
mend the gap 
– en pedagogik för ett mobiliserande socialt arbete



Mobiliseringskursen är det samlande namnet för en kurs 
på Socialhögskolan vid Lunds universitet som integrerar 
socionomstudenter och studenter från olika brukarorga-
nisationer i en gemensam inlärningssituation. 
 Kursen utvecklades i samarbete med det sociala fö-
retaget Basta och gavs första gången 2005. Basta och 
Socialhögskolan utvecklade kursen i ett gemensamt EU-
projekt. Mellan åren 2005 och 2013 har 13 mobiliserings-
kurser gått av stapeln. Vi har samverkat med närmare 
fyrtio brukar- och intresseorganisationer. Studenterna 
som har rekryterats från dessa organisationer har egna 
erfarenheter av att ha varit drabbade av olika problem 
och av att ha varit brukare av socialt arbete. 

 I själva verket består kursen av olika parallella kurser. 
Kursen som studenterna från brukarorganisationer går 
har konstruerats som en uppdragsutbildning på grund-
läggande nivå (7,5 ECTS-poäng), vilket har inneburit att 
vi har kunnat rekrytera personer som inte har formell 
behörighet till högskolestudier. 
 För socionomstudenterna är kursen en del av en 
valbar kurs på tio veckor inom socionomutbildningen. 
De fem gemensamma veckorna är markerade i tabellen 
nedan. Sedan 2008 då hela socionomprogrammet gjor-
des om i Lund har upplägget sett ut ungefär så här, med 
små modifi eringar:

histOrik

Teoretisk 
undervisning på 
avancerad nivå 
med litteratur-

seminarium

Personliga 
presentationer 
och teoretiska 
föreläsningar

Framtids-
verkstad på ett 

två-dagars-
internat

Projektutveckling 
i gräns över-

skridande grupper

Presentationer 
inför en extern 
panel, muntligt 

och skrift ligt

Avslutande 
refl ekterande 
fördjupnings-

uppgift 

Gemensamma veckor



OrganisatiOn tOt
Attention 2 4 6
Basta Arbetskooperativ) 4 4 8
Brukarrådet i Landskrona – 1 1
Comesta 1 – 1
Comigen 2 4 6
Comintegra 2 7 9
Dialogutbildarna, Region Skåne 1 – 1
Dianova – 8 8
Dyslexiföringen Runstenen – 2 2
En dag i taget – 1 1
ERIS 1 – 1
FMLS 1 – 1
Fontänhusen 16 17 33
Fria Sällskapet Länkarna i Helsingborg – 1 1
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 1 1 2
Hjärnkoll 1 – 1
Islamic center – 1 1
Kamratföreningen Bostad Först – 2 2
LIBRA 1 – 1
Lunds Invandrarföreningars  
samorganisation (LIVS) 1 – 1
Metadonföreningen i Malmö 2 – 2

OrganisatiOn tOt
Qvinnokulan 1 – 1
RFHL 6 5 11
Romernas Riksförbund – 2 2
Romska Rådet – 1 1
RSMH 5 10 15
SHEDO 1 – 1
Skånes Stamningsförening 2 – 2
Stulen Barndom – 1 1
Svenska Brukarföreningen – 1 1
Tandvårdskadeförbundet 1 – 1
Tänk om! 1 – 1
Uma Bazaar – 2 2
Unga KRIS Landskrona 1 – 1
Utmanarna 3 – 3
Vilja & styrka – 1 1
Våga va! – 5 5
X-cons 2 1 3
Ångestsyndromsällskapet – 2 2
Överviktigas Riksförbund Skåne – 3 3
Brukare utan specifik organisation 5 1 6

Totalt 64 88 152

samverkansparter
Vi har försökt att få en så stor spridning gällande studenternas erfarenheter som 
möjligt. Men det framgår av tabellen nedan att de vanligaste erfarenheterna 
bland uppdragsstudenterna har varit av missbruk och psykisk ohälsa. 
 Uppdragsstudenterna har en äldre snittålder än socionomstudenterna. Det är 
bland uppdragsstudenterna vanligare att vara man, men bland socionomstuden-
terna är det vanligare att vara kvinna.



Kursen har utvecklats av parter som har de-
lat en syn på att den sociala praktiken i högre 
utsträckning än vad som sker idag bör byggas 
i samarbete med dem som har egna erfaren-
heter av diskriminering och utanförskap. 
 Den teoretiska basen i kursen handlar 
därför om frågor om makt, inkludering, mo-
bilisering och socialt förändringsarbete. 

målsättningen för den  
fem veckor långa kursen är att;

•	 integrera tre kunskapskällor – forskning, brukarnas 
kunskap och kunskap från den sociala praktiken.

•	 erbjuda studenter från brukarorganisationer och 
socio nomstudenter möjlighet att studera tillsam-
mans på så lika villkor som möjligt.

•	 tillsammans arbeta fram projektidéer som strävar 
efter en bättre praktik i socialt arbete.

struktur Och målsättning



utmärkande för  

gapmendingpedagOgiken
•	 En gemensam lärandeplattform där per-

soner som tidigare har stått i olika makt-
position (och ofta hyst misstro gentemot 
varandra) på så lika villkor som möjligt 
utvecklar ett ömsesidigt lärande.

•	 Erfarenhetsbaserad kunskap uppgraderas 
som viktigt komplement till forskning och 
socialarbetarnas praktikbaserade erfaren-
heter. Personliga presentationer är viktiga 
i skapandet av tillitsfulla relationer.

•	 I gränsöverskridande grupper skapas nya 
projektidéer som bygger på den kunskap 
som inledningsvis presenterats i kursen.

•	 Kursen vill uppmuntra till samarbete 
mellan det sociala arbetets målgrupper 
och de professionella i utvecklingen av ett 
värdigare och rättvisare samhälle.



några röster från  

sOciOnOmstudenterna



En uppdragsstudent bad oss socionom-
studenter att berätta varför vi ville bli 

socionomer. Att vara socionom visade sig inte 
gå hand i hand med en oproblematisk upp-
växt eller önskan om att rädda världen vilket 
är en föreställning som jag ofta stöter på. 
Både socionomstudenternas och uppdragstu-
denternas presentationer visade en variation 
av erfarenheter, upplevelser, egenskaper, 
resurser och brister med mera. 
 Detta moment hjälpte till att slå hål på 
mycket fördomar och förutfattade meningar 
kring varandra. Vi insåg att vi hade mer ge-
mensamt än vi trodde och att vi alla var män-
niskor och i grunden ganska lika. Vi kunde 
helt enkelt identifiera oss med varandra nu. 
 Vi insåg att två uppdragsstudenter eller 
två socionomstudenter nödvändigtvis inte 
behövde ha mer gemensamt än en av var 
kategori. Gränsen mellan vi och dom började 
sakta men säkert suddas ut och kategorierna 
flöt snart ihop och vi och dom blev ett vi. 
 [socionomstudent]

Plötsligt drabbades jag av prestations-
ångest och satt uppe en hel kväll med 

penna och block och skissade på vad jag 
skulle berätta. Min respekt för de nya kursdel-
tagarna steg i takt med att deras livshistorier 
berättades och olika personligheter tog form. 
 Jag insåg allt mer att jag inte skulle behöva 
reflektera över mitt förhållningssätt på det 
nästan tvångsmässiga sätt som jag tidigare 
tänkt. Detta var