Den svenska socionomutbildningen fyller 100 år 2021.
Detta firar Centralförbundet för Socialt Arbete med en jubileumskonferens på temat:

SOCIONOMUTBILDNINGEN 100 ÅR
- ETT SVAR PÅ SAMHÄLLETS UTMANINGAR
Datum: 6 oktober 2021
Tid: 13.00–17.00
Plats: Konferensen är digital och kostnadsfri
Anmälan: csa.se/anmalan/6oktober2021
Vilka krav kan vi ställa på socionomutbildningarna i ett
alltmer föränderligt samhälle och med de sociala utmaningar och brännande problem vi står inför? Och hur
ser utbildningen och forskningen på sin roll att förmedla
kunskaper så vi gemensamt kan komma tillrätta med
tidens problem?
Vi berättar om utvecklingen av den svenska socionomutbildningen och på en avslutande paneldebatt
diskuterar vi hur utbildningen, forskningen och
praktiken kan finna vägar framåt tillsammans.
Konferensen genomförs som ett drama i tre akter. Första
akten ägde rum då förspelet till den första svenska utbildningen äger rum, den andra akten ledde till att socionomutbildningarna institutionaliserades, moderniserades samt förstatligades och den tredje akten, som ledde
fram till vår samtid, betecknas av en stark expansion av
antal lärosäten med socionomutbildning och forskning i
socialt arbete.
Till konferensen presenteras en ny antologi om
Socionomutbildningen – då, nu och i framtiden.
Några av författarna i antologin guidar oss genom
dramatiska historien. I förinspelade intervjuer låter vi
dessutom gamla och nya socionomer komma till tals
om vad utbildningen betytt för dem. Vi lämnar också
utrymme för en diskussion mellan det omgivande samhället, avnämare, socionomer och utbildare om behov
och dilemman.
Moderator för konferensen är Generalsekreterare
Cecilia Sjölander på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

FÖRELÄSARE:
Hans Swärd ordförande i CSA samt socionom och
seniorprofessor vid Lunds Universitet
Socionomutbildningen – Ett familjedrama i tre akter
Kerstin Thörn, idéhistoriker, Umeå universitet
Socionomutbildningen – ett kvinnoinitiativ med
förhinder?
Arne Kristiansen är socionom och docent i socialt
arbete vid Lunds universitet
Socionomstudenterna som aktörer och pådrivare i
socionomutbildningens professionalisering
Kerstin Svensson, socionom, professor och föreståndare
för Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten
Trender och realiteter – om expansion, europeisering
och nya styrformer av socionomutbildningen
Lena Hübner, socionom och docent i socialt arbete vid
Stockholms universitet.
Socionomutbildningen i korstryck - mellan elfenbenstorn och marknadstorg
Lennart Nygren är socionom och professor emeritus i
socialt arbete vid Umeå universitet
Teori och praktik och andra kontroversteman
Vad ska en socionom kunna och vilka utbildningsbehov
behövs under yrkeskarriären?
Röster från fältet
Socionomer arbetar i dag med välfärdsstatens mest svårlösta och utmanande problem. För att utföra sitt samhällsmandat behöver de blivande socionomerna utbildning,
kunskaper och senare också fortbildning. Diskussion
mellan nyutbildade och mer erfarna
socionomer.
Paneldebatt om utbildningen, forskningen och det
omgivande samhället

