
Mathilda Wrede webbinarium 2021 –  
Att bemöta invandrare i välfärdssamhället  
 
Fredagen 12.3.2021 kl. 9.00–11.45, Zoom 
 
Välkommen på Mathilda Wrede webbinariet 2021! Under förmiddagen får vi en inblick i aktuell 
socialvetenskaplig forskning om att bemöta invandrare i välfärdssamhället. Temat granskas ur 
olika perspektiv: urbant socialt arbete, föräldrars erfarenheter av funktionshinderfrågor, samt 
kritiska perspektiv på inkludering av vuxna migranter i integrationsprogram. Förmiddagen avslutas 
med praktikers reflektioner kring forskningsresultat. 
 
9.15  Välkomstord  

Ilse Julkunen, professor i socialt arbete, Helsingfors universitet, Mathilda Wrede-institutet 
Annika Lillrank, universitetslektor i socialt arbete, Svenska social- och kommunalhögskolan 
Ilona Fagerström, forskarsocialarbetare, Helsingfors stad, Mathilda Wrede-institutet  

  
9.30  Urbant socialt arbete 

Ilse Julkunen, professor i socialt arbete, Helsingfors universitet, Mathilda Wrede-institutet 
 

9.50 Invandrarföräldrars erfarenheter i relation till funktionshinderfrågor inom social- 
och hälsovården 
Annika Lillrank, universitetslektor i socialt arbete, Svenska social- och kommunalhögskolan 

  
10.10  Paus 
  
  
10.30 Kritisk Social Inklusion: Ett alternativ till integrationsdiskurser 

Tobias Pötzsch, universitetslektor i socialt arbete, Svenska social- och kommunalhögskolan 

11.00   Praktikers reflektioner kring bemötande  

(-11.45)  

 

 



SOCIALEXPO 2021 – Välmående och lärande i studierna 
och i sociala arbetets praktik 

Fredagen 12.3.2021 kl. 13.00–15.00, Zoom 
 
 

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 eftermiddagen dyker vi in i studie- och arbetslivet i socialt arbete. Socialexpo erbjuder 
aktuell forskning om val av yrkeskarriär för socialarbetare samt en inblick i temat psykisk 
välbefinnande i studier och inför arbetslivet. Under expo delar studeranden sina erfarenheter av 
praktikstudier samt presenterar resultat från studiearbeten i praktikforskning. 
 
 

13.00  Välkommen till SOCIALEXPO 2021 

Annika Lillrank, universitetslektor i socialt arbete, Svenska social- och kommunalhögskolan 
Ilse Julkunen, professor i socialt arbete, Helsingfors universitet, Mathilda Wrede-institutet 
Ilona Fagerström, forskarsocialarbetare, Helsingfors stad, Mathilda Wrede-institutet  

 

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

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

13.45  Psykiskt välbefinnande i studier och inför arbetslivet  

Sofia Lindqvist, sakkunnig, Nyyti ry 

14.15  Virtuell socialexpo med socialarbetarstuderande i handledd praktik och 
praktikforskning vid Helsingfors universitet 

15.00 Avslutande ord av studeranden 
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Webbinariet riktar sig till studeranden, praktiker, forskare, utvecklare, servicebrukare och 
andra intresserade av forskning och sociala arbetets praktik. Dagen fungerar som en 
svenskspråkig mötesplats för växelverkan mellan olika aktörer inom sociala arbetets fält. 
Webbinariet är kostnadsfritt.  
 

Anmäl dig genom att svara på denna webropol-enkät senast 10.3.2021 

 

 

Tilläggsinformation om webbinariet:  

 

Ilona Fagerström, ilona.fagerstrom@hel.fi 

Annika Lillrank, annika.lillrank@helsinki.fi 

Ilse Julkunen, ilse.julkunen@helsinki.fi  
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