
Samarbetet omfattar ungefär 60 studenter per år och har
kommit att bli ett av de mest uppskattade inslagen i
utbildningen, vilket visas bl.a. av att upplägget var tvunget att
ändras för att ge lika chans för alla studenter att kunna delta i
fältarbetet i NV-kommunerna (lottning pga. stort antal
intressenter till platserna).

Varje år sker en utvärdering gemensamt av FoU Nordväst och
institutionen, och under årens lopp har samarbetet på grund
av arbetsmodellens framgång kommit att utvidgas i form och
innehåll.

Utbildningssamverkan mellan
socionomutbildning och socialtjänst
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Stödfunktionerna för samverkan vid
Stockholms universitet

Vid Institutionen för socialt arbete vid
Stockholms universitet ges ett av landets största
socionomprogram. Det största
kvalitetsutvecklingsprojektet under de senaste
tio åren har handlat om att öka kopplingen
mellan socionomutbildningen och det praktiska
arbetet ute hos socialtjänsterna, till förmån för
båda parter.
 
Institutionen för socialt arbete har i samarbete med åtta
kommuner i Stockholm skapat en unik arbetsmodell som ger
studenterna på Socionomprogrammet tät och kontinuerlig
kontakt med socialtjänsten i en kommun under större delen
av sin utbildning. Kommunen får direkt tillgång till nya
perspektiv och fräscha akademiska kunskaper, och
studenterna ser sin utbildning fast förankrad i det praktiska
sociala arbetet. Samverkansmodellens fyra steg (från termin 3
till termin 6) är resultatet av ett kontinuerligt
utvecklingsarbete mellan SU och kommunerna under flera år
för att möta båda parters behov.
 

Efter ett informellt samarbete under början av 2000-talet
formaliserades 2008 samarbetet mellan institutionen och
FoU Nordväst (en forsknings- och utvecklingsenhet med fokus
på socialtjänstens individ- och familjeomsorg som ägs
gemensamt av de åtta kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna,
Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands
Väsby) och det har kontinuerligt utvecklats sedan dess.

Målet för samarbetet är att:
• Studenterna under sin utbildning ska få större

möjligheter att genomföra skarpa projekt i form av
undersökningsuppdrag för socialtjänstens räkning

• Garantera externa seminarieledare och föreläsare inom
utbildningen som bl. a kan hålla seminarier om etiska
överväganden, baserade på verkliga fall, och föreläsa
om det forsknings- och utvecklingsarbete som sker ute i
kommunerna

• Kontinuerligt kunna kvalitetsutveckla den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i samarbete
med ett antal återkommande samarbetspartners

• Underlätta ett tillflöde av färska akademiska kunskaper
till socialtjänsterna i de åtta kommunerna

• Underlätta rekrytering respektive insyn i



Värdefullt för både studenter och socialtjänst
Många studenter återkommer till en och samma kommun
under hela utbildningen, något om skapat samhörighet, goda
personliga kontakter och dessutom visat sig vara ett utmärkt
rekryteringsverktyg för kommunerna.
 

Samarbetet med FoU Nordväst utvärderas och vidareutvecklas
varje år och det nuvarande formatet är resultat av samarbetet
som har pågått sedan 2008. Företrädare för kommunerna har
upprepade gånger vittnat om nyttan av att ha ett
kontinuerligt, välstrukturerat flöde av studenter till
socialtjänsten.
 

Kontinuiteten gör att studenterna bidrar med mycket mer än
tillfällig utredningskapacitet. Nya perspektiv och färska
kunskaper skapar ständig diskussion, utvärdering och
förbättring av verksamheten även inom socialtjänsternas
verksamhet. För institutionen ger samarbetet god
verklighetsförankring för både studenter och
utbildningsansvariga.
 

För såväl studenter som lärare står det klart att samarbetet
med kommunerna kommit att bli inte bara ett uppskattat
inslag utan en väsentlig del i utbildningen. De omvittnat
nöjda kommunerna bidrar här med ett stort mervärde:
studenterna ses inte som ”praktikanter” som utgör något
slags belastning för verksamheten utan utgör en värdefull
resurs.

Läs mer om hur det är att plugga till socionom på:
www.socarb.su.se/utbildning/vill-studera.

Utbildningssamverkan i fyra steg
Idag omfattar arbetsmodellen tre obligatoriska och ett
valfritt steg från termin tre till sex.
 

Steg 1 (termin 3): Fältstudier med relevans för
socialtjänsten
Under tredje terminens obligatoriska kurs Fältstudier
genomför studenterna ett projekt i någon av FoU-
kommunerna. Uppgiften består av ett undersöknings-
uppdrag med relevans för socialtjänsten. Avrapportering
av fältstudierna behandlas vid kurstillfällen med
studentgrupper men sker även till deltagande kommuner.
Kommunerna bidrar med gästföreläsningar om aktuell
forskning på kommunal nivå inom socialtjänsten.
 

Steg 2 (termin 4): Etikseminarier för samtliga studenter
Under fjärde terminen genomförs etikseminarier för
samtliga studenter på socionomprogrammet med
representanter från socialtjänsterna som använder
verkliga, anonymiserade fall från verksamheten. De
använder sina egna erfarenheter i diskussioner om de fall
studenterna förberett och presenterat.
 

Dessa diskussioner och gemensamma analyser betraktas
som mycket utvecklande av både studenter och
kommuner. I kommunernas egna utvärderingar har dessa
seminarier kommit att betraktas som en sorts personal-
utveckling och det anses som attraktivt att få delta som
gästföreläsare. Flera personer anställda vid FoU-Nordväst
har delad tjänst mellan kommun och universitet och
fungerar som lärare på kurserna. Denna personrörlighet
anses vara mycket positiv för kommunens utveckling av
sitt sociala arbete men också för institutionen.
 

Steg 3 (termin 5): Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Under den femte terminen genomförs verksamhets-
förlagd utbildning (VFU). Kommunerna som ingår i
samarbetet tar gärna emot studenter för VFU som
tidigare har gjort sina fältstudier hos dem. Detta steg ger
studenterna och kommunerna ytterligare en fördjupad
förståelse för socialtjänstens utmaningar och
utvecklingsfrågor.
 

Steg 4 (termin 6): Inbjudan att skriva uppsats
Många studenter blir också inbjudna att skriva sin
uppsats under termin sex hos den kommun de
samarbetat med under utbildningen. Genom de
föregående terminernas introduktion och fördjupning i
socialtjänstens praktik och aktuella frågeställningar
förstärks möjligheterna för studenterna att bidra till
verksamheten genom utnyttjande av metodkunskaper
och den teorikompetens man har förvärvat under
studietiden. Examensmomentet måste inte genomföras
inom ramen för samverkansmodellen, en student kan
utföra sitt examensarbete hos annan part.


