
Mathilda Wrede seminariet 2020 – Att bemöta och 
inkludera invandrare i välfärdssamhället  
 
fre 13.3.2020 kl. 8.45 – 11.45 
Plats: Minervatorget, Brobergsterassen 1 – 5, 10   
 
Välkommen på Mathilda Wrede seminariet 2020! Under förmiddagens seminarium får vi en inblick 
i aktuell socialvetenskaplig forskning om att bemöta och inkludera invandrare i välfärdssamhället. 
Vi får en inblick i vad urbant socialt arbete med invandrare innebär, hurdana möten nyanlända 
familjer har haft med socialarbetare samt om kritiska perspektiv på inkludering av vuxna migranter 
i integrationsprogram. 
  
8.45  Morgonkaffe 

  
9.15  Välkomstord  

Harry Lunabba, lektor i socialt arbete, Social- och kommunalhögskolan 
Ilona Fagerström, utvecklingsplanerare, Helsingfors social- och hälsovårdssektor  

  
9.30  Urbant socialt arbete med invandrare  

Ilse Julkunen, professor i praktikforskning, Helsingfors universitet 
  
10.15  Paus 
  
10.30  Maktasymmetrier i den lokala välfärdsstaten: nyanlända familjers möten med 

socialt arbete?  
Camilla Nordberg, akademiforskare, Åbo Akademi 

  
11.15  Kritiska perspektiv på social inkludering (inklusion) av vuxna migranter i 

integrationsprogram  

Tobias Pötzsch, doktorand, Helsingfors universitet 

11.45  Seminariet avslutas / Lunch (på egen bekostnad)  

 

 

Anmälning via questback-länken senast 6.3.2020. Du kan anmäla dig till hela 
dagen eller enbart förmiddagen. 

 

Tilläggsinformation:  

 

Mathilda Wrede-institutet 

Harry Lunabba, harry.lunabba@helsinki.fi 

Ilona Fagerström, ilona.fagerstrom@hel.fi  

https://www.helsinki.fi/sv/pedagogiska-fakulteten/fakulteten/kontaktinformation/minerva
https://response.questback.com/helsote/8hnrxqaed6
mailto:harry.lunabba@helsinki.fi
mailto:ilona.fagerstrom@hel.fi


SOCEXPO 2020 – Välmående och lärande i studierna och i 
sociala arbetets praktik 

fre 13.3.2020 kl. 13.00 – 15.00 
Plats: Minervatorget, 
Brobergsterassen 1 – 5, 10   
 
En av de viktigaste lärdomarna 
under processens gång var att lära 
sig att komma över de här 
känslorna (t.ex. självkritik, 
osäkerhet, skam) och ställa 
”dumma frågor”... jag tänker i 
framtiden ge ut mer av mig själv i 
undervisningen eftersom jag ser 
att det är det bästa sättet att lära 
sig och komma vidare i arbetet.  

(studerandes citat ur artikeln Satka et al. (2016), 
33 I verket Uppror i elfenbenstornet)  

Under eftermiddagens Socexpo dyker vi in i studie- och arbetslivet i socialt arbete. Socexpo 
erbjuder en möjlighet att höra om aktuell forskning om val av yrkeskarriär för socialarbetare samt 
en inblick i temat psykisk välbefinnande i arbetslivet.  
 
Socexpo erbjuder en svenskspråkig mötesplats för växelverkan mellan socialarbetarstuderanden, 
praktiker samt andra intresserade för att växla tankar om sociala arbetets praxis. Under expo delar 
studeranden vid Helsingfors universitet sina erfarenheter av praktikstudier. 
 

13.00  Välkommen till SOCEXPO 2020 

Ilona Fagerström, Mathilda Wrede-institutet 

13.10  Hur hamnade jag här? Socialarbetsstuderandes syn på sina utbildnings- och 
yrkesval  

Helena Blomberg-Kroll, professor i socialt arbete, Svenska social- och kommunalhögskolan 

13.50  Psykiskt välbefinnande i studier och inför arbetslivet  

Sofia Lindqvist, sakkunnig, Nyyti ry 

14.10  Avslutande ord och välkomna att ta kaffe och mingla vid socexpo fram till 15.00  

 

Handledare och studeranden som avlagt vårens kurs Verksamhetsförlagda praktikstudier vid 
Soc&kom fortsätter med gemensam avslutande utvärderingsdiskussion kl. 15 – 16.00 

Anmälning via questback-länken senast 6.3.2020. Du kan anmäla dig till eftermiddagen eller hela 
dagen. Information: Mathilda Wrede-institutet: Ilona Fagerström, ilona.fagerstrom@hel.fi, Harry 
Lunabba, harry.lunabba@helsinki.fi 

https://www.helsinki.fi/sv/pedagogiska-fakulteten/fakulteten/kontaktinformation/minerva
https://response.questback.com/helsote/8hnrxqaed6
mailto:ilona.fagerstrom@hel.fi

