Arkiv - kurser och workshops

Här samlar vi information om tidigare genomförda kurser och
workshops

2019

Kurs: Internationell migration och socialt arbete, 7,5 hp
Kursledning: Erica Righard. Biträdande professor, Malmö universitet.
Norma Montesino. Docent, Lunds universitet, Socialhögskolan.
Anna Lundberg. Professor, Institutionen för kultur och samhälle (IKOS),
Avdelningen för socialt arbete (SOCARB).
Beskrivning: Kursen sammanför migrationsstudier med socialt arbete.
Ansatsen är bred och tar avstamp i ideal om social rättvisa och mänskliga
rättigheter. Migrationsstudier förstås här som innefattande såväl
migrationsprocesser som inkluderings- och exkluderingsprocesser kopplat
till etnicitet och andra närliggande begrepp, samt dessas olika uttryck i
politik, på olika platser, i organisationer, och i människors vardag.
Innehåll:Kursen består av tre delar. Första delen utgör en introduktionsoch bakgrundsdel. Den placerar migration, mänskliga rättigheter och socialt
arbete som fenomen och som kunskapsfält i relation till varandra. Fokus
ligger på befolkningsrörelser i ett historiskt och nutidsperspektiv. Särskild
vikt läggs vid vad som brukar kallas ’the mobility turn’ inom
samhällsvetenskapen. Del två handlar om mänskliga rättigheter och socialt
skydd för migranter. Fokus ligger på både formellt välfärdsstatligt skydd och
informella former av skydd. Del tre handlar om teoretiska perspektiv på
etniska relationer och andra närliggande begrepp samt hur dessa förstås
och används i socialt arbete.
Genomförande: Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och
workshops vid tre tillfällen under höstterminen 2019. Det förekommer
självständigt arbete samt arbete i mindre grupper vilket följs av såväl
skriftliga som muntliga redovisningar. Kursen examineras genom aktivt
muntligt deltagande i samband med undervisning och ett paper som lämnas
in efter kursens avslut. Kursen ges i huvudsak på svenska, men
föreläsningar och seminarier på engelska kan förekomma. Undervisningen
är förlagd till Malmö universitet den 5–6 september 2019, 11–12 november
2019 och 16–17 januari 2020. Varje tillfälle inleds vid lunchtid dag ett och
avslutas på eftermiddagen dag två.
Kurs: Interventioner mot fattigdom - försörjningsstöd och aktivering, 7,5hp
eller 15 hp.
Kursledning: Alexandru Panican, docent i socialt arbete vid Lunds
universitet, Tapio Salonen professor i Socialt arbete vid Malmö universitetoch
Rickard Ulmestig, docent i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och Lunds
universitet. Kursen drivs av Institutionen för socialt arbete vid
Linnéuniversitetet i samarbete med Lunds universitet och Malmö universitet.
Kursplan: Bygger på tre tvådagarsträffar i Malmö, Lund och Växjö.
Examination planeras efter sommaren och sker i Växjö genom ett paper för

att examinera för 7,5 hp eller 15 hp. Den senare ställer högre krav på
anknyta till internationell forskning samt ett mer omfattande paper.
Beskrivning: Vi diskuterar forskning om interventioner, i nutid och
historiskt, som förknippas med fattigdom och exempelvis hemlöshet. Vi
diskuterar även forskning om försörjningsstöd utifrån teoretiska begreppsom
handlingsfrihet, kategorisering och stigma. Detta följs av forskningom hur
aktivering styrs samt ungdomsarbetslöshet.

2018

Kurs
Från välfärdsstat till välfärdssamhälle? 7,5 hp
Kursledning: professor Lars Svedberg och professor Lars Oscarsson, Ersta
Sköndal Bräcke högskola, och den ges i samarbete med professorHåkan
Johansson, Lunds universitet, och den nationella forskarskolan i socialt
arbete.
Kursplan: Undervisningen inom ramen för kursen planeras enligt följande:
Föreläsare och doktorander träffas på två internat – 6 till 8 december 2017
och 24 till 25 januari 2018. Vid varje internat varvas föreläsningar med
seminarier. Examination sker enligt följande: doktoranderna ska efter de
avslutande undervisningsmomenten författaett kurspapper omfattande ca
10-12 sidor som visar att de uppnår de för kursen uppställda lärandemål.
Kursbeskrivning: Kursen är uppdelad i två övergripande moment som
behandlar denna spänning mellan en välfärdsstatlig organisering av välfärd
och en organisering som bygger på välfärdssamhället som princip.

