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Utbildningens bakgrund och förutsä�ningar
Hösten 2021 startade en utbildning för socialpedagoger hos Sundbybergs
folkhögskola. Utbildningen är en eftergymnasial utbildning på två år.
Sundbybergs Folkhögskola är en del av Stiftelsen Stockholms Folkhögskola. I
stiftelsen ingår även Södra Stockholms Folkhögskola och Skarpnäcks Folkhögskola.
Skolan är partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden och har Folkuniversitetet som
huvudman.

Verksamheten utgår från statens fastställda syften för folkbildningen (Förordning
om statsbidrag till folkbildningen, SFS 2015:218, §1):

1. Stödja verksamhet som bidrar till a� stärka och utveckla demokratin,
2. Bidra till a� göra det möjligt för en ökad mångfald människor a� påverka sin
livssituation och skapa engagemang a� delta i samhällsutvecklingen,

3. Bidra till a� utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället, och

4. Bidra till a� bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Folkbildning -Våra kunskaper, färdigheter och kompetenser
Avgörande för vår syn på folkbildning är e� demokratiskt förhållningssä�. Vi ser
deltagarinflytande som självklart, liksom arbetet för mänskliga rä�igheter, alla
människors lika värde och det interkulturella perspektivet. För deltagare hos oss,
oavse� vilken kurs den går, så ingår dessa perspektiv. Vi arbetar med en
relationsinriktad pedagogik. Det innebär a� vi arbetar utifrån tillit och förtroende för
a� tillsammans med individen och gruppen skapa en trygg lärandemiljö. Det
informella lärandet är viktigt, vi lär oss i mötet med varandra. Centralt för vår skolas
arbetsformer och e� av våra mål, är a� skapa en förståelse för, samt en förmåga a�
visa empati för olika åsikter och perspektiv i en tillåtande bildningsmiljö. Det är
förmågor som utvecklas hos oss och deltagare brukar vi�na om hur de upplever a�
“världen öppnas” för dem. Det är vårt syfte med bildningen a� tillsammans upptäcka
a� det alltid finns mer a� lära och förstå.

Dialogpedagogik är väsentligt för oss. Ambitionen är a� dialogen ska genomsyra allt
arbete på skolan, allt ifrån diskussioner under lektionspass, samtal i korridorerna, till
de individuella motiverande samtalen med deltagarna. Det gör a� vi alla på skolan
utvecklar vår förmåga a� ge u�ryck för våra och andras åsikter. Vi som
bildningsform ser det som avgörande för a� kunna ta ansvar över si� och andras liv.

Vi arbetar processinriktat, vilket innebär a� vi utgår ifrån varje deltagares
förutsä�ningar och förmåga a� söka sin inre drivkraft och si� engagemang. Vi
uppmuntrar nyfikenhet på kunskap och ökande självständighet. Dessutom stö�ar vi
individen i lärandeprocesser både teoretiskt och praktiskt utifrån e� demokratiskt
förhållningssä�. För a� underlä�a de�a arbetar vi genomgående med små grupper.
Det innebär vidare a� varje individs närvaro är viktig. Det spelar roll om vi deltar
oavse� om lektionerna sker på distans eller på plats. Vi vill ge alla som studerar
rä�en a� ta sig själv och andra på allvar. En utmaning som blivit större de senaste
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åren, då den psykiska ohälsan bland deltagare ökat på alla våra kurser, inklusive våra
uppdragsutbildningar, Studiemotiverande kurser och Svenska från dag e�. Det gör
a� pedagogernas socialpedagogiska arbete blir alltmer viktigt även för vår
folkhögskola som saknar internat. Vi arbetar intensivt med a� få deltagarna a� vara
närvarande och steg för steg klara av a� vara i grupprocesser, vilket inte alls är
självklart när de börjar hos oss.

E� annat mål är deltagarens växande självinsikt, a� genom självkännedom förstå
och formulera vad hen behöver för a� organisera och strukturera sina studier. Det är
egentligen det viktigaste av allt, genom a� studera hos oss så utvecklas en god
självkännedom, som alla har ny�a av vad de än tänker ta sig an efter sina studier. Vår
undervisning syftar till a� utveckla hela människan med dess många olika förmågor.

