin, Diakonissa-

laitoksen säätiöön joka on yks meidän taustayhteisötoimija. Heillä on ollu selkeästi tän tyyppinen 

painotus (Diakonia-ammattikorkeakoulu). 

 

Några respondenter nämnde att arbetsfältets representanter inom socialbranschen har 

konsulterats under planeringsprocesser av högskolornas läroplaner för socionomstu-
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derande. Till exempel seminarier och möten har arrangerats för att diskutera aktuella 

fenomen, teman och behov på fältet. Också tredje sektorns betydelse har lyfts fram i 

dialog med arbetslivets representanter. Flera mångprofessionella studieprojekt presente-

rades under respondentintervjuerna. En yrkeshögskola gav ett exempel på att socionom-

studerande, teknikstuderande och ergoterapistuderande har samarbetat för att planera 

och förverkliga datorspel för förebyggande missbruksarbete på basen av en beställning 

från en arbetslivspartner. 

 

Mä oon ollu yhtä projektia vetämässä mis meil oli sosiaalialan, vanhustyön, toimintaterapian ja ton 

hyvinvointiteknologian opiskelijoita, niin he kehitteli vanhusten palvelukeskukseen erilaisia asioi-

ta, ihan info-TV:stä lähtien ja kehittivät päivätoimintaa sinne. Elikä niis on idea et työelämäkump-

panilta tulee tilaus. Ajatus on, et opiskelijat pääsis oikeasti niinku kehittelemään, luomaan jotakin 

uutta tehtävänannon pohjalta (Metropolia Ammattikorkeakoulu). 

 

Finlandssvenska kompetenscentret för det sociala området är ju en annan sådan här kanal vi har 

där vi är aktiva och har gemensamma projekt men också direkt kontakt i dom sammanhangen med 

arbetslivet (Högskolan Arcada). 

 

(Läroplanen) Bygger ju på det regionala behovet egentligen eftersom samarbetet med regionen är 

väldigt nära och det är en av våra uppgifter (Yrkeshögskolan Novia i Vasa). 

7.1.2 Aktuella fenomen på fältet 

Den övergripande tanken bland respondenterna var att socionomutbildningarnas läro-

planer bör utgå från att stöda klienters behov på fältet. Till exempel utslagenhet, fattig-

dom, missbrukarvård, bostadslöshet, barnskydd, mänskliga rättigheter och hållbar ut-

veckling nämndes som centrala samhälleliga fokusområden i dagens läge. Undersök-

ningens yrkeshögskolor har upplevt att de nämnda fokusområden har sitt ursprung i den 

dialog som har förts med arbetslivets representanter. Det följande citatet påvisar att ak-

tuella behov på fältet baserar sig allt oftare på mångfaldiga utmaningar. 

 

On nähty taustalla kuitenkin siel lastensuojelutyön taustallaki tää vanhempien.. mielenterveys ja 

päihdeongelmat ja tämmöst huono-osaisuus joka on lastensuojelua aiheuttavaa. Elikkä ei olla läh-

detty siit liikkeelle että se lastensuojelu menis edellä, vaan et on tarkasteltu ensin niit taustoi (Dia-

konia-ammattikorkeakoulu). 

7.1.3 Socialbranschens yrkeshögskolenätverk: kompetensmålsättning-

arna 

De nationella kompetensmålsättningarna av socialbranschens yrkeshögskolenätverk 

nämndes flera gånger under intervjuerna med yrkeshögskolerespondenterna. Alla re-
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spondenter var överens om att nätverkets kompetenser för socionom (YH) studerande är 

centrala, bör följas och påverkar i stor grad det hur individuella yrkeshögskolors socio-

nomutbildningar formas på läroplansnivå. Respondenterna var huvudsakligen eniga om 

att målsättningarna är ändamålsenliga, vissa avvikande åsikter och nyansskillnader steg 

dock fram. 

 

Verkosto sillon aikanaan kun teki näitä kompetensseja niin ne laitettiin samanarvoseks, ja tota sit-

ten joskus on laadittu ne kompetenssit sillon kun ei ollu vielä ylempää tutkintoo, nii musta siellä 

on liian korostuneena esimerkiks se johtamisosaaminen (Diakonia-ammattikorkeakoulu). 

 

Jag tycker att dom kompetenser som det nationellt har slagits fast det som vi kan med lugn [...] 

följa och gå vidare på och förverkliga (Högskolan Arcada). 

 

En yrkeshögskola ifrågasatte ledarskapskompetensen och ansåg att den inte är en preli-

minär kompetens i socionomutbildning på kandidatnivå, medan andra respondenter po-

ängterade att ledarskapskompetensen är viktig även inom kandidatutbildning. I intervju-

erna framkom även behov kring utvärdering och uppdatering av de nationella kompe-

tensmålsättningarna. Som nya möjliga kompetensområden nämndes mångfaldighet, 

mångkulturellhet och hållbar utveckling. 

7.1.4 Profilering i socionomutbildningarna 

Respondenternas åsikter skilde sig från varandra när det gällde socionomutbildningar-

nas möjligheter till profilering, det vill säga specialisering. En del respondenter ansåg att 

socionomutbildningarna bör erbjuda en bred kunskapsbas och inte spets, medan andra 

respondenter ansåg att det är viktigt att man som studerande kan profilera sig inom sin 

socionomutbildning på kandidatnivå. Två respondenter instämde om att det är positivt 

att yrkeshögskolorna har möjligheter till lokal profilering. 

 

Ehkä sekin on sitä asiakaslähtösyyttä, että sitten niinku hakijat voi myös vähän kattoo, et minkälai-

sia ammattikorkeakouluja on, minkälaisia tutkinto-ohjelmia ja myös valita sen mukaan (Metropo-

lia Ammattikorkeakoulu). 

 

Det har ju varit diskussion kring det här att var är socionomutbildningen och det generella har ju 

varit att grundutbildningen skall inte ge spets (Högskolan Arcada). 
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7.1.5 Värdegrunden är central 

Samtliga respondenter menade att det relevanta i socionomutbildningarna är en gemen-

sam värdegrund. 

 

Jag har kommit fram till det att det här…även om läroplanerna ser olika ut och det varierar…ja de 

varierar i vad kurserna heter, det varierar i studiehelheter i omfattning och lite med betoningen så 

är det här gemensamma kunskapsbasen som socionomer har från olika YH-skolor så det är ändå 

grunden för det och det finns där (Yrkeshögskolan Novia i Vasa). 

 

Flera respondenter ansåg att det är viktigt med etiskt förhållningsätt i socionomutbild-

ningarna. De ansåg att man som socionom bör kunna arbeta och hantera etiskt utma-

nande situationer. En respondent menade också att det sociala arbetets ”etiska rygg-

märg” är extremt viktigt i dagens samhälleliga läge som delvis präglas av förändringar 

och osäkerhet. 

 

Det är en sådan här kärna, och där kommer väldigt snabbt på det här med ett etiskt perspektiv att 

utbildningen genomsyras av en förståelse av olika etiska dimensioner och hur man handskas med 

etiska dilemman i sin arbetssituation (Högskolan Arcada). 

 

7.1.6 Lagstiftning 

Lagstiftningens betydelse för socionomers färdigheter lyftes fram under flera respon-

dentintervjuer. En respondent ansåg att det är viktigt att det finns utbildning om hur ser-

vicestrukturen fungerar och hur mar relaterar till lagstiftningen. En annan respondent 

tog fasta på socialvårdlagens möjligtvis ökande krav på tyngdpunkter inom social hand-

ledning, social rehabilitering och familjearbete. Det nämnda delområdet kommer att 

ställa krav på hurdan arbetskraft som förväntas produceras genom socionomutbildning-

ar. 

 

Siel erityisesti on tota siellä perusteluissa, lain perusteluissa, on tää sosiaalipalvelujärjestelmä ja 

lainsäädännön osaaminen ja siihen ohjaaminen, et kyl se on semmonen keskeinen kompetenssi 

mikä pitää sielt tuottaa (Diakonia-ammattikorkeakoulu). 

