Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för den nationella Forskarskolan i socialt arbete
Göteborgs universitet, 15/9 -2017
1. De närvarande i styrgruppen, deras eventuella ersättare, och andra närvarande utan rösträtt
välkomnades (se omstående sida för listan på närvarande).
2. Godkändes dagordningen, med tillägget att Sabine Gruber tar över ordförandeskapet för mötet fr
o m punkt 7 i protokollet.
3. Redogjordes kort för forskarskolans historia och verksamhet i stort för nytillkomna ledamöter.
Därefter följde en redovisning av Umeås 3 år med forskarskolan: kurser, workshops inklusive
budget.
4. Kort rapport om genomförda/planerade kurser det gångna läsåret. (föredrogs av avgående
föreståndare och/eller kursansvariga).
Läsåret ht17 - vt18
a) Socialt arbete och migration 7,5 hp (Norma Montesino o Erica Righard) okt 2016-jan 2017
b) Doktorandworkshop i samband med Nordiskt FORSA-möte i nov-16 (Carolin Schütze)
c) Planerad reprisering av ’Att teoretisera i samhällsvetenskap’ 7,5 hp (Peter Dellgran), -inställd
d) Sociologiska teorier i socialt arbete med fokus på makt, motstånd, social orättvisa och
marginalisering 7,5 hp (Ingrid Sahlin o Philip Lalander), mars - maj 2017.
e) NBSW summer school augusti 2017: ’User involvement and research ethics in social work
research’ 7,5 hp/4,0 hp – Umeå universitet i samarbete med universiteten i Vilnius och
Kaunas, Litauen.
5. Kort information om nuvarande läsårs planerade kurser:
Läsåret ht17 - vt18
f) Planerad: Sexualitet och socialt arbete 7,5 hp (Lars Plantin o Kristian Daneback) ht17inställd.
g) Från välfärdsstat till välfärdssamhälle 7,5 hp (Håkan Johansson, Maria Eriksson, Lars
Oscarsson, Lars Svedberg). Startar vecka 49.
h) Utvärdering i granskningssamhället 7,5 hp (Verner Denvall o Peter Dellgran). Beräknas
starta vt-18
6. Diskussion kring resultatet av årets doktorandenkät. Diskussion om framtida kursbehov, och
(eventuellt doktorandinitierade) workshops, liksom ett kursförslag ’Interventioner mot fattigdom’
7,5 – 15 hp (från Växjö, Lund, Malmö).
I samband med diskussion kring ovanstående kursförslag framfördes synpunkten att det säkert
finns ett stort intresse fattigdom/klass, men många doktorander skulle sannolikt uppfatta kursens
generella fokus på aktivering och försörjningsstöd som väl specifikt, i synnerhet om omfattningen
skulle vara 15 hp. Denna synpunkt understöddes också av ett påpekande om att doktorander
numera har färre ”valbara” kurspoäng, och tycks läsa relativt ”slimmat” i förhållande till sin
avhandlings fokus. Därmed väcktes tanken om det eventuellt skulle vara möjligt att på
forskarskolans kurser ha en kort introduktion, som var mer allmän och kanske "bara" omfattade
2-3 hp – vilket kanske kan innebära att många skulle lockas av det? Det vill säga öppna för
möjligheten att delta vid del av kurs, eller lägga upp en del av en kurs som en introduktion till
området med påföljande workshop (utan paperskrivande). Diskussionen utmynnade i en slags
konsensus om att detta kan vara en god idé, som gärna kan tas upp av kommande kursgivare. Det
skulle kunna bidra dels till att doktorander får en bredare kunskapsbas, samtidigt som de slipper
välja bort hela kurser som upplevs perifera i relation till deras specifika avhandlingsämnen, dels
skulle de sociala kontakterna mellan doktorander/lärosäten öka.
7. Fattade styrgruppen följande beslut:

• A) Att ge doktorandrepresentanterna Elisabet Sernbo och Magnus Wiberg, jämte Peter
Dellgran uppdrag att planera en workshop med liknande inriktning som kursen ”Att
teoretisera i samhällsvetenskaperna” under vt-18.
• B) Att ge kursen ”Sexualitet och socialt arbete” 7,5 hp ht-18 (Lars Plantin Malmö o
Kristian Daneback, Göteborg).
• C) Att öppna för möjligheten att inkomma med förslag på kurser med inriktning på metod
och etik - med tydlig relevans för socialt arbete.
• D) Att vid nästa års styrgruppsmöte (vilket går av stapeln i samband med konferens- och
professorsmöte i Örebro, 9-10 oktober 2018) ta beslut om nedanstående
kursers/kursförslags eventuella genomförande. Inför detta möte uppdras åt möjliga
kursgivare att inkomma med väl utarbetat underlag för sådan kurs/kursförslag, inklusive en
färdig tidsplan för när man vore beredd att ge kursen (från månad/år – månad/år). Detta
för att minska tiden mellan styrgruppens eventuella beslut och att kursen faktiskt
genomförs.
Ø Interventioner mot fattigdom (Alexandru Panican Lund, Tapio Salonen Malmö,
och Rickard Ulmestig Växjö).
Ø Internationell migration och socialt arbete (Erica Righard Malmö o Norma
Montesino Lund)
Ø Att teoretisera i samhällsvetenskaperna (Peter Dellgran, Göteborg och Lisa
Wallander, Lund.
Ø Eventuella förslag på metodkurser enligt beslut ’C’ ovan.
8. Övriga frågor.
• Vi diskuterade om huruvida ’samverkansdoktorander’ bör ha särskild representation i
styrgruppen. Beslöts att uppdra åt doktorandrepresentanterna att utreda frågan vidare.
Kallade var styrgruppen, och de som inte kunde närvara denna gång är överstrukna:
Maria Eriksson Ersta Sköndal Bräcke högskola
Yvonne Sjöblom
Högskolan i Gävle
Kristian Daneback
Göteborgs universitet
Arne Gerdner Jönköping University ersättare: Magnus Jegermalm
Marie Nordfelt Karlstads universitet
Dimitris Michailakis
Linköpings universitet
Verner Denvall Linnéuniversitetet
Håkan Jönson Lunds universitet
Lars Plantin
Malmö högskola
Masoud Kamali Mittuniversitetet i Östersund ersättare: Majen Espvall
Christian Kullberg
Mälardalens högskola
Anders Bergmark
Stockholms universitet
Björn Blom
Umeå universitet ersättare: Hildur Kalman, fr om p.7
Åsa Källström Örebro universitet
Elisabet Sernbo Göteborgs universitet, doktorandrepresentant
Carolin Schütze Lunds universitet doktorandrepresentant (anmält förhinder)
Magnus Wiberg Linköpings universitet, doktorandrepresentant
Övriga närvarande (utan rösträtt):
Peter Dellgran, Göteborgs universitet
Magnus Dahlstedt, Linköpings universitet
Elisabeth Olin, Göteborgs universitet
Sabine Gruber, Linköpings universitet, föreståndare nationella forskarskolan
samt
Hildur Kalman, avgående föreståndare, och ansvarig för minnesanteckningarna