Viktiga värden är kritiskt tänkande och analysförmåga, samt a� våga lita på sin egen
förmåga a� vara en röst i samhällsdeba�en. Dessutom kunna använda teorier,
begrepp, göra orsaksanalyser samt värdera olika argument som framförs. A� kunna
referera, reflektera och använda olika verktyg för kunskapsbearbetning är viktigt i
sammanhanget. Vi lägger stor vikt vid kommunikation, som kan ske såväl språkligt,
matematiskt som konstnärligt. Kreativt tänkande och skapande är en viktig
utgångspunkt i all vår verksamhet.

Vi strävar efter a� deltagarna ska ta en aktiv del i kulturlivet, känna sig trygga och
inkluderade. De�a gör vi bland annat genom a� göra många studiebesök, gå på
teater- och musikföreställningar, utställningar och se filmer och delta i deba�er.
Därutöver arrangerar vi ofta gemensamma temadagar för hela skolan vilket förhöjer
möjligheten till interkulturell förståelse och gemenskap för oss alla.

Socialpedagogik - Yrke & definition
Utbildningens definition av socialpedagogik innebär a� vi under utbildningen utgår
från e� innehåll som främjar gemenskap, meningsfullhet och arbete för social
förändring. Utgångspunkten är a� socialpedagogens yrkesroll framför allt handlar
om en strävan efter samhällelig integration och inklusion. Socialpedagogyrket är i
Sverige förhållandevis ny� och utbildningar finns på folkhögskola, yrkeshögskola
och högskola.

Verksamhetsområdet är socialiserande, mobiliserande och inkluderande insatser för
barn, ungdomar, vuxna och/eller familjer med behov av socialpedagogiska
förändringsprocesser. Socialpedagoger arbetar också med förebyggande insatser
för dessa grupper. Verksamhetsområdet omfa�ar kommunala, regional/landsting,
statliga (SiS) och privata HVB-, LSS- och öppna verksamheter, skolväsendet,
kriminalvård samt verksamheter inom civilsamhället.
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Behörighet
För a� kunna bli antagen till socialpedagogutbildningen behöver du:

● 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola
och med behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.

● Vara minst 23 år

Antagning kan ske genom reell kompetens.

Utbildningsmål
Målet med utbildningen är a� du som deltagare ska ha genomgå� en personlig
utveckling och få� kunskaper för a� kunna agera professionellt i arbetet som
socialpedagog. Du har utvecklat förmågan a� förstå människan ur olika perspektiv
och kan därmed på e� stödjande sä� arbeta och möta människor i förändring. Du
har få� med dig olika verktyg för a� arbeta förebyggande med socialt stöd till
ungdomar och vuxna. Du har utvecklat e� lösningsfokuserat tänkande och e�
förhållningssä� och bemötande som utgår från den du möter. Du har medvetet
reflekterat över grupprocesser, ledarskap och vikten av a� ge och ta feedback.

I utbildningen lär den studerande olika strategier, metoder och förhållningssä� för
a� arbeta i stödjande förändringsprocesser tillsammans med individer, grupper,
nätverk och ofta andra samverkansparter samt det omgivande lokala samhället.
Folkbildningens pedagogik med erfarenhetsbaserat lärande, samhällsengagemang
och deltagarinflytande ska prägla utbildningarna.

De teoretiska kunskaper som den studerande förväntas inhämta är inom områdena
beteendevetenskap, sociologi, samhällskunskap, lagstiftning och metoder för
vetenskapligt arbete och utvärdering. Färdigheter som de studerande förväntas
utveckla bör vara både personligt förankrade och praktiskt tränade. Primära
färdigheter är kommunikation, reflektion, samverkan, ledarskap, självkännedom och
konflikthantering. Undervisningen ska stimulera personlig utveckling och är därmed
processinriktad. Go� bemötande och det relationsskapande arbetet är hörnstenar
inom socialpedagogiskt arbete. Kompetenser som utbildningen syftar till är en
självständig värdering av information om individers och gruppers särskilda
problematik samt hur man gör dessa delaktiga i e� socialpedagogiskt
förändringsarbete.

De studerande förväntas a� kontinuerligt och kritiskt kunna reflektera och
utvärdera processer, mål och metoder i arbetet samt a� kunna välja lämpliga
pedagogiska metoder. Utbildningen ska ge den studerande förutsä�ningar a�
utveckla specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser i socialpedagogiskt
arbete.
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Pedagogik & arbetsformer
Vår utgångspunkt är a� alla studerande på socialpedagogutbildningen tar ansvar
för si� och gruppens lärande.