 

7.2  Framtidens socionomutbildningar 

 

Av de svar respondenterna gett angående framtidens socionomutbildning uppkom föl-

jande kategoriseringar. 
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7.2.1 Minskade resurser 

Minskade ekonomiska resurser på yrkeshögskoleplan ansågs som en orsak till att öppna 

yrkeshögskolor och distansstudier blir allt vanligare studieformer i framtiden. Samtidigt 

ställde sig vissa respondenter kritiska till hur nätpedagogik och nuvarande e-plattformar 

utvecklas. 

 

Det är klart att det finns också från ministeriehåll ett påbud om att mer av utbildningen skall vara 

flexibel. Flexibelt kan då betyda att det blir mera distansstudier, nätbaserade studier och så vi-

dare (Högkskolan Arcada). 

 

Det (Öppna yrkeshögskolan) är någonting som måste beaktas därför att via öppna kommer det 

också pengar in och det är nog någonting som man vill vi skall ha för det är ju också en del av 

finansieringsgrunderna. Det skall vara öppet (Yrkeshögskolan Novia i Vasa). 

 

Även om volymen av distansstudier ökar så anser respondenterna ändå att närstudierna 

har en central plats i utbildning av socionomer. 

 

Jag tror vi är ganska rörigt eniga om det inom socionomutbildningarna… gäller rent nationellt 

också att det här med nätpedagogik är inget självändamål och man måste alltid precis som alla 

andra pedagogiska beslut att hur förverkligar jag just den här biten av undervisningen, ta ställning 

till det, är det här någonting kräver närundervisning, hur mycket eller är det någonting med fördel 

som kan göras individuellt eller som kan göras i en dialog i en nätplattform (Högkskolan Arcada). 

 

Om vi säger så att lärarkåren är ju inte för distansstudier… Alltså till en viss del och i sådana kur-

ser där det är ändamålsenligt, ja visst. Men inte genomgående på något sätt nä. Vi hävdar fortfa-

rande att vi inte kan göra socionomer på distans (Yrkeshögskolan Novia i Vasa). 

 

Ne (närstudier) vähenee meillä koko ajan ja tavallaan.. vähän meidät niinkun pakotetaanki siihen 

(genom finansiering av yrkeshögskolor) (Metropolia Ammattikorkeakoulu). 

 

Även om distansstudier anses ha sina utvecklingsbehov så tycker vissa respondenter att 

situationen också kan resultera i en positiv utmaning. 

 

Mä nään, että semmonen (virtuellt lärande) tuottaa kyllä niinku uudenlaist ajatteluu, jos sitä pääsis 

viel enemmän kehittelemään. Mä nään sen niinku hyvänä haasteena, et ne pitää saada ne tota.. 

tämmöset virtuaaliopintokokonaisuudet, niitä pitää koko ajan kehittää, jotta ne tulee.. et ne ei oo 

vaan semmosii, et siel on verkos jotakin tehtäviä.. et ne pitää olla vuorovaikutteisia ja niissä pitää 

olla keskustelua (Diakonia-ammattikorkeakoulu). 

 

Sielt täytyy nyt sit vaa löytää niinku hyviä ratkasuja, että.. täytyy yrittää ajatella että ei lähiopetus 

aina ole se mitä tarvitaan (Metropolia Ammattikorkeakoulu). 
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7.2.2 Studiernas mångfald och flexibilitet 

I undersökningen framkom det tydligt ett stort behov för socionomer att vara flexibla 

både inom utbildningar samt i arbetslivet. Temaområden som till exempel mångprofess-

ionellt samarbete, mångfaldigt kunnande och flexibla studiemöjligheter genom distans-

studier nämndes under intervjuerna. 

 

Den forskning som har gjorts visar på att det krävs en större flexibilitet av arbetstagaren hur man 

använder den kunskap man har och då kan det handla om mångprofessionellt samarbete [...] man 

måste själv kunna tillämpa på ett annat sätt vad man tidigare behövde kunna för då tänkte man 

mera klientgruppvis och det fanns fasta grupper. Medan den här mångproblematiken som växer 

fram i samhället och den mångfald som finns kommer att kräva också sitt av socionomerna ute på 

fältet (Högkskolan Arcada). 

 

Jag tror på den här breda basen [...] det är lätt på alla sätt och förmånligt för samhället om man har 

en sådan person som lätt kan flytta ställe till ställe om man har en sådan här övergripande (bas) 

(Yrkeshögskolan Novia i Vasa). 

 

Taito luovia ja toimia luovasti tuolla muuttuvissa ympäristöissä (Metropolia Ammattikorkeakou-

lu). 

7.2.3 Didaktik 

I undersökningen behandlade vi didaktiska synpunkter som delfaktorer vilka påverkar 

studerandes syn-, förhållnings- och arbetssätt under studierna och i arbetslivet. Olika 

yrkeshögskolor använder sig av olika tillvägagångssätt med tanke på didaktik, det vill 

säga läran om lärande. Konstruktivistiska lärandesätt och problem based learning (PBL) 

lyftes fram som centrala tankegångar i denna fråga. 

 

Et joku pää puhuu jossakin ja muut kuuntelee, niin sehän on minusta vanhaa behaviorismia.. jossa 

se keskustelu ei ookaan enää sitä mitä joskus on ollu pienryhmissä ja ollaan pohdiskeltu ja muuta. 

Tää tämmösen luentotyyppisen opetuksen niinku paluu näyttää olevan niinku aika vahvasti. Se liit-

tyy kaikenlaisiin paineisiin, säästöpaineisiin (Diakonia-ammattikorkeakoulu). 

 

Ehkäpä konstruktivismi, sosiokonstruktivismi on se pedagoginen viitekehys minkä pohjalta me ai-

nakin pyritty toimimaan. Konstruktivismin ajatushan on se, että se tieto niinkun.. tieto ja tietotaito-

osaaminen rakentuu pohjalla olevan tiedon, taidon, osaamisen niinku päälle ja jotenkin muuntuu, 

kehittyy ja sosiokonstruktivimsiin liittyy se, että tota sitä tietoa, taitoa, osaamista, ymmärrystä ke-

hitellään yhdessä muiden kanssa (Metropolia Ammattikorkeakoulu). 

 

PBL bygger på ett tvärfackligt tänk vilket också en kompetensstyrd läroplan gör. [...] Det kommu-

nikativa och det självstyrda och det reflektiva kan utvecklas i det vi kallar för basgruppsarbete 

inom PBL (Högkskolan Arcada). 

 

Två yrkeshögskolerespondenter presenterade olika slag av tentformer. Ett exempel som 
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diskuterades var användning av dialogiska tenter. 

 

Opiskelijat tota menee eteen arvotust kysymyksestä, arvotun parin tai ryhmän kanssa keskustele-

maan. Ja tota me arvioidaan se osaaminen sillä perusteella (Diakonia-ammattikorkeakoulu). 

7.2.4 Förväntningar på framtidens socionomer 

Genom yrkeshögskolornas dialog med arbetslivet har till exempel missbruk, mental-

vård, barnskydd, bemötande av utmanande klientsituationer och skarpare kännedom 

inom lagstiftning benämnts som centrala ämnen som utbildning behövs i. Två respon-

denter menade att socionomer förväntas fungera som utvecklare av sitt eget arbete, av 

sina arbetsroller och sina förhållningssätt till fältet. 

 

Työelämää kehittävä.. semmonen opiskelija, joka ei ota mitään annettuna. Kyl mä näkisin sit se et-

tä tota opiskelijan pitäs niinku.. olla sitä työelämää kehittävä, pitäs olla niitä valmiuksia valmistu-

essaan, mut sitten mä nään hirveen tärkeenä myöskin semmosen niinku vaikuttamistyön osaami-

sen, että kyl tota sosionomil on mun mielestä semmonen niinku emansipatorinen tehtävä, elikkä 

se, että tota on tämmösen tasa-arvon ja oikeudenmukasuuden ja kaikkien tämmösten niinkun.. 

niinkun näitten merkityksen näkeminen. Se on sen sosionomin tehtävä, muuttaa maailmaa parem-

maksi (Diakonia-ammattikorkeakoulu). 

 

Med krympande resurser vi har för att sköta det sociala fältet i vårt samhälle så behöver vi hitta 

nya arbetsmodeller, vi behöver ha nya socionomer som är beredd på nytänk. Som vågar ha en 

åsikt, ta ett beslut och utveckla (Högkskolan Arcada). 

