Utbildning för specialsocialarbetare

Studieinriktning
för barnskydd
Utbildning inom specialiseringsområdet socialt arbete med
barn, unga och familjer (70 sp) ordnas på två
studieinriktningar. Studieinriktningen för barnskydd stärker det
forskningsbaserade specialkunnande inom socialt arbete som
behövs i uppgifter inom barnskyddet. Inom
specialiseringsutbildningen utbildas professionella, som har
uppdaterade och forskningsbaserade färdigheter för krävande
klientarbete, för utveckling av klientarbete och tjänster, för
utvärdering av barnskyddsarbetets effektfullhet samt för att
leda klientprocesser och professionell verksamhet och
producera och dela information som gäller barnskyddet.

Genomförandet av utbildningen
Helsingfors universitet och Tammerfors universitet ansvarar för
studieriktningen inom barnskyddet utgående från en gemensamt
uppgjord läroplan. Utbildningens omfattning är 70 sp, som kan
slutföras på 2,5 år vid sidan av arbetet. Totalt kommer 30 studenter att
väljas till studieinriktningen för barnskydd. Utbildningen startar i
januari 2022.
Helsingfors universitets undervisnings- och examensspråk är finska och
svenska. Inom specialiseringsutbildningen som genomförs i samarbete
mellan Helsingfors universitet och Tammerfors universitet sker
undervisningen främst på finska. Skriftliga uppgifter och det
vetenskapliga och praktiska slutarbetet kan skrivas på antingen finska
eller svenska.
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Studiernas innehåll
Specialiseringsstudier 40 sp
•
•
•
•
•
•
•
•

Barn och familjer i samhället 5 sp
Barnskyddssystem, praxis och barnets bästa 5
sp
Beslutsfattande inom barnskyddet 5 sp
Interaktionsförmåga i utmanande
arbetssituationer 5 sp
intersektionalitet inom barnskyddet 5 sp
Att kombinera praktik och teori i professionellt
arbete 5 sp
Dokumentationens roller och betydelser i
professionellt klientarbete 5 sp
Ledning av barnskydd 5 sp

Forsknings- och utvecklingsstudier 20 sp
•
•
•
•

Praktikforskning och samutveckling 5 sp
Kunskapsproduktion om förhållanden som
skadar barndomen 5 sp
Effektutvärdering 5 sp
Vetenskapligt och professionellt skrivande 5 sp

Mål
Målet med utbildningen är att fördjupa beredskapen
att
• Ger beredskap att verka i krävande
expertpositioner inom barnskyddet och att
förstå värderingarna och etiska frågorna i
barnskyddsarbetet.
• Ge beredskap att använda forskningskunskap
inom området inom professionellt arbete, i
utvecklingen av det och mångprofessionella
samarbetsnätverk.
• Ge beredskap att kritiskt granska barnskydd,
sitt eget arbete och dess handlingspotential
som en del av samhällets strukturer.
• Utveckla nya typer av djärva och kreativa
lösningar för att minska barns och familjers
problem och stödja deras välbefinnande.

Utbildningens
undervisningsformer
•

Vetenskapligt och praktiskt slutarbete 10 sp
•
•
•

•

En utvecklingsuppgift som utförs på
arbetsplatsen.
Artikel i en referentgranskad tidskrift eller
annan experttidskrift.
Plan för ett krävande
forsknings- och/eller utvecklingsprojekt
eller rapportering av ett pågående projekt
eller
Litteraturöversikt över vetenskapliga
texter

•
•

Utbildningen ordnas som
flerformsundervisning och innefattar
självständigt arbete, grupparbete och
nät- och kontaktundervisning.
Utbildningen omfattar 16 närstudiedagar
i Helsingfors eller Tammerfors.
Utbildningen är avgiftsfri för
studenterna, men studenten ansvarar
själv för till exempel resekostnader.