Folkbildning handlar om a� ge människor redskap a� kunna påverka sina liv och
samhället vi lever i. A� utbildningen är förlagd till folkhögskola innebär a� vi arbetar
utifrån dess metoder och pedagogik. Här är mötet med andra studerande en viktig
del. Genom a� vara delaktig i en ständigt pågående grupprocess och få möjlighet a�
utbyta tankar med andra deltagare tror vi a� förståelsen ökar och fördjupas.
Utbildningen ger goda möjligheter a� träna förmågan a� kunna samarbeta, leda sig
själv och andra, få vara kreativ och lösa problem samt a� diskutera och a� tala inför
andra. Arbete i mindre grupper innebär möjlighet a� kontinuerligt ge och få
återkoppling från kurskamraterna.

Socialpedagogutbildningen är en eftergymnasial yrkesutbildning som ger möjlighet
till både professionell och personlig utveckling. Det innebär a� den som går
utbildningen förväntas ha e� intresse för yrket som socialpedagog. Under två år ges
möjlighet a� få kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för a� bli
kvalificerad och professionell. Det kommer finnas många möjligheter till möten
mellan människor, tankar och idéer. De studerande förväntas utny�ja tiden till a�
arbeta aktivt med sin egen utveckling.

Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var och ens
erfarenheter är viktiga utgångspunkter i lärandet men för a� fördjupa och utveckla
resonemang använder vi oss av li�eratur, forskning, rapporter och andra källor för a�
generalisera kunskaper. A� kunna analysera verksamheter utifrån teori ger en
professionalitet och ‘tyngd’ i yrkesrollen.

De studerande förväntas söka kunskaper, kritiskt granska dessa samt reflektera över
deras användning i yrkeslivet. Under utbildningen ligger ofta fokus på a� få
överblick över områden där kommande yrkesliv ger både breddning och fördjupning.
I utbildningen tränas förmågan a� själv kunna utveckla och organisera sina
kunskaper.

Utbildningen bedrivs på helfart, vilket innebär en arbetsinsats om minst 40 timmar i
veckan.  Det förekommer lektioner, grupparbeten och eget arbete. En del av tiden är
schemalagd. Utöver det behöver du avsä�a tid för inläsning av kursli�eratur och
arbeta med egna uppgifter samt samordna studier med dina kurskamrater.

Socialpedagogutbildningen är på motsvarande högskolenivå vilket innebär a�
kursli�eraturen motsvaras av de�a  i både omfa�ning och svårighetsgrad. Det ställer
också krav på a� uppgifter du lämnar in är genomarbetade och har e� visst må� av
vetenskaplighet.
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Fältstudier
Utbildningen bygger på folkhögskolans pedagogik och idétradition och samverkan
mellan teori och praktik genom nära kontakt med avnämarsektorn. Under
utbildningen genomför deltagaren i två längre perioder av lärande på en arbetsplats,
8 veckor, termin 2 och 10 veckor termin 4.

Examinationer, närvaro och godkänt resultat
Socialpedagogutbildningen bygger på närvaro och aktivt deltagande. De uppgifter
som benämns som obligatoriska/examinerande behöver alla bli godkända för a� varje
moment/del av kursplanen ska vara klar. Om du av någon anledning är frånvarande på
grund av exempelvis sjukdom behöver du ta igen det du missat. Det kallar vi för
igentagning. Det kan också bli aktuellt med a� du behöver göra extrauppgifter om
du får hög frånvaro. Frånvaron räknas per termin och varje student ansvarar själv för
sin egen frånvaro. Kommer du a� vara frånvarande anmäler du det i Schoolsoft och
kontaktar din lärare i förväg per mejl. Frånvaro upp till 20% kan godkännas efter
igentagningsuppgifter.

För a� kunna gå vidare till årskurs 2 behöver 80% av kursinnehållet vara klart och
godkänt. Studieresultaten redovisas till CSN vid varje läsårs slut.

Utbildningsbevis
Socialpedagogexamen utfärdas av skolan efter a� utbildningens samtliga delkurser
och moment är godkända. Den enskilda skolan kan komple�era examen med
dokument som beskriver lokala kursplaner och kursprogram.

Studerande som önskar officiell översä�ning till annat språk av något eller några av
dessa dokument, ansvarar själv för nödvändiga kontakter och kostnader.