7.2.5 Växande trender 

Respondenterna berättade om vad de anser att socionomutbildningarna borde satsa mera 

på i framtiden. Övergripande teman som nämndes var entreprenörskap, e-tjänster samt 

kreativitet och kommunikationsfärdigheter. Utveckling av privatiserad social- och häl-

sovård på samhällelig nivå behandlades som ett tema kring det sociala fältet. Respon-

denterna ansåg att socionomutbildningarna behöver hålla samma takt i utveckling som 

samhället. 

 

Tulevaisuudessa niin jos aattelee tätä kehityssuuntaa, me on jonku verran täällä keskustelu niinkun 

sosionomien roolista yrittäjinä. Toi on varmasti yks semmonen kysymys mikä tulee tässä (entre-

prenörskap), jos nyt tää kehityssuunta jatkuu tämmösenä mitä näyttää kentällä. Mitkä on ne 

sosionomin yrittäjyysvalmiudet (Metropolia Ammattikorkeakoulu). 

 

Kommunikationsfärdigheterna är jätte viktiga, det är helt klart, di kommer och kanske borde 

egentligen betonas ännu mera (Yrkeshögskolan Novia i Vasa). 
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7.3  Standardisering av socionomutbildningarnas läroplaner 

Alla yrkeshögskolerespondenterna anser att en standardisering av socionomutbildning-

arnas läroplaner inte är nödvändig. Det här beror på att en standardisering skulle enligt 

respondenterna anses som en begränsande faktor för yrkeshögskolorna. Respondenterna 

ser positivt på att det finns möjligheter för yrkeshögskolor att utforma egna läroplaner 

med specifika inriktningar. 

 

Jag ser att det (en standardisering) skulle begränsa, [...] det beror på den kontext vi finns i. Om vi 

tittar på vårdutbildningen som ett exempel på där det finns väldigt specifikt standardiserat så moti-

veras det dels med att en koppling till EU krav, eller en typs av kvalitetstänkt som finns inom den 

branschen, men om man tror alltså på ett kompetensstyrt tänk vilket jag tror att den största delen 

av högskolevärlden gör nu så blir det ett hinder. Om vi också ser att YH skolornas lagstiftning in-

nehåller det regionala ansvaret vilket betyder att regionerna är olika och behöver olika saker så kan 

det bli problematiskt (Högskolan Arcada). 

 

Det har nog inte i något sammanhang diskuteras att det skulle finnas behov av att gör en sådan här 

väldigt strikt läroplan som skulle se likadan ut överallt (Yrkeshögskolan Novia i Vasa). 

 

 

Vissa delmoment inom socionomutbildningarna kunde enligt några respondenter ses 

över och diskuteras ifall en standardisering kunde vara ändamålsenlig. En respondent 

påpekade att praktikperioder och språkundervisning kunde diskuteras för att skapa mera 

likformighet på nationellt plan, i och med att de nu varierar mycket stort beroende på 

yrkeshögskola. 

 

Det bör påpekas att även om respondenterna inte förespråkade en övergripande standar-

disering av socionomutbildningarnas läroplaner, så nämnde en respondent att det kan 

finnas andra instanser i samhället som eventuellt kunde förespråka standardisering. 

 

Det kan hända att de finns arbetsgivare som skulle vara glada om de skulle ha det det (en standar-

disering) [...] de ringer nu och då och frågar vad är den här människan som har den här utbildning-

en nudå, behörig till (Yrkeshögskolan Novia i Vasa). 

7.4 Yrkeshögskolornas processer 

Slutligen vill vi redogöra för vilka förändringar de olika yrkeshögskolorna har gjort och 

står inför som kom fram under intervjuerna. 
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Metropolia Ammattikorkeakoulu skapade en uppdaterad läroplan för socionomstudierna 

år 2011. Under 2014 utfördes en strukturell förändring då mindre studiehelheter förena-

des till större inom läroplanens strukturer. Lektorer på högskolan har konsulterats under 

uppdateringen av läroplanen. 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu i Helsingfors har under 2014 arbetat med att förnya hög-

skolans läroplan för socionomutbildningen (YH). Den framtida läroplanen som skall 

träda i kraft i januari 2015 har planerats i en tvärvetenskaplig arbetsgrupp där social-

branschens, hälsovårdsbranschens, kyrkobranschens överlärare och en pedagogisk över-

lärare samarbetar. Högskolans lektorer och studerande har erbjudits möjligheter att 

kommentera den uppdaterade läroplanens olika utvecklingsskeden. 

 

Högskolan Arcada har genomgått stora förändringar under 2014 där bland annat socio-

nom socionom- och ergoterapiutbildningen har bildat ett kluster. Den nya läroplanen 

som trädde i kraft från och med hösten 2014 innehåller ett mera allmänt perspektiv på 

klientarbete än det klientfokuserade perspektivet som tidigare läroplan lyft fram. Ef-

tersom det skett förändringar i läroplanen har man nu skapat utrymme för till exempel 

krisarbete i den nya läroplanen som tidigare varit valfri men nu är obligatorisk. 

 

Yrkeshögskolan Novia i Vasa står inför förändringar där VAMK (Vaasan Ammat-

tikorkekoulu) och Novia i Vasa skall få en gemensam byggnad år 2017. Det kommer 

fortsättningsvis att vara två separata yrkeshögskolor och utbildningsspråk. Tanken är att 

sänka tröskeln för respektive språkgrupper att använda sig av det andra inhemska språ-

ket.  

8 ANALYS 

 

I analyskapitlet diskuterar och analyserar vi den information som vi har presenterat i 

resultatdelen och speglar det mot bakgrundslitteraturen och den teoretiska referensra-

men som vi har använt oss av. Vi lyfter även mera ingående fram de teman som utbild-

ningsansvariga och resultaten av TaSO ry:s förfrågan var ense och oense om. För att 

tydliggöra analysen har vi valt att presentera den visuellt med samma struktur som re-

sultatkapitlen. Det behöver nämnas att även om alla respondenter inte nämnde samma 
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ämnen så kan man inte dra slutsatsen om att de tyckte olika. Respondenternas svar base-

rade sig troligen på det som de för stunden hade i tankarna, och därför är inte heller re-

spondentinformationen heltäckande. Övergripande temaområden som mobilitet, digita-

lisering, didaktik, tvärvetenskaplighet och reform av servicestrukturer breddar vi på i 

kapitel 13 med en slutdiskussion. 

 

8.1 Socionomutbildningarnas betonade färdigheter och val av 

läroplaner 

 

De faktorer som påverkar upplägget av yrkeshögskolornas läroplaner för socionomut-

bildningar kan enligt vår undersökning sammanfattas i två tydliga grupper. Den ena 

åsikten som lyftes fram är den regionala och arbetslivsrelaterade inverkan på yrkeshög-

skolornas läroplaner. Den andra tanken som tydligt framkom var att de nationella kom-

petenserna som socialbranschens yrkeshögskolenätverk inom det sociala området pro-

ducerat är viktiga. 

