Välkommen till FORSA Östergötlands årsmöte och diskussionskväll med:

Margareta Hydén ”Socialt arbete 2.0”
Som inledning på FORSA Östergötlands årsmöte kommer Margareta Hydén, professor
emerita, att föra ett samtal om det hon kallar för Spaning efter det sociala arbetet. Samtalet
utgår från hennes artikel, Socialt arbete 2.0, som publicerades i tidskriften Socionomen i
slutet av 2016. Artikeln finns på www.forsa.nu. Hon skriver själv nedan om hennes
ingångspunkter till samtalet och bakgrunden till dessa.
”Min utgångspunkt för samtalet är det faktum att jag den 1 juni 2015 slutade min tjänst som
professor i socialt arbete vid Linköpings universitet därför att jag fyllt 67 år. Det gav mig
möjlighet till en omorientering av mitt yrkesliv. Detta ledde till att jag fick en nyttig distans till
det svenska sociala arbetet - som akademisk disciplin, som forskningsområde och praktikfält.
Jag tog del av debatten med delvis nya ögon och upptäckte sådant som:






att det sociala arbetets praktik ofta likställdes med socialtjänstens arbete, utan att
detta tydliggjordes, vilket skapade onödig förvirring
att andra former av socialt arbete i stort sett förbigicks med tystnad
att forskningen inom det akademiska sociala arbetet nästan uteslutande producerade
kritik av det sociala arbetets praktik, men inte var särskilt behjälplig när det gällde att
formulera lösningar
att det sociala arbetets metodik - dvs. hur socialt arbete kan "göras" var ett område
som tonats ner inom det akademiska sociala arbetet, till förmån för ett "tänkande om"
det sociala arbetet, något som gjorde socionomstuderande bristfälligt utrustade för
att utöva sin profession

I artikeln Socialt arbete 2.0 tar jag upp dessa frågor. Det vore roligt om så många som möjligt
hann att läsa artikeln till mötet - men det är inte helt nödvändigt, då min inledning innehåller
en sammanfattning av artikeln som sedan koncentreras till en diskussion om de förslag jag
har i slutet av artikeln, samt ovanstående frågor.”
Samtalet efterföljs av enklare middag som FORSA Östergötland står för. Själva årsmötet
beräknas påbörjas runt 18.30. Varmt välkommen!
Tid och plats: Gröna rummet. Kåkenhus. Norrköping. kl 17-19. 15 februari 2017.
Anmälan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekpe7JtmB5_Udf8envpe1fGKvkb_4_yxaQISgG9Rvy6T2iA/viewform?c=0&w=1
Årsmöteshandlingar finner du
här: http://www.forsa.nu/documents/forsa/documents/%C3%A5rsm%C3%B6te%202017.pdf