2017

Kurs
Sexualitet och socialt arbete 7,5 hp (inställd)
Kursledning: Lars Plantin, Malmö och Jari Kousmanen, Göteborg.
Kursplan: Kursplan-sexualitet-och-socialt-arbete.pdf Kursbeskrivning:
Sexualitet-och-socialt-arbete-kursbeskrivning-ht17.pdf

Kurs
NBSW 9th Summer School: User Involvement and Ethics in SocialWork
Research
August 14th to 18th in Vilnius, Lithuania. Leaflet PhD Summer School in
Vilnius 2017.pdf
Kurs
Internationell migration och socialt arbete 7,5 hp Kursledning: Norma
Montesino norma.montesino@soch.lu.se,respektive Erica Righard
erica.righard@mah.se
Kursinbjudan med schema: Kursinbjudan med schema.pdf
Kursplan: Kursplan.pdf
Kurs

Qualitative Methods In Social Work Research 3 or 5 ECTS

Deadline for application June 1st 2017. Application for participation: Vibeke
Bak Nielsen,vibekebak@socsci.aau.dk
Workshop
Socialt arbete och migration. 2-3 nov 2017, Teleborgs slott,
Linnéuniversitetet, campus Växjö. Ansvarig: Jesper Johansson,
jesper.johansson@lnu.se
Kurs
Från välfärdsstat till välfärdssamhälle? 7,5 hp
Kursledningen: professor Lars Svedberg och professor Lars Oscarsson,
Ersta Sköndal
Bräcke högskola, och den ges i samarbete med professor Håkan Johansson,
Lunds universitet, och den nationella forskarskolan i socialtarbete.
Kursupplägg: två internat – 6 till 8 december 2017 och 24 till 25
januari 2018.
Kurs
Forskningsetik inom socialt arbete 5 hp

2016

Workshop
PhD workshop in relation to the Nordic FORSA/NOUSA conference2016 7th
of November 2016 in Copenhagen at the Metropolitan University College
Information: Flyer FORSA NOUSA CPH 2016
Kurs
Människobehandlande organisationer 7,5 hp
Kursen går från slutet av april till mitten av september. Kursinbjudan
jan2016.docx Anmälan är stängd för kursen
Kursplan: MBO_kursplan.pdf
Litteraturlista: MBO_Litteraturlista_2016.pdf
Kursledning: Staffan Johansson & Staffan Höjer, Göteborg, Kerstin
Svensson, Lund.

Kurs
NBSW Summer school - Practice research in social work 8-12 ofAugust 2016
, University of Tartu, Estonia.
NBSW Summer School Tartu 2016 course description.pdfNBSW Summer
School 2016 application form.docx
Kurs
Att teoretisera i samhällsvetenskap 7,5 hp
Kursen går januari till april 2016. Kursansvariga: Peter Dellgran,Göteborg
och Anders Bergmark, Stockholm.
Information om kursen: Att teoretisera i samhällsvetenskap,information
Preliminär kursplan: Att teoretisera i samhällsvetenskap, kursplan
(preliminär)
Litteraturlista: Att teoretisera i samhällsvetenskap, litteraturlista

2015

Kurs
Introduktionskurs i forskning i socialt arbete, 3 hpIntroduction in social work
research, 3 ECTS
Kursen utgör en introduktionskurs för nyantagna doktorander vid lärosäten
kopplade till den nationella forskarskolan i socialt arbete. Denär i mån av
utrymme även öppen för doktorander från andra lärosäten och discipliner.
Respektive lärosäte rekommenderas att länka kursen tilldet egna
introduktionsprogrammet för nyantagna doktorander. Vid behov ges kursen
på engelska.
Kursledning: Verner Denvall, Hildur Kalman, Evelyn KhooPå svenska
Kursplan: Introduktionskurs i socialt arbete - Kursbeskrivning.pdf
In English
Course information: Introductory course in social work - Course
information.pdf
Workshop
Göteborg 12 juni 2015: Workshop och konstituerande möte förnätverket
Solidarisk Akademi
Arrangerad av: Anna Ryan Bengtsson, Linda Mossberg och ElisabetSernbo.
Detta är en uppföljning av den workshop som gavs inom nationella
forskarskolan den 8:e oktober 2014 om politikens plats, roll och potentiella
uttryck inom socialt arbete idag. Under seminariet kom deltagarna fram till
att vi ville bilda ett nätverk som tillsammans kundevara en mer aktiv del i
den social politiska debatten.
Anmälan och mer information: Linda.mossberg@socwork.gu.se
Kurs
"Genus, intersektionalitet och socialt arbete i globaliseringens tid”7,5 hp
Kursansvarig: Maria Eriksson och Christian Kullberg
Kursperiod: 3 mars 2015 till 27 maj 2015
Kurs
"Barn unga och familj i ett välfärdsperspektiv", 7,5 hp (Kursledare
Ingrid Höjer/Marie Sallnäs/Yvonne Sjöblom/LinaPonnert/Susanna
Johansson)
Kursperiod: februari - september 2015
Länk: http://www.soch.lu.se/o.o.i.s/34139