 

Utbildningsansvariga samtyckte i att den regionala inverkan är viktig eftersom det hör 

till yrkeshögskolornas uppdrag att utbilda individer för regionen. Enligt yrkeshögskole-

lagen hör det till yrkeshögskolornas uppgift att erbjuda studier som baserar sig på ar-

betslivets olika krav och som stöder arbetslivet och den regionala utvecklingen (Yrkes-

högskolelag 351/2003). Enligt lagen bör yrkeshögskolorna ta regioners behov i beak-

tade i planerande och verkställande av läroplaner (Yrkeshögskolelag 351/2003). Det 

som utbildningsansvariga har sagt överensstämmer med det som yrkeshögskolelagen 

konstaterar. Det bör även påpekas att kontakten till arbetslivet ansågs vara viktig men 

det som skilde åt yrkeshögskolorna var hurdan kontakt de har till arbetslivet. Till exem-

pel nämnde en av respondenterna att deras socionomutbildning har olika arbetslivsrela-

terade projekt vilka är sammankopplade med arbetslivets representanter och fältets be-

hov, medan en annan respondent nämnde att de inom deras socionomutbildning har fo-

kus på att bjuda in samarbetspartners från arbetslivet för att diskutera aktuella samhälle-

liga ämnen. Utbildningsansvariga ansåg dessutom att det är centralt att vara uppdaterad 

och följa med samhällets utveckling med tanke på studiernas upplägg och innehåll. 
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Eftersom yrkeshögskolorna enligt yrkeshögskolelagen har frihet att själva utforma sina 

läroplaner så ser läroplanerna olika ut för olika socionomutbildningar på olika yrkes-

högskolor. Även om läroplanerna varierar så menade de intervjuade yrkeshögskolorna 

att de uppnår de nationella kompetensmål som socialbranschens yrkeshögskolenätverk 

har producerat. Illeris konstaterar att det är väldigt svårt, om ens möjligt, att kunna mäta 

kompetens eftersom det är så mångfacetterat (Illeris 2013:130-131). Även om man utför 

olika tester för att mäta kompetens kan man inte vara säker på hur kunskapen används i 

praktiken eftersom en individs personlighet spelar en stor roll i kompetensutvecklingen 

(Illeris 2013:126). Även om man hade alla byggstenar som behövs för kompetensut-

veckling är det inte säkert att en kompetensutveckling sker (Illeris 2013:99). 

 

Utbildningsansvariga var enstämmiga om att deras läroplaner uppfyller yrkeshögskole-

nätverkets kompetensmål även om de har upplägg och innehåll inom sina läroplaner. 

Det är svårt att motsäga vad respondenterna uppger, eftersom det är svårt att mäta kom-

petenser, och andra sidan betyder det också att det är svårt för yrkeshögskolorna att 

konstatera att de uppfyller de allmänna kompetensmålen som yrkeshögskolenätverket 

har gjort upp. Även om alla utbildningsansvariga ansåg att yrkeshögskolenätverkets 

allmänna kompetenser bör följas framkom det skillnader där en utbildningsansvarig an-

såg att ledarskap inte är den viktigaste kompetensen för socionomer på kandidatnivå, 

medan de andra utbildningsansvariga ansåg att ledarskap är en central kompetens. En 

annan respondent lyfte fram att hållbar utveckling, mångkulturellt och mångfaldigt ar-

bete skulle behöva finnas med i de nationella kompetenserna. Ytterligare en respondent 

lyfte fram att de nationella kompetenserna behöver ses över med jämna mellanrum och 

uppdateras enligt behov. På basen av dessa presenterade åsikter kan det finnas skäl för 

fortsatt diskussion om de kompetensmålsättningar som socialbranschens yrkeshögsko-

lenätverk producerar. 

8.1.1 Specialisering och kursutbud inom utbildningarna 

 

Ett tema som lyftes fram under undersökningen var att en del av de intervjuade yrkes-

högskolorna ansåg att man bör erbjuda spetskunskap i socionomutbildningar, medan 

andra yrkeshögskolerespondenter ansåg att socionomutbildningar bör satsa på en bred 

bas av kunskap. Det finns ingen riktlinje att rätta sig efter i denna fråga vilket gör att 
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yrkeshögskolorna har möjlighet att själva välja hur de gör. Enligt yrkeshögskolelagen 

har yrkeshögskolor självstyre i frågan om sina inre angelägenheter och undervisnings-

planer (Yrkeshögskolelag 351/2003). Det framkom även att några utbildningsansvariga 

ansåg att det viktigaste inte är skillnaderna i socionomutbildningarna, utan den gemen-

samma grunden i dem, som till exempel etiska värdegrunder. En utbildningsansvarig 

nämnde att det på sätt och vis är klientcentrering att olika yrkeshögskolors socionomut-

bildningar erbjuder olika tyngdpunkter, varefter ansökande studerande kan välja det al-

ternativet som passar en bäst. 

 

Med tanke på diskursdiskussionen gällande Sveriges socionomutbildningar i kapitel 5.4 

och Högskoleverkets utlåtande om att socionomutbildningar bör erbjuda högkvalitativ 

utbildning med tillräcklig bredd och fördjupning inom hela det aktuella området (Hög-

skoleverket 2009:10), så kan det finnas rum för dialog kring vad som prioriteras inom 

socionomutbildningarnas läroplaner i Finland. Högskoleverket menar att nyexaminerade 

socionomer bör erbjudas på bredd inom det sociala fältet som en helhet, och att eventu-

ella specialiseringar skulle ske genom separata utbildningar på avancerad nivå (Högsko-

leverket 2009:10). Inom denna diskussion kan man dock fundera vidare hur man kunde 

uppnå en så bred utbildningsbas som möjligt; är det genom att likformigt erbjuda ut-

bildning kring huvudsakliga klientgrupper, genom att utbilda studerande inom klient-

specifika arbetsmetoder, eller till exempel genom utbildning i övergripande synsätt och 

etiska överväganden i relation till socialt arbete? 

 

Med tanke på Bolognaprocessen i kapitel 5.1 och processens utlåtande om enhetliga och 

tydliga examensstrukturer (Universitets- och högskolerådet 2014) anser vi att det kunde 

behövas fortlöpande diskussioner om hur yrkeshögskolor i Finland kunde erbjuda enhet-

liga och jämlika möjligheter för studerande att få tidigare studie- och arbetsprestationer 

tillgodoräknade. Bolognaprocessen uttrycker sig om studerandes mobilitet (Universi-

tets- och högskolerådet 2014), vilket också yrkeshögskolelagen gör genom att konsta-

tera att samarbete mellan finländska och utländska högskolor bör främjas (Yrkeshög-

skolelag 351/2003). På grund av att socionomutbildningarna i Finland bygger på relativt 

olika strukturer så kan man som undersökare fråga sig hur yrkeshögskolornas socio-

nomutbildningar i sina nuvarande former kan trygga och skapa möjligheter för stu-

derande att kunna praktisera, verkställa utbyten och arbeta inom ett allt mera globali-
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serat plan i Europa där fokusområden ligger på att skapa enhetlighet mellan högskoleut-

bildningar. 

 

TaSO ry:s förfrågan för högskolestuderande i kapitel 7.2 utger information om stude-

randerespondenternas svar på vad de ansåg om socionomutbildningarnas kvalitet. Ifall 

man slår ihop antalet svar av de som var ”nöjda” och ”ganska nöjda” över utbildningar-

nas kvalitet i förfrågan så kan man konstatera att det representerar tre fjärdedelar av den 

totala mängden av respondenter. Endast ett fåtal ansåg sig vara ”missnöjda” med kvali-

teten på studierna. Detta tyder på att största delen av respondenterna ser positivt på kva-

liteten i socionomutbildningarna. Samtidigt visar förfrågan att hälften av studerandere-

spondenterna ansåg att det finns kurser som är onödiga i utbildningarna.  

 

 

Det bör påpekas att det i förfrågan inte framkom ett tydligt mönster av vilka kurser som 

ansågs vara onödiga i utbildningen, undantagen utgör svenskan, som flera nämnde som 

onödig. Gällande undervisning av svenska och åsikterna om svenska språkets relevans 

inom socionomutbildningar bör man dock ta regionala och yrkeshögskolemässiga 

aspekter i hänsyn. 

8.2 Framtidens socionomutbildningar 

 

Utbildningsansvariga i vår undersökning lyfte fram olika ämnen som de anser att det 

borde finnas utvidgad plats för i framtidens socionomutbildningar. Baserat på respon-

denternas svar verkar de växande trenderna inom socionomutbildningar vara till exem-

pel entreprenörskap, e-tjänster, hållbar utveckling, klienternas mångfaldiga behov, nät-

baserade- och distansstudier, kunskap kring lagstiftning samt servicenätverk och kom-

munikativa färdigheter. Förutom dessa delmoment påpekades även att det borde finnas 

extensiv utbildning om Finlands lagstiftning och servicekännedom i socionomutbild-

ningarna. Till exempel boken Ammattina sosionomi nämner liknande tankegångar om 

att digitalisering och den offentliga sektorns förändrade roll i serviceproducering lägger 

prägel på framtida socionomers kunnande (Mäkinen 2009:198). Också Jari Helminen 

nämner temaområden som sociala utmaningar, den ekonomiska verkligheten i sam-
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hället, serviceproducenters mängdmässiga ökning och förväntningar på klient- och part-

nercentrerat arbete som aktuella fenomen på fältet (Helminen 2013:5-6). 