Studerande som vid studietidens slut inte godkänts i alla delar har rä� a� erhålla
utdrag över fullgjorda delar av utbildningen. Studerande kan komple�era icke
godkända kurser/moment e� år efter avslutad utbildning. Efter godkända
komple�eringar kan utbildningsbevis utfärdas.
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Utbildningsområden

Utbildningsområde 1: Etik och värdegrund inom socialt välfärdsarbete
Inom utbildningsområdet ligger tonvikten på utveckling av personliga tanke- och
handlingsmönster. Utvecklingen ska ske i förhållande till den värdegrund och de
perspektiv som är viktiga i det sociala arbetet. Inom området identifieras
målgrupperna för det sociala arbetet. Utöver det problematiseras processen och
terminologin som används för a� konstruera en målgrupp. Deltagaren får insikt om
och utvecklar sin förmåga a� praktisera det sociala arbetets värdegrund. Deltagaren
utvecklar sin förmåga till självinsikt, empati och reflektion. Vidare utvecklar
deltagaren sin förmåga a� möta andra på e� inkluderande sä� med förståelse för
individers olikheter.

Kunskaper
Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kunskaper om:
● Yrkesetik
● Värdegrund

Färdigheter
Efter avslutat utbildningsområde kan deltagaren:
● Problematisera och diskutera yrkesrelaterade situationer från olika etiska
perspektiv

Kompetens
Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kompetens a�:
● Bemöta andra med respekt och empati inom ramen för socialt arbete
● Självständigt resonera om etiska dilemman inom socialt arbete

Utbildningsområde 2: Det sociala arbetets organisation, lagstiftning
och dokumentation
Inom det andra  utbildningsområdet diskuteras och analyseras det sociala arbetets
roll i välfärdssamhället från olika perspektiv. I utbildningsområdet får deltagaren
förståelse för a� det sociala arbetets organisation och arbetssä� är i ständig
utveckling. Deltagaren utvecklar en förmåga a� förhålla sig kritisk till verksamheters
organisation och metoder. I utbildningsområdet ingår kunskap om lagstiftning och
styrdokument som är relevant för yrket. Deltagaren får kunskaper om vilka krav som
lagstiftningen ställer på dokumentation inom socialpedagogens olika
arbetsområden.

Kunskaper
Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kunskaper om:
● Olika modeller för a� organisera socialt arbete
● Relevant lagstiftning
● Dokumentation
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Färdigheter
Efter avslutat utbildningsområde kan deltagaren:
● Lösa enklare juridiska problem kopplade till yrket
● Dokumentera socialt arbete i enlighet med gällande lagstiftning

Kompetens
Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kompetens a�:
● Självständigt arbeta i enlighet med den lagstiftning som styr socialt arbete
● Självständigt dokumentera socialt arbete i enlighet med gällande lagstiftning

Utbildningsområde 3: Samhällsvetenskap för socialpedagoger
Utbildningsområdet  innehåller för utbildningen relevanta samhällsvetenskapliga
ämnen som exempelvis sociologi och kriminologi. Utbildningsområdet syftar till a�
ge kunskaper i hur sociala strukturer påverkar människors förutsä�ningar för a�
inkluderas i samhället. Genom fördjupning i samhällsvetenskapliga teorier, begrepp
och empiri hjälps den blivande socialpedagogen a� förstå hur strukturer påverkar
människors handlingsutrymme. Samhällsvetenskap används för a� problematisera
socialt arbete som enbart fokuserar på individnivå utan a� ta hänsyn till den sociala
kontexten. I utbildningsområdet studeras också offentlig förvaltning med syfte a�
öka socialpedagogens förmåga a� vägleda andra i samhället.

Kunskaper
Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kunskaper om:
● Samhällsvetenskapliga begrepp och teorier
● Processer i den offentliga förvaltningen

Färdigheter
Efter avslutat utbildningsområde kan deltagaren:
● Använda samhällsvetenskap för a� resonera om hur individer påverkas av
strukturer
● Tänka kritiskt kring samhällsvetenskapliga frågor och formulera åsikter som
underbyggs av empiri
● Lösa uppgifter som går ut på a� vägleda andra i samhället

Kompetens
Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kompetens a�:
● Självständigt använda samhällsvetenskapliga teorier för a� utveckla och förstå
processer inom socialt arbete
● Självständigt problematisera socialt arbete som fokuserar på individnivå

