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Nyhetsbrev 31 (1/2018)
Nationella Forskarskolan i socialt arbete

Hej,
Här kommer årets första Nyhetsbrev med
inbjudan till en doktorandworkshop om
att teoretisera i socialt arbete, arrangerad
av doktorandrepresentanterna i
forskarskolans styrgrupp, Elisabeth
Sernbo, Magnus Wiberg och Carolin
Schütze.

Workshopen pågår under två dagar, lunch
till lunch, och innehåller två föreläsningar:
med Peter Dellgran professor i socialt
arbete, Göteborgs universitet och Lisa
Wallander lektor i socialt arbete, Lunds
universitet samt ett seminarium utifrån
doktorandernas paper, vilka skickats in på
förhand.

Jag vill också påminna er om att med
jämna mellanrum gå in och titta på
forskarskolans hemsida där vi fortlöpande
lägger ut information om kurser såväl i
forskarskolans regi som arrangerade av de
olika forskarutbildningarna i socialt arbete
runt om i landet, liksom olika
annonseringar och nyheter med intresse
för doktorander och forskarskolan.
/Sabine

Papret ska inte vara omfattande, håll er
till max 4 sidor. Det är bra om papret
inleds med ett kortare utdrag ur ditt
empiriska material, så att deltagarna får
en bild av vad det är du gör och
teoretiserar kring. Låt sedan dina egna
behov styra form och innehåll, genom
exempelvis ett fokus på tolkning av
begrepp, hur begrepp funkar ihop,
vetenskapsteoretiska frågor, eller
funderingar kring vad som är din viktigaste
utgångspunkt eller ditt arbetes
övergripande konflikt. Vi vill här
uppmuntra er att vara kreativa och öppna
för att skicka in ”ofärdiga” texter. Det
gäller inte att räkna referenser, utan det
är doktorandernas egna reflektioner som
ska stå i centrum.

Inbjudan och save the date!

Vad?
Workshop för doktorander - Att
teoretisera i socialt arbete
När?
Maj 21-22, 2018
Var?
Linköpings universitet, campus
Norrköping
Ekonomi?
Deltagarna står själv för kostnader för resa
och övernattning. Nationella forskarskolan
bjuder på lunch och fika.
I kölvattnet av den populära kursen ”Att
teoretisera i samhällsvetenskaperna”
anordnar vi nu en workshop med fokus på
teoretisering. Fokus vilar på våra
pågående avhandlingsarbeten och syftar
till att stödja varandra i våra analyser och
processer (eller brottningsmatcher med
empiri, teorier och begrepp).

Syftet är att vi ska hjälpa varandra med
teoretisering genom att stödja varandra i
att våga vara kreativa med begreppen.
Dagarna avslutas med en
sammanfattande reflektion och
utvärdering av workshopen.
Anmälan senast 30 april till Magnus
Wiberg, Linköpings universitet,
magnus.wiberg@liu.se