 

Andra temaområden som de utbildningsansvariga ansåg att det skulle behöva finnas 

mera av är flexibilitet både i socionomutbildningarna och i arbetslivet. Arbetslivet för-

ändras kontinuerligt och i dagens samhälle behöver man som socionom på ett annat sätt 

än tidigare ha förmågan att kunna tillämpa den kunskap man fått genom sin utbildning. 

Arbetslivet behöver arbetstagare som kan arbeta inom mångprofessionella sammanhang 

och som innehar en bred och övergripande grundkunskap. 

 

Flera av våra källor inom bakgrundslitteraturen stöder tankegångar om mångprofession-

ellt, mångfacetterat och tvärvetenskapligt samarbete. Till exempel Social- och hälso-

vårdsministeriets Sosiaalihuollon tehtävä- ja ammattirakenteen kehittämisprojektin 

loppuraportti konstaterade att klientbehoven på fältet i ett modernt samhälle är såpas 

mångfacetterade och föränderliga att det finns behov av mångprofessionellt nytänkande 

Social- och hälsovårdsministeriet 2004:63). Den samma rapporten kom även fram till att 

till exempel socionomers och socialarbetares arbetsuppgifter inte bör struktureras allt 

för strikt i och med det föränderliga och oförutsägbara samhällsklimatet kräver ökad 

förmåga till flexibilitet (Social- och hälsovårdsministeriet 2004:61). 

 

Harri Kukkonen anser i sin artikel i kapitel 6.3 att modernt nytänkande i läroplaner även 

kan användas för att förstärka samarbete inom mångprofessionellt arbete (Mäkinen et al. 

2012:152). Kukkonen menar att ökade insatser på skapande och utvecklande av yrkesi-

dentiteter bidrar till starkare yrkesidentiteter, vilket kan utnyttjas för att känna till ens 

professionsmässiga styrkor som socionom i samband med mångprofessionella rollför-

delningar (Mäkinen et al. 2012:158). Till exempel Juha Luomala från Sosiaalialan 

osaamiskeskus Verso uttryckte sig på Lahtis yrkeshögskoledagar om att mångprofess-

ionella utgångspunkter bör utvecklas för att till exempel kunna stöda klientcentrerade 

serviceformer (Luomala 10.4.2014) Också i boken Ammattina sosionomi nämns nät-

verksbaserat arbete som ett framtidstema (Mäkinen 2009:199). Porter skriver om att 

kompetensbaserat lärande är ett väldigt flexibelt system där man har möjlighet att an-

passa studierna efter sitt schema. Det ger möjlighet att studera på distans och genom att 
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det fokuserar på kompetenser är det väldigt passande för dem som vanligtvis inte skulle 

söka sig till en högre utbildning (Porter 2014:4). 

 

Det framkom tydligt av utbildningsansvarigas svar att det på grund av minskade eko-

nomiska resurser kommer att bli vanligare med öppna yrkeshögskolor och distansstu-

dier. Detta är ett relevant tema i och med att Utbildnings- och kulturministeriets rapport 

konstaterar att man i Finland har investerat kraftigt i elektroniska anordningar och inter-

net nätverk (Undervisnings- och kulturministeriet 2010:8). I och med att studier inom 

öppna yrkeshögskolor och genom distans kommer att öka, så ställde sig några utbild-

ningsansvariga kritiska till om användningen av distansstudier är ändamålsenligt. 

Undervisnings- och kulturministeriet anser att skolornas tillvägagångs- och förhåll-

ningssätt inte har hållits i kapp med teknikens utveckling (Undervisnings- och kulturmi-

nisteriet 2010:8). En utbildningsansvarig tyckte att man dock inte bör haka sig fast på 

tanken om att närstudier är den enda lärandeformen som behövs. Utbildningsansvariga 

efterlyste att öppna yrkeshögskolor och distansstudier bör utvecklas i samma takt som 

didaktiken kring dem utvecklas. 

8.3  Synpunkter kring standardisering av utbildningarna 

 

Alla respondenterna från de intervjuade yrkeshögskolorna var eniga om att en standar-

disering av socionomutbildningarnas läroplaner inte behövs för tillfället. Respondenter-

na ansåg istället att en standardisering av läroplaner skulle leda till begränsningar i ut-

bildningarna. Ytterligare påpekade respondenterna, vilket vi även tidigare behandlat, att 

yrkeshögskolor enligt yrkeshögskolelagen finns till för regionala behov (Yrkeshögsko-

lelag 351/2003). En standardisering av läroplaner skulle därför sätta yrkeshögskolor i en 

svår sits där man ändå enligt lag skulle behöva ta regionens behov i beaktande. Några 

utbildningsansvariga lyfte dock fram tanken om att socionomutbildningars förhållnings-

sätt till läkemedelsbehandling, språkundervisning och praktikperioder kunde diskuteras 

vidare. Specifikt en utbildningsansvarig ansåg att socialbranschens yrkeshögskolenät-

verk möjligtvis kunde enhetliggöra liknande delområden inom utbildningarna. 

 

I TaSO ry:s förfrågan för högskolestuderande i kapitel 7.2 framkommer det att den 

största delen av socionomstuderandena önskar en mer enhetlig socionomutbildning. Ma-
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joriteten av respondenterna ansåg att delar av utbildningen bör vara lika. Som exempel 

nämndes praktik, grundstudier och samma möjligheter att specialisera sig. En del av 

studerandena ansåg även att alla socionomutbildningar borde ha samma kursutbud. Det 

bör samtidigt påpekas att ca 40 % av respondenterna ansåg att socionomutbildningarna 

inte behöver enhetliggöras. 

 

Man kan konstatera att yrkeshögskolerespondenterna i vår undersökning och socionom-

studerandena i TaSO ry:s förfrågan inte är ense om en eventuell generell standardisering 

av socionomutbildningarna. I TaSO ry:s förfrågan tyder resultaten på att åsikterna kring 

temat bland socionomstuderande är delade. Vi hittade en parallell där både en av våra 

intervjuade utbildningsansvariga och en del av TaSO ry:s respondenter tycker att prak-

tikperioder är ett möjligt ämne inom standardisering som kunde diskuteras vidare. Ma-

joriteten av studeranderespondenterna anser att socionomutbildningarna borde standar-

diseras antingen helt eller delvis. I vår undersökning framkommer det att yrkeshögsko-

lorna inte upplever att det behövs en övergripande standardisering, men att vissa delom-

råden kunde ses över. Samtidigt nämnde en av yrkeshögskolerespondenterna att det kan 

finnas arbetsgivare som är av en annan åsikt. Det kunde därmed vara ändamålsenligt att 

ännu höra arbetsmarknadens åsikter om en möjlig standardisering av socionomutbild-

ningarna. 

9 SAMMANFATTNING 

I vår undersökning har vi kommit fram till att läroplanerna för de olika socionomutbild-

ningarna, enligt våra yrkeshögskolerespondenter, grundar sig framför allt på de all-

männa kompetenser som socialbranschens yrkeshögskolenätverk har lagt upp och på 

den regionala inverkan. I yrkeshögskolelagen framkommer att yrkeshögskolorna finns 

till för ett regionalt behov. Yrkeshögskolorna anser att de uppfyller de allmänna kompe-

tensmålen, men att mäta kompetenser är svårt om ens möjligt. Yrkeshögskolorna är 

oense om en socionomutbildning på kandidatnivå skall ge spetskompetens eller en bred 

grundutbildning. I TaSO ry:s förfrågan framkom det att största delen är nöjda med kva-

litet på socionomutbildningarna. 
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Respondenterna i vår undersökning lyfter fram att framtidens ökande tyngdpunkter 

inom socionomutbildningar är till exempel entreprenörskap, e-tjänster, flexibilitet, nät-

baserade- och distansstudier, hållbar utveckling, mångfald, mångfacetterat samarbete, 

kommunikativa färdigheter och förväntningar på studerandes kunskaper inom lagstift-

ning samt servicenätverk. En socionom i framtidens arbetsliv anses behöva en bred kun-

skapsbas. Som en följd av sparåtgärder tänker sig respondenterna att utbildningen i 

framtiden innebär mera distansstudier och nätstudier samt mera verksamhet i öppna yr-

keshögskolor.  

