
Studier utomlands 
Socialpedagoger

Internationella kontakter

Socialpedagogiska programmet



När i programmet?

• På långa VFU:n, termin 4

• På fältkursen, VMF200, termin 5

• När du skriver uppsats, termin 6



Vi har f.n.v. avtal/kontakter med följande 
länder:
• Namibia

• Kenya

• Indien

• Vietnam

• Eget godkänt val.



Första möjligheten:På VFU:n - termin 4

• Vietnam, Hanoi





Andra möjligheten att åka - termin 5:

Kursen Vetenskaplig metod och fältarbete (9 hp) har du möjlighet att genomföra i ett annat 
land.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna utforma en problemformulering med tillhörande syfte och frågeställningar

• med relevans för socialt arbete/socialpedagogik,

• kunna redovisa och motivera val av teorier och metoder, för datainsamling,

• bearbetning och analys i förhållande till forskningsfrågorna i det egna fältarbetet

• samt diskutera dess möjligheter och begränsningar,

• visa förmåga att reflektera över vetenskapligt arbete i förhållande till

• forskningsetiska krav,

• visa förmåga att planera, genomföra, författa och försvara ett vetenskapligt arbete

• samt genomföra opposition med stöd av vetenskaplig teori och metod.



VMF-200-Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna utforma en problemformulering med tillhörande syfte och frågeställningar

• med relevans för socialt arbete/socialpedagogik,

• kunna redovisa och motivera val av teorier och metoder, för datainsamling,

• bearbetning och analys i förhållande till forskningsfrågorna i det egna fältarbetet

• samt diskutera dess möjligheter och begränsningar,

• visa förmåga att reflektera över vetenskapligt arbete i förhållande till

• forskningsetiska krav,

• visa förmåga att planera, genomföra, författa och försvara ett vetenskapligt 
arbete

• samt genomföra opposition med stöd av vetenskaplig teori och metod.





Dandelion Africa, Kenya

Dandelion Africa är en organisation som arbetar med att förbättra villkoren 
för kvinnor och ungdomar i marginaliserade områden. De skriver så här på 
sin hemsida:
Our mission is to stimulate awareness and encourage involvement while creating 
sustainable solutions to improve the health and economic livelihoods of women and youth 
in these marginalised areas.

Läs mera på:

• http://dandelionafrica.net/

•

• https://www.facebook.com/dandelionafrica/

http://dandelionafrica.net/
https://www.facebook.com/dandelionafrica/


Nordplus

• Finland och Estland

• Finns  ersättning för uppehälle och resekostnad via 
Nordplussamarbete



Namibia

• Namibian Women's Association (NAWA)



Norra Indien, Dharamsalah



Norra Indien

• Dharamsalah

• https://hvplay.hv.se/media/t/0_bck53kco

https://hvplay.hv.se/media/t/0_bck53kco


Man är som student placerad på Tibetan Settlement Office

Tibetan settlement office (TCO) tillhör den tibetanska exilorganisationen och dess

administration och har som uppgift att arbeta med sociala välfärdsfrågor, så som

ekonomiskt bistånd till nyanlända tibetanska flyktingar och andra tibetaner, social

emotionell hjälp, drogrelaterade problem, e.t.c. se http://tsodhasa.org/ .

http://tsodhasa.org/


Tong-Len Charitable Trust

Tong-Len Charitable Trust bildades 2004 av en grupp tibetanska 
flyktingar bosatta i McLeod Ganj (övre Dharamsala). De ville ge 
något tillbaka till det indiska lokalsamhälle som varit generösa 
och stött dem under den tibetanska exilen. Organisationen har 
för närvarande verksamhet inom områdena utbildning och 
hälsa och planering samt förberedelser sker för projekt inom 
empowerment för kvinnor.

För mer information om organisationen se följande länk:

http://www.tong-len.org/news/news.php

http://www.tong-len.org/news/news.php


LHA Charitable Trus. Institute for social work and education  
www.lhasocialwork.org

En NGO som jobbar både med socialt arbete och utbildning, 
målgrupp är vuxna, både nyanlända flyktingar från Tibet och 
ex school drop outs bland Tibetaner som är födda I Indien, 
samt fattiga indiska medborgare i Dharamsala.  Startade 1997. 

De har språkundervisning i engelska, kinesiska, franska och 
spanska. Kurserna leds av frivilligarbetare och är kostnadsfria. 
De har dataundervisning och yrkesträning i fotografi, 
massage, multimedia, kök och renhållningsarbete. 

De har hälsoundervisning, samt erbjuder synundersökning 
och glasögon om det behövs. Även miljöarbete och ett 
soppkök är en del av aktiviteter. LHA är ett utmärkt exempel 
på samhällsarbete på olika nivåer då de jobbar med en del 
strukturella frågor och individinriktat. Empowerment som 
tema genomsyrar verksamheten. 

http://www.lhasocialwork.org/










Södra Indien
Tiruchirappalli

Trichy
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tiruchirapp

alli

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tiruchirappalli




Södra Indien, organisationen INTACT, Trichy

• http://www.intactindia.org/

• https://www.intactsvanner.com/

http://www.intactindia.org/
https://www.intactsvanner.com/


Södra Indien

• https://hvplay.hv.se/media/t/0_xqhd6h7f

https://hvplay.hv.se/media/t/0_xqhd6h7f


Ridterapi- som rehabilitering eller träning för personer med 
fysiska eller psykiska funktionsnedsättning 





Yrkesutbildning i jordbruk





Kalrayan Hills





Tredje möjligheten

• När du skriver uppsats…



Frågor…

1.Vad krävs av mig som människa?

2.När måste jag bestämma mig? Så snart som möjligt, för resa under 
termin 4, dock senast 1/10-2019

Så snart som möjligt för resa under termin 5, dock senast 1/5-2020

3.Först till kvarn gäller, får vi fler intresserade än platser går vi på 
studieresultat eller lottar.

4.Vad skall jag göra om jag åker?
5.Vad gör skolan? 



Intresserad?

Om du tycker det låter intressant att genomföra kursen utomlands- anmäl ditt 
intresse till ansvarig för utlandsstudier soc.ped: stina.persson@hv.se

mailto:stina.persson@hv.se


Intresserad av mer info?:

Lärarkonto Instagram: 
Om Indien, både Dharamsalah och Trichy

@hvlararareindien,   

Om Vietnam:

@hvlararehanoi2017

Lärarblogg
Om Dharamsalah, lärare på SPV bloggar:

http://indienfrspv.blogg.se/

Studentkonto Instagram:
Om Dharamsala:

@_dharamsalah

Om Vietnam:

@ha_noi2019

Studentblogg:
Om Trichy:

https://maddesresa.wordpress.com/

Mail eller Skypa:stina.persson@hv.se Maila mig så kan 
svara via mail eller jag ringa upp er och ger mer info.

http://indienfrspv.blogg.se/
https://maddesresa.wordpress.com/


Filmer

• https://hvplay.hv.se/media/t/0_zgzfcd9g

• https://hvplay.hv.se/media/t/0_1k4pdaqy

https://hvplay.hv.se/media/t/0_zgzfcd9g
https://hvplay.hv.se/media/t/0_1k4pdaqy