2014

Workshop
Malmö 8 oktober 2014: Workshop om politikens plats, roll ochpotentiella
uttryck inom socialt arbete idag.
Arrangerad av: Anna Ryan Bengtsson, Linda Mossberg och ElisabetSernbo.
Workshop
17-18 juni 2014: Workshop on international publication in socialwork
journals
Medverkande: Sven Hessle International Journal of Social Welfare;Suzy
Bray European Journal of Social Work; Karen Broadhurst Qualitative Social
Work; Tarja Pösö Nordic Social Work
Kurs
Från välfärdsstat till välfärdssamhälle, 7,5 hp
Kursansvariga: Lasse Svedberg, Ersta Sköndal, Lars Oscarsson ochHåkan
Johansson, Lunds universitet.
Kurs
Sociologiska teorier i socialt arbete med fokus på makt, motstånd,social
orättvisa och marginalisering, 7,5 hp
Kursansvariga: Philip Lalander, Malmö högskola och Ingrid Sahlin,Lunds
universitet.

2013

Kurser
Utvärdering i granskningssamhället, 7,5 hp
Kursansvarig: Björn Blom, Umeå Universitet och Verner Denvall,
Linnéuniversitetet.
Social work as a discipline (Sommarskolan i Riga) Knowledge,theory and
research 4 eller 7,5 hp
Kursansvariga: Kerstin Svensson och Eva Johansson, Lunds universitet

2012

Kurser

Kön och socialt arbete i globaliseringens tid, 7,5 hp Kursansvariga:
Ellinor Brunnberg, Mälardalens högskola i samarbetemed bl.a. Stina
Johansson, Umeå Universitet, Sven-Axel Månsson, Malmö Högskola och
Christian Kullberg, Högskolan i Dalarna.

Människobehandlade organisationer, 7,5 hp
Kursansvarig: Staffan Höjer, Staffan Johansson, Göteborgs universitet

2011

Kurser
Socialvetenskaplig teori, 7,5 hp
Samarbete mellan Göteborg universitet, Lunds universitet och
Linnéuniversitetet.
Kursansvariga: Stefan Sjöström, Umeå universitet och Ingrid Sahlin,
Göteborgs universitet.

Narrativ analys i forskning i socialt arbete, 7,5 hp Kursansvarig:

Elisabeth Cedersund, Hälsohögskolan i Jönköping isamarbete med bl.a.
Linköping.

2010

Kurser
De sociala institutionernas historia, 7,5 hp/15 hp (25/1-24/9)
Inclusion, exclusion and European social policy, tillsammans medNordicBaltic, 7,5 hp (25/1-25/9)
Inclusion, exclusion and European social policy, tillsammans medNordicBaltic, 7,5 hp (22/3-7/5)
Barn, unga och familj i ett välfärdsperspektiv, 7,5 hp (20/4-27/10)The role
of ideas, discourses and frames in welfare policies,
Nordic-Baltic summer-school, Aalborg (16/20/8)
Introduktionskurs i forskning i socialt arbete, 3 hp (15/11-17/11)
Kursansvarig: Verner Denvall, Linnéuniversitetet

2009

Kurser
Socialvetenskaplig teori, 7,5/15 hp (4/5-15/10)
Knowledge production in social work, Nordic-Baltic summer-school,Vilnius,
4/7,5 hp (17/8-21/8)
Social science and social work, reflecting on reflection, Nordic-Baltic,
Trondheim, 2,5/5 hp 13-14/10)
Genus i socialt arbete inom akademin, 3 hp (5-6/11)
History of social work and it's identity, Nordic-Baltic, Tallin, 4 hp
(25-27/11)