 

Synpunkterna kring standardisering av utbildningen av socionomer var relativt gemen-

samma för våra respondenter. De ansåg att en generell och övergripande standardisering 

kunde vara begränsande och att det inte för tillfället är nödvändigt. Vissa delområden 

lyftes ändå fram som möjliga diskussionsämnen bland socialbranschens yrkeshögskole-

nätverk. Till dessa möjliga delstandardiseringar kunde höra läkemedelsbehandling, 

språkundervisning och praktikperioder.  Respondenterna i TaSO ry:s förfrågan föreslog 

att till exempel grundstudier, praktik och möjlighet att specialisera sig kunde vara lik-

formiga för alla socionomstuderande. En av våra yrkeshögskolerespondenter påpekar att 

arbetslivet kan ha andra åsikter om en övergripande standardisering än yrkeshögsko-

lorna själva. 

10 SLUTDISKUSSION: SOCIONOMERS FRAMTIDSPROFIL 

 

I detta kapitel beskrivs utvecklingsidéer som vi anser ha relevans med det som lyfts upp 

i denna undersökning. Dessa utvecklingsidéer kommer i det stora hela att basera sig på 

den bakgrundslitteratur vi presenterat, de teman som lyfts upp i frågeställningarna för 

våra yrkeshögskolerespondenter och de resultat samt analyser vi kommit fram till på 

basen av empirisk datainsamling. I kapitlet föreslår vi att socialbranschens yrkeshögsko-

lenätverk kunde behandla de teman som vi lyfter fram. Denna hänvisning till nätverket 

beror på att vi inser att socialbranschens nätverk är ett centralt samarbetsorgan där lik-

nande frågeställningar kunde diskuteras. Nedantill har vi producerat en figur av de 

grundelement som framtidens socionomers profilutveckling kan bestå av. 
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Figur 2. Socionomers framtidsprofil 

10.1 Främjande av mobilitet 

Mobilitet kan uppfattas från flera olika perspektiv. Först och främst handlar termen om 

fysisk mobilitet och rörlighet, det vill säga studerandes möjligheter till att enligt behov 

förflytta sig från en yrkeshögskola till en annan. För det andra handlar mobilitet om di-

gital mobilitet. Med detta menar vi att lösningar som främjar tillgodoräknande av tidi-

gare studie- och arbetserfarenheter bör utvecklas för att öka attraktiva möjligheter för 

studerande att studera flexibelt på nationell nivå. 

 

På grund av att vi lever i ett kraftigt skede av globalisering och nationell urbanisering 

där digitaliseringsprocessen är en central del av vår vardag inom studier så borde möj-

ligheter till jämlikt tillgodoräknande (AHOTering) vara en självklarhet inom yrkeshög-

skolefältet. För att kunna främja studerandes och studiernas flexibilitet och rörlighet 

inom Finlands yrkeshögskolenätverk bör det vara så smidigt som möjligt att förflytta 

studerandes studieprestationer från en yrkeshögskola till en annan. Med tanke på Bo-

lognaprocessens grundläggande målsättningar i att skapa likformiga möjligheter för stu-
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Didaktik 
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derande att sammanhållet kunna studera på högskolenivå i Europa så är AHOTering en 

viktig del av den processgången. 

 

I denna undersökning har vi presenterat empirisk data på att involverade yrkeshögskole-

representanter ser positivt på nationella målsättningar för socionomstuderandes (YH) 

kompetensmålsättningar, men att de samtidigt förhåller sig positiva till yrkeshögskolor-

nas autonomi i att verkställa sina egna specifika läroplaner för socionom yrkesexamen. 

Detta är intressant med tanke på till exempel TaSO ry:s socionomförfrågan (se kapitel 

7.2) där vissa studerande nämnde att grundstudierna för socionomstuderande (YH) 

kunde vara mera likformiga. Som ett konkret exempel nämndes önskan för ökad likfor-

mighet gällande praktikperioder vilka i nuläget skiljer sig mycket brett bland olika 

socionomutbildningar. Likformighet behandlades också i viss mån av våra yrkeshögsko-

lerespondenter. Till exempel likformighet gällande fältpraktikerna var ett nyckeltema 

som lyftes fram under våra intervjutillfällen. 

 

 

Även om yrkeshögskolorna som erbjuder socionomutbildning i Finland refererar till sin 

autonomi och producerar specifika läroplaner, så anser vi att socialbranschens yrkes-

högskolenätverk dock borde arbeta för studerandes jämlikare möjligheter till att få före-

gående erfarenheter tillgodoräknade ifall socionomstuderande vill flytta över till en an-

nan yrkeshögskola som erbjuder samma yrkesexamina. 

10.2 Digitaliseringens revolution 

Distansstudier och öppna yrkeshögskolor är mycket relevanta teman i dagens läge. 

Detta beror dels på att yrkeshögskolorna enligt den nuvarande ekonomiska modellen får 

sin finansiering via studerandes genomförda studiepoäng. Detta ställer konkreta krav på 

yrkeshögskolornas effektivitet i att handleda och ”producera” studerandes studieprestat-

ioner i allt frekventare takt. I och med att yrkeshögskolor får inkomster via studerande 

på öppna yrkeshögskolor så hoppas vi personligen att trenden inte utvecklas till att yr-

keshögskolestudier blir allt mera baserade på utbud via öppna yrkeshögskolor. Denna 

personliga åsikt baserar sig på att högskolestudier i Finland generellt anses vara avgifts-
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fria, och på att studerande via öppna yrkeshögskolor har extremt begränsade rättigheter 

gällande studerandes förmåner, som bostadsbidrag och diverse studeranderabatter. 

 

Distansstudier kommer troligen att bli ett växande fenomen inom högskolevärlden. På 

grund av strama tider i form av finansiering av yrkeshögskoleverksamheten i Finland 

kan vi ana att yrkeshögskolor strävar efter att hitta interna lösningar för att balansera 

med hållbarhet. Studier på distans behöver dock inte vara ett hot så som denna under-

söknings yrkeshögskolerespondenter dels menar. Flera av respondenterna ansåg att den 

så kallade ”nätpedagogiken” och e-plattformar bör dock utvecklas i samma takt som 

ökade insatser på distansbaserade studiers volym. En av respondenterna ansåg ändå att 

den specifika yrkeshögskolan inte kan producera socionomer endast på distans. 

 

Vi anser det som ändamålsenligt att socialbranschens yrkeshögskolenätverk skulle 

främja diskussion och arbete kring generella riktlinjer som socionomutbildningar nat-

ionellt kunde följa och utveckla enligt behov. Detta skulle vara nödvändigt för att kon-

centrerat och överenskommet kunna hitta de diskussionsämnen som yrkeshögskolere-

presentanterna kunde bearbeta för att hitta nätverkets gemensamma åsikter för distans-

baserade kurser och större studiehelheter. 

10.3 Didaktik - innovativt och inspirerande lärande 

I denna undersökning behandlades också didaktiska (pedagogiska metoder för lärande) 

synpunkter inom fyra yrkeshögskolors socionomutbildningar. Yrkeshögskoleresponden-

ternas svar varierade delvis i frågan om didaktik men paradigmskiftet mellan behavior-

istiska och konstruktivistiska synsätt på lärande ansågs som relevanta. I och med att 

några respondenter poängterade konstruktivismens betydelse som pedagogik så vill vi 

lägga fokus på innovativt tänkande inom ramar av didaktiska val. 

