Inbjudan till att följa kursen Socialt arbete på samhällsnivå på
socionomutbildningen, Göteborgs universitet!
I projekt KUNiS startade 2014 ett samarbete mellan idéburna organisationer och
socionomutbildningen i Göteborg. Vi har tagit fram en möjlighet för människor med egen
erfarenhet av att leva i socialt utsatta situationer att vara med i kursen Socialt arbete på
samhällsnivå och följa undervisningen tillsammans med socionomstudenterna.
Kursen är tre veckor lång, ligger på termin sju och tar fasta på den roll socialt arbete kan ha ur
ett samhällsperspektiv. Den riktar in sig på hur man kan förändra samhället i stället för
individen. Hittills har 30 personer från 17 olika verksamheter deltagit.

Deltagare från olika verksamheter deltar i speed opinion-seminarier. Meningen är att man ska
väcka opinion för förändring av samhällssystem som bidrar till att skapa sociala problem.

Vi har tillgång till tio platser. Som deltagare utifrån får man inte högskolepoäng, men i
stället ett intyg att man varit med, som omfattar hela kursens innehåll och som du kan se på
sidan 2.
Vi söker nu nya deltagare till den kurs som pågår mellan 30/8 – 21/9 2018.
Vad kan du vinna på att vara med?
- Du får träffa blivande socionomer och utbyta kunskap och erfarenheter med dem.
- Du får pröva att komma in på universitetet och känna på hur det är att studera där.
- Du får gratis kompetensutveckling som både du själv och din organisation kan ha
nytta av.
- Du får vara med om något roligt!
Är du intresserad, ring eller maila mig för vidare information.
Lotta Bergström
Projektledare, KUNiS
Tfn 0708-99 04 85, info.kunis@gmail.com
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Innehåll våren 2018. Upplägget kan förändras något.
Föreläsningar
1. Kursintroduktion om vad kursen handlar om
2. Socialt arbete på samhällsnivå – en introduktion
3. Brukarperspektiv i socialt arbete – erfarenheter från KUNIS-deltagare (detta håller vi
i själva, ni och jag tillsammans, de som vill)
4. Stadsutveckling – lokala utmaningar och möjligheter
5. Mänskliga rättigheter – för vem och för vad?
6. Whistleblowing – en rättighet och en skyldighet
7. Välfärdspolitik och människobehandlande organisationer i omvandling förutsättningar för socialt arbete på samhällsnivå
8. Aktivism och opinionsbildning i socialt arbete - exemplet kollektivt motstånd
9. Socialt arbete på samhällsnivå – erfarenheter från Social Resursförvaltning i
Göteborg
10. Ord och motstånd
11. Socialarbetarens roll i den offentliga debatten – från ett förvaltningsperspektiv
12. Hur arbetar vi förebyggande mest effektivt?
13. Socialt arbete i media. Hur ser debatten ut? På vems villkor? I vilket syfte?Från
individperspektiv till samhällsstruktur
I kursen ingår även workshops där man kan välja att vara med i en eller flera:
- Open space - en halvdag med diskussioner i om hur problem kan lösas utifrån att alla
förslag och allas röster får höras. Tema: ”hur kan jämlikhet skapas mellan
professionella och medborgare”
- Photovoice: tema Psykisk ohälsa.
- Workshops 4 och 5 är ännu inte bestämda.
- Kreativt skrivande
Du gör också ett studiebesök, antingen på Mixgårdens ungdomsgård eller på Lärandets Torg
i Hammarkullen (kan bli annat vid kommande kurs).
Som avslutning: ett speed opinion-seminarium. Det innebär att du tillsammans med en partner
väljer ut ett samhällsproblem som ni enas om att ni vill förändra och skapa opinion kring. Ni
jobbar alltså parvis och presenterar tillsammans för de övriga studenterna. Tid: en kvarts
presentation, en kvarts diskussion. Detta gör alla (frivilligt för organisationsdeltagare).
Eftersom du inte examineras deltar du på dina egna villkor och väljer de moment du själv vill,
men ambitionen är att skapa en grupp som kan hjälpa varandra och bli trygga tillsammans.
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