Nordiskt symposium om samhällsarbete
– bokrelease och nätverksmöte om forskning
13–14 september 2018 vid Högskolan i Gävle, Sverige.
Symposiets språk är både svenska och engelska.
TORSDAG 		

2018-09-13

Lokal:			
51:525 (hus 51, våning 5 och sal 25)
10.00–12.00 		
Lecture: Ecosocial innovations promoting sustainable communities.
			Aila-Leena Matthies, professor in social work, University of Jyväskylä, Finland.
Lokal: 			
33:203 (hus 33, vån 2, sal 03)
13.00–13.15 		
Öppning av symposiet, akademichef Annika Strömberg
13.15–13.50 		
Presentation av boken Samhällsarbete: aktörer, arenor och perspektiv,
			och dess författare, Johan Lindgren,
			förläggare, samt Stefan Sjöberg & Päivi Turunen, redaktörer.
13.50–14.00 		
Kort paus
14.00–15.00 		
Nordiska kommentarer på boken:
			Aila-Leena Matthies, professor i socialt arbete, Jyväskylä universitet, Finland
			Jan-Kåre Breivik, professor i samhällsarbete, Högskolan på Vestlandet (HVL),
			Bergen i Norge
			Mia Arp Fallov, docent/lektor i social integration och socialpolitiska strategier,
			
AAU (Aalborg universitet) – Köpenhamn, Danmark
15.00–15.30
15.30–16.30 		

Kaffe med mingel
Nordiska lägesbeskrivningar av samhällsarbetet i Danmark, Finland och Norge.

			Aila-Leena Matthies, professor i socialt arbete, Jyväskylä universitet, Finland
			Mia Arp Fallov, docent/lektor i social integration och socialpolitiska strategier,
			
AAU – Köpenhamn, Danmark
			Tobba Therkildsen Sudmann, lektor i samhällsarbete, Högskolan på Vestlandet, 		
			Norge.

Päivi Turunen är socionom och fil.dr i socialt arbete samt universitetslektor vid
Högskolan i Gävle. Hon forskar bl.a. om samhällsarbete och social planering
samt deltagardemokratiska metoder.

SAMHÄLLSARBETE
Aktörer, arenor och perspektiv

Samhällsarbete handlar om att analysera och hantera sociala behov
och problem som inte är möjliga att åtgärda genom individfokuserade
utrednings- och behandlingsmetoder. Syftena kan variera från förebyggande arbete till att öka möjligheter till gemenskap, integration, socialt
inriktad samhällsplanering eller kollektiv empowerment. I uppgifterna
ingår att förhindra processer som bidrar till social exkludering, ojämlikhet
och ohållbar utveckling.

Frågor och diskussion

FREDAG 		

2018-09-14

Lokal:			
09.00-12.00 		
12.00-13.00 		

23:213 (i biblioteket, s.k. Krusenstjernasalen)
Forskarmöte för universitetslärare och forskare.
Lunch och avslutning

SAMHÄLLSARBETE
Aktörer, arenor och perspektiv

| SAMHÄLLSARBETE

Samhället står i dag inför stora sociala utmaningar. Det gäller inte minst
i utsatta lokalsamhällen – från glesbygder till marginaliserade förorter.
En växelverkan mellan globalisering, ojämlikhet, segregation, exkludering
och miljöhot samt omvandlingen av välfärdspolitiken har lett till att
samhällsarbete – community work – blivit aktuellt inom allt fler samhällssektorer.

Stefan Sjöberg Päivi Turunen

Stefan Sjöberg är fil.dr och universitetslektor i sociologi vid Avdelningen för
socialt arbete och psykologi, Högskolan i Gävle. Hans forskningsområden är
bl.a. samhällsarbete och kollektiv empowerment.

16.30–17.00

I boken medverkar 17 författare från olika discipliner och verksamhetsfält. Tillsammans belyser de såväl teori som praktik, allt ifrån traditionellt
samhällsarbete till nya emergerande arbetssätt bortom välfärdsstatens
kärnverksamheter.
Samhällsarbete vänder sig till studenter inom social- och samhällsvetenskapliga ämnen och till praktiskt verksamma såsom socionomer, föreningsaktiva och rörelseaktivister. Men framför allt vänder den sig till alla som
är intresserade av att arbeta för ett socialt hållbart samhälle.

Art.nr 39191

Redaktörer

Stefan Sjöberg
Päivi Turunen

Boken Samhällsarbete: aktörer, arenor och perspektiv av Sjöberg & Turunen (red) kan beställas
från Studentlitteratur:
www.studentlitteratur.se/#kampanj/MH17227
Så här hittar du till Högskolan i Gävle och de
lokaler där vi ska träffas:
www.hig.se/visitorinformation

studentlitteratur.se

Du kan ta buss nr 15, höger om järnvägsstationens huvudingång om du kommer med tåg. Det
tar cirka 20-30 minuter att gå.

Symposiet är gratis. Vi bjuder på lättare förtäring
under torsdag eftermiddag, samt avslutande
lunch på fredagen för de lärare och forskare
som deltagit i det avslutande forskarmötet. Vi
behöver därför ha din anmälan, senast 15 juni
2018, genom att du fyller i uppgifter via följande
länk: https://doodle.com/poll/6ni4yhw9ivigp4fh
Har ni frågor, ta kontakt med Päivi Turunen
(Paivi.Turunen@hig.se) eller Stefan Sjöberg
(Stefan.Sjoberg@hig.se)
Varmt välkomna!

Det finns en lunchrestaurang vid högskolan där
alla typer av rätter finns: fisk, kött, vegetariskt,
vegan och råfood:
www.hors.se/restaurang/restaurang-campus/