Utbildningsområde 4: Psykologi för socialpedagoger
Inom de�a utbildningsområde  ges deltagaren en introduktion till ämnet psykologi. I
området introduceras deltagaren till olika perspektiv inom ämnet psykologi. Ämnet
ger förståelse för mänskliga beteenden, tankar och känslor. I utbildningsområdet
utvecklas även kunskaper om socialpsykologi. Därtill lär sig deltagaren om
diagnostiserade personlighetsstörningar och psykiska sjukdomar.
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Kunskaper
Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kunskaper om:
● Olika psykologiska perspektiv
● Psykologiska behandlingsmetoder
● Diagnoser, personlighetsstörningar och psykiska sjukdomar

Färdigheter
Efter avslutat utbildningsområde kan deltagaren:
● Analysera en situation eller problematik från olika psykologiska perspektiv
● Förstå hur andra yrkesgrupper använder psykologiska behandlingsmetoder
● Förstå hur personlighetsstörningar och psykiska sjukdomar påverkar beteende

Kompetens
Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kompetens a�:
● Understödja och medverka i arbetet med psykologiska behandlingsmetoder
● Arbeta inkluderande med personer som exempelvis har diagnostiserade
personlighetsstörningar eller psykiska sjukdomar

Utbildningsområde 5: Socialpedagogik
Utbildningsområdet innehåller såväl teoretisk som praktisk socialpedagogisk
kunskap. Deltagaren utvecklar förståelse för hur olika traditioner, teorier och
begrepp har påverkat yrkesrollen. Deltagaren utvecklar även e� professionellt
förhållningssä� samt ökar sin förmåga till självreflektion i relation till yrkesrollen.
Utöver det innefa�ar området metoder för praktiskt socialpedagogiskt arbete. Hur
arbete med sociala problem ser ut behandlas på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Kunskaper
Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kunskaper om:
● Teoretisk socialpedagogik
● Praktisk socialpedagogik

Färdigheter
Efter avslutat utbildningsområde kan deltagaren:
● Planera, utföra och utvärdera socialpedagogiska insatser

Kompetens
Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kompetens a�:
● Ansvara för och leda socialpedagogiska insatser
● Självständigt arbeta socialpedagogiskt med olika målgrupper

Utbildningsområde 6: Vetenskapsteori, metod och fördjupningsarbete
Utbildningsområdet handlar om a� ge deltagaren en introduktion till vad vetenskap
är och vad som skiljer vetenskap från andra sorters kunskap. Deltagaren får en
orientering i vetenskapliga metoder, källhantering och källkritik. Under momentet
utvecklar deltagaren förmågan a� tillgodogöra sig och sortera vetenskaplig
information. Därtill lär sig deltagaren a� identifiera uppenbara metodologiska brister
i en vetenskaplig studie. Deltagaren utvecklar förståelse för hur dispositionen av en
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text kan påverka läsarens möjlighet a� förstå och granska innehåll. Grundläggande
kunskaper om evidensbaserat socialt arbete liksom forskningsetiska frågor lyfts
fram i momentet. Deltagaren skriver e� eget fördjupningsarbete med stöd av en
handledare.

Kunskaper
Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kunskaper om:
● Vetenskapsteori, metod och forskningsetik
● Källkritik och källhantering
● Evidensbaserat socialt arbete

Färdigheter
Efter avslutat utbildningsområde kan deltagaren:
● Läsa och förstå vetenskapliga texter på svenska och engelska
● Granska vetenskapliga texter och bedöma deras trovärdighet samt relevans
● Planera socialpedagogiska insatser med utgångspunkt i vetenskaplig information

Kompetens
Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kompetens a�:
● Självständigt söka, tillgodogöra sig och tillämpa vetenskaplig information

Utbildningsområde 7: Lärande i Arbete (LiA)
Inom utbildningsområdet omsä�er deltagaren teoretiska kunskaper om
socialpedagogiskt arbete till praktiska färdigheter. Momentet innefa�ar a� planera
och genomföra socialpedagogiska insatser tillsammans med en handledare. Genom
a� möta klienter och ta del av professionellas erfarenheter inom fältet utvecklar
deltagaren strategier för eget handlande. Deltagaren får under momentet kännedom
om lagstiftning, organisation och lokala rutiner på praktikplatsen.

Kunskaper
Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kunskaper om:
● Praktiska socialpedagogiska insatser
● Organisation, rutiner och relevant lagstiftning

Färdigheter
Efter avslutat utbildningsområde kan deltagaren:
● Skapa konstruktiva relationer med klienter och kollegor
● Utföra klientnära arbetsuppgifter

Kompetens
Efter avslutat utbildningsområde har deltagaren kompetens a�:
● Självständigt ansvara över klientnära arbete
● Agera med etisk medvetenhet i förhållande till målgruppen
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