 

Yrkeshögskolor präglas av snäva ekonomiska tider. Dessa tider är en verklighet där yr-

keshögskolor bör se på ”lärande” som fenomen med nya ögon. I och med digitalisering-

ens uppkomst ställs didaktiska val i ett nytt ljus. Begreppet det flippade klassrummet 

(eng: the flipped classrom) betyder konkret att se på traditionella lärandemetoder som 

omvända. I korthet syftar flipped teaching på en ideologi där traditionella ”läxor”, det 
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vill säga självstudier, arbetas med som närstudier på yrkeshögskolans campus och före-

läsningar erbjuds i viss mån som distansutbud genom internet. Grundidéen med tanke-

gångar inom flipped classroom är att traditionella självstudier skulle verkställas som 

grupp- och pararbeten. Detta är ett tankesätt där konstruktivistiska lärandemodeller kan 

utnyttjas för att åstadkomma lärande i kollektiva sammanhang, det vill säga lärande som 

baserar sig på dialogiska utgångspunkter där studerande bygger på sin tidigare kunskap 

genom samarbete med andra studerande. Detta är ett exempel på ett arbetssätt som en-

gagerar studerande att själva producera och bearbeta kunskap i stället för att bli inma-

tade med färdigt tuggat material i form av en behavioristisk föreläsning. 

 

Med tanke på yrkeshögskolerespondenternas främjande tankar kring konstruktivistiskt 

tänkande och Harri Kukkonens åsikter (se kapitel 6.3) om att läroplaner ofta saknar di-

mensioner kring reflektion, kollektivitet, utvecklingsinriktning och processorientering, 

så anser vi att didaktiska synpunkter spelar en stor roll i att skapa framtidens profession-

ella inom socialt arbete. Didaktiska tillvägagångssätt skapar en ram för det hur stu-

derande iakttar, intar och bearbetar kunskap. 

 

En av de utbildningsansvariga yrkeshögskolerespondenterna gav intressanta exemplar 

på hur konstruktivistiska tenter kan förverkligas. Ett exempel är dialogiska tenter där 

par eller grupper av studerande utlottas för att diskutera ett specifikt ämne framför andra 

studerande. Det nämnda exemplet är ett sätt att främja och engagera studerande i att re-

flektera och bygga på sina tidigare kunskaper i samverkan med medstuderande. Kon-

struktivistiska tenter går hand i hand med det som vi har skrivit i kapitel 8.2 om kompe-

tensutveckling i samband med engagemang, praktik och reflexion. 

10.4 Tvärvetenskapligt samarbete och förankring av arbetslivs-

relevans 

Arbetslivsrelevans var ett övergripande tema som dök upp i intervjuerna med yrkeshög-

skolerespondenterna. Några av undersökningens yrkeshögskolor satsar karakteristiskt på 

olika slag av arbetslivsrelaterade kurshelheter och projektbaserade insatser med repre-

sentanter från arbetslivet. Tvärfackligt tänkande inom socionomutbildningar lyftes fram 

som en generell utvecklingsriktning bland respondenterna. På basen av vår datain-
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samling, med tanke på klienters mångfacetterade behov på fältet och omstrukturering av 

serviceproducering i Finland så anser vi som undersökare och blivande socionomer att 

tvärvetenskapligt samarbete bör främjas och utvecklas. Detta skulle stå i linje med att 

öka studerandes färdigheter i multiprofessionellt samarbete, vilket både gynnar arbets-

fältets funktioner samt stöder socionomers utveckling av yrkesidentitet och arbetslivets 

mångfald. 

 

Enligt yrkeshögskolelagen bör yrkeshögskolor samarbeta med omvärlden och näringsli-

vet (se kapitel 5.2). Sosiaalihuollon tehtävä- ja ammattirakenteen kehittämisprojektin 

loppuraportti (se kapitel 5.3) konstaterar att ökande beredskap inom mångprofessionellt 

samarbete som par- och grupparbete är någonting som flera kommuner har nämnt som 

eftersträvbart då ekonomiska resurser är knappa. Liknande utlåtanden och riktlinjer 

skapar en grund som bör stöda yrkeshögskolorna till att ta initiativ i utveckling av sam-

arbete med arbetslivets representanter. Vi blev personligen mycket inspirerade av de 

arbetslivsprojekt som vi fick höra om under respondentintervjuerna där till exempel 

socionomstuderande samarbetade med teknikstuderande för att skapa innovativa ser-

vicemodeller för fältet. Det här är ett exempel på de otaliga möjligheter som kunde 

skapas för att främja samarbetsförmåga, kollegialt nytänkande, innovativa arbets- och 

förhållningssätt samt öka på yrkeshögskolornas arbetslivsrelevans. Vi hoppas på att allt 

flera socionomstuderande skulle ha möjligheter till att utöva sina färdigheter på fältet. 

Mångprofessionellt samarbete kan åstadkomma kostnadseffektiva resultat som dessu-

tom förankrar tvärvetenskapliga arbets- och förhållningssätt. 

10.5 Yrkeshögskolebaserat samarbete 

I och med att yrkeshögskolelagen nämner i paragraf 5 att samarbete mellan finländska 

och utländska högskolor och andra läroanstalter bör strävas efter (se kapitel 5.2) så an-

ser vi det som viktigt att skapa starka samarbetsformer mellan studerande och lärare 

både inom yrkeshögskolor och mellan olika yrkeshögskolor. Dessa samarbetsformer 

kan uppnås på flera olika plan. Internt mångprofessionella samarbetsformer bland stu-

derande och lärare är ett sätt att öka kunskap och förståelse mellan medmänniskor. 
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Utöver internt mångprofessionellt samarbete så skulle samarbetsformer mellan olika 

yrkeshögskolor kunna vara eftersträvbart. Med detta menar vi till exempel att Arcadas 

socionomstuderande kunde i framtiden samarbeta med Diakonia-ammattikorkeakoulus 

eller Metropolia Ammattikorkeakoulus socionomstuderande inom något slags arbets-

livsrelaterat projekt. Med tanke på de åsikter som yrkeshögskolerespondenterna och 

Harri Kukkonen (kapitel 6.3) lyfter fram om konstruktivistiska lärandepedagogiker så 

skulle tvärhögskolebaserat samarbete stå i linje med de tankegångarna. I och med att 

olika socionomutbildningar på diverse yrkeshögskolor erbjuder olika slag av socionom-

utbildningar, så vore det ypperligt för socionomstuderande från olika yrkeshögskolor att 

samverka och bredda på sina syner om den kunskap som de har bearbetat. 

 

De nämnda tankegångarna om tvärhögskolebaserat lärande skulle också korrelera med 

Bolognaprocessen i och med att processens målsättningar uttrycker att hinder för rörlig-

het gällande studerande, lärare, forskare och annan personal vid europeiska högskolor 

motarbetas för att främja möjligheter till fysiskt och informationsbaserat utbyte av kun-

skap, praxis och övriga erfarenheter. 

10.6 Reform av serviceproducering – entreprenörskapens roll 

Vi lever i ett samhälle där den offentliga sektorns serviceproduktion har krympt i flera 

år. Vi har redan en längre tid sätt en relativt gradvis utveckling där privatproducerad 

service ökar inom social- och hälsovårdsbranschen. Ett behandlat tema i denna under-

sökning är frågan om socionomers framtida kunnande inom entreprenörskap, vilket togs 

upp under respondentintervjuerna. En respondent nämnde starkt samarbete med tredje 

sektorns organisationer i och med att deras socionomstuderande utför en praktikperiod 

inom tredje sektorns ramar. Med tanke på strama tider i nationell och kommunal politik 

så anser vi att både den privata och tredje sektorns roller kommer att förändras som ser-

viceproducenter. Ifall samhällets serviceproduktion fortsättningsvis ökar inom privata 

och tredje sektorn så anser vi att socionomutbildningarna bör svara på detta. Därför an-

ser vi det som viktigt att under studietid lyfta fram serviceproduceringens fält med dess 

mångfald. Till denna diskussion hör även tankegångar kring ledarskap och entreprenör-

skapens roller inom socionomutbildningar. 
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10.7 Reflektion 

“Enligt lagen är jag behörig, enligt yrkeshögskolor är jag kompetent, varför saknar jag 

då färdigheter?” – Jonathan Witick 

 

Det nämnda citatet är en produkt av reflektionsprocessen kring detta examensarbete. 

