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På Mobiliseringskursen studerar socionomstudenter tillsammans med personer som har 
egna erfarenheter av olika typer av sociala problem. Kursen är på heltid i sex veckor. Det 
innebär att kursdeltagarna är på universitetet 4-5 dagar per vecka, ofta heldagar, men 
ibland halvdagar. Kursen ger 7,5 högskolepoäng. 

Kursen utgår från gapmending, som har till mål att överbrygga och motverka klyftor i socialt 
arbete, till exempel mellan brukare och socialarbetare. Kursen tar upp frågor om makt, 
inkludering, exkludering, gapmending, projektutveckling och socialt förändringsarbete. Alla 
frågor som diskuteras under kursen försöker vi behandla på ett sätt som förenar 
forskningsbaserad kunskap, brukarnas kunskap och kunskap från den sociala praktiken. 

De första veckorna på kursen ägnas åt personliga presentationer, föreläsningar och 
grupparbeten. Vi bjuder även in personer som byggt upp organisationer och sociala 
verksamheter för att berätta om sitt arbete. Till de flesta av föreläsningarna kopplas 
grupparbeten för att ge studenterna möjligheter att tillsammans reflektera över det som 
tagits upp på föreläsningen. 

De personliga presentationerna är ett viktigt redskap för att studenterna ska lära känna 
varandra och för att det ska skapas en bra gruppkänsla. Under de personliga 
presentationerna får varje student 15 minuter för att berätta om sig själv och varför de har 
valt att gå kursen. Varje termin överraskas och berörs studenterna av varandras 
presentationer. Vi får höra berättelser om erfarenheter av utsatthet och erfarenheter av att 
vara föremål för sociala insatser, liksom berättelser om lycka och framgång. I slutet av 
andra veckan på kursen åker kursdeltagarna på ett tvådagars internat. Internatet ägnas åt 
en Framtidsverkstad för att börja utveckla innovativa och alternativa projektidéer. Under 
framtidsverkstaden bildar studenterna arbetsgrupper utifrån de intressen och problem de 
vill förändra. Dessa arbetsgrupper blir bas för den projektutveckling som upptar en stor del 
av kursen fram till den femte veckan då projektplanerna presenteras för en expertpanel 
som ger synpunkter på projektplaner. Under projektutvecklingen får studenterna 
handledning av Mobiliseringskursens lärare. 

Den sista veckan av kursen arbetar studenterna med en examinationsfråga där de med 
hjälp av kurslitteraturen ska göra en personlig reflektion om kursen. Examinationsuppgiften 
diskuteras på ett seminarium och därefter avslutas kursen med en gemensam 
kursutvärdering. 

Höstterminen 2019 går kursen på Campus Helsingborg. Den börjar den 23 september och 
slutar den 31 oktober. 
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