Under processen av undersökningen har vi kommit fram till att enligt lagstiftning är 

socionom (YH) yrkesbenämnda behöriga till de arbetsuppgifter som stiftas i lagtext, alla 

yrkeshögskolor strävar efter att erbjuda nationellt likformiga kompetenser men att 

socionomer från olika yrkeshögskolor kan ha väldigt olika konkreta färdigheter bero-

ende på yrkeshögskolornas läroplaner. Yrkeshögskolorna utformar själva sin läroplan 

utgående från de yrkeshögskolenätverkets kompetenser och regionala behov. Alla yr-

keshögskolor anser att de gör rätt, vilket är svårt att säga emot. Viktigt är ändå att på-

peka att man inte enbart skall fokusera på olikheterna i socionomutbildningarna utan 

även de många likheter som finns. 

 

Vi ställer oss ändå kritiska till att socionomutbildningarna skiljer sig så mycket från 

varandra. Även om det inte är enligt lagen möjligt med en standardisering av socionom-

utbildning som tidigare konstaterats i vårt arbete anser vi ändå att det skulle finnas be-

hov att öppna upp en diskussion om en mera enhetlig socionomutbildning. Vi anser att 

man även kunde diskutera själva innehållet i socionomutbildningarna och inte enbart 

kompetensmålsättningarna. Att ha skrivit detta examensarbete har varit en personlig 

process för oss vilket vi är mycket nöjda med och kan därför konstatera att vi är nöjda 

med vårt examensarbete och anser att det framkommit värdefull information som kan 

komma till nytta för andra. 

 

För att för att få en djupare förståelse över hur olikheterna i socionomutbildningarna 

upplevs av de som inte tillhör yrkeshögskolorna hade vi tänk involvera fackorganisat-

ionen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf i examensarbetet som en re-

spondent. Tyvärr bemötte vi dock tidsmässiga utmaningar med att finna en gemensam 

tidpunkt för ett intervjutillfälle. På grund av detta uteblev Talentias respondentinsats 

från denna undersökning. 
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11 UNDERSÖKNINGENS RELEVANS OCH UNDERSÖKNINGS-

FÖRSLAG 

 

Med denna undersökning vill vi som studerande, undersökare och arbetstagare inom 

socialt arbete väcka tankegångar och nya frågeställningar gällande socionomutbildning-

ar i Finland. Ett av våra delmål har varit att öka samhällelig diskussion om socionomut-

bildningarnas nuläge och framtid.  

 

För att främja framskridande diskussioner gällande examensarbetets resultat så strävar 

vi efter att distribuera vår undersökning åt olika parter inom det sociala arbetets fält. Vi 

har preliminära tankar om att kontakta fackorganisationen Talentia, Talentian Sosiaalia-

lanopiskelijat TaSO ry, Sosiaalinen tekijä-bloggen och socialbranschens yrkeshögskole-

nätverk med undersökningens resultat. Vi har valt att kontakta dessa parter på grund av 

att de representerar aktiva organ inom socialbranschen som även ansvarar för att främja 

och upprätthålla diskussion om det sociala arbetets utveckling. Sosiaalinen tekijä-

bloggen är en bloggportal skapad av arbetstagare, studerande, lärare och forskare i soci-

albranschen. Bloggens fokus ligger på att skapa ett forum för att framföra vardagstankar 

om arbete, klientgrupper och samhällsklimatet inom den sociala sektorn. 

 

Under processen av examensarbetet bemötte vi flera intressanta tankegångar kring 

socionomutbildningar. Som konkreta exempel på vidareundersökning vill vi kasta ut 

några potentiella temaområden som kunde utvidgas i form av framtida examensarbeten. 

Digitaliseringens och distansstudiers utveckling i samband med utbildning inom det so-

ciala området skulle vara ett intressant och aktuellt tema. Ett annat förslag för vidareun-

dersökning skulle vara utredning av hur arbetslivets representanter ser på socionomer 

(YH) på fältet. Hurdan anses socionomens roll vara i det nuvarande klimatet på fältet 

och hur förhåller sig arbetsgivare till en möjlig diskussion kring standardisering kontra 

specialisering inom socionomutbildningar? Vi hoppas att detta examensarbete kunde 

fungera som inspiration för framtida studerande som intresserar sig av att undersöka 

socionomutbildningarnas strukturer och innehåll.   
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BILAGA 1          

INTERVJUGUIDE – UTBILDNINGSANSVARIGA 

 

GRUNDLÄGGANDE FRÅGOR 

 Berätta kort vad ditt arbete innebär? 

 Hur länge har du varit utbildningsansvarig för socionomutbildningen? 

 

STUDIERNA 

 Kan du berätta om upplägget/innehållet av era socionomstudier? 

 Vilka specifika färdigheter vill ni poängtera och betona genom er läroplan? 

 Hur motiverar ni de färdigheter som ni vill att era nyutexaminerade socionomer 

skall ha? 

 Vilka faktorer styr formandet av er läroplan?  

 På vilket sätt genomför ni lärandesmålen i läroplanen? 

 Hur ser ni på kompetensmålen strukturerade av socialbranschens YH-nätverk?  

 Vad är er syn på att socionomutbildningarnas läroplaner varierar stort?  

 Behöver alla socionomer ha samma färdigheter? 

 Gör ni något slags samarbete med andra yrkeshögskolor som erbjuder socionomut-

bildning? 

 Synpunkter på Öppna YH och distansstudier och dess framtid? 

 

ARBETSLIVET 

 Hurudana färdigheter anser ni arbetsmarknaden förväntar sig av nyexaminerade 

socionomer? 

 Hur skulle man kunna förstärka samarbete mellan socionomutbildningar och arbets-

livet? 

 

FRAMTID 

 Vad kommer framtidens socionomer att behöva för färdigheter inför arbetslivet? 

 Tror du att arbetslivet skulle dra nytta av en standardiserad socionomutbildning? 

 

AVSLUTNING 

 Är det ännu något du skulle vilja tillägga? 
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BILAGA 2                        

 
FORMULÄR FÖR INFORMERAT SAMTYCKE 
 
 

Härmed intygar jag att jag fått ta del av tillräcklig information om Touko Niinimäkis 

och Jonathan Witicks examensarbete. Jag deltar frivilligt i intervjun och förstår att jag 

har möjlighet att avbryta intervjun när som helst. Jag förstår även att i egenskap av min 

position som utbildningsansvarig för socionomutbildningen kommer mitt namn och den 

information som ges i intervjun att framgå i examensarbetet.  

 

Genom min underskrift ger jag lov att använda den information som kommer fram i in-

tervjun. 

 

Datum      Respondent 

____________________   ___________________________ 

 

Datum      Intervjuaren 

____________________   ___________________________ 

 

 

Jag samtycker även att intervjun bandas in: 

 

JA ☐ 

 

NEJ ☐ 
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BILAGA 3 

KONTAKTBREV TILL UTBILDNINGSANSVARIGA PÅ YH:N 

Vi heter Touko Niinimäki och Jonathan Witick och vi studerar till socionom YH för 

tredje året vid Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Vi har påbörjat arbetet för vårt ex-

amensarbete och kontaktar härmed er för att föreslå en intervju i samband med vår 

forskning. 

 

Syftet med denna undersökning är att studera variationen i socionomutbildningarnas 

läroplaner. Vi är intresserade av att till exempel studera vilka färdigheter som betonas i 

socionomutbildningarnas läroplaner, hur alumner upplevt att dessa färdigheter möter de 

krav och förväntningar som finns i arbetslivet. Dessutom är vi intresserade av att få veta 

utbildningsansvarigas synpunkter på teman kring distansstudier och en möjlig standar-

disering kontra specialisering inom socionomutbildningarna (YH). 

 

Vi skulle vilja intervjua den utbildningsansvariga för socionomutbildningen (YH) på er 

yrkeshögskola. Det är frågan om en öppen intervju där vi tar hjälp av en intervjuguide. 

Vi är noga med att vår undersökning kommer att följa de etiska principerna, och med ert 

samtycke kommer vi att banda in intervjun. Allt bandat material kommer att förstöras 

efter att vi avslutat vårt examensarbete. 

 

Vi hoppas på att kunna utföra en intervju med er under våren 2014. 

Med vänliga hälsningar, 

Touko Niinimäki 

touko.niinimaki@arcada.fi 

044 XXXXXX 

Jonathan Witick 

jonathan.witick@arcada.fi 

040 XXXXXX  

 

Handledare: 

Bettina Brantberg-Ahlfors 

bettina.brantberg-ahlfors@arcada.fi

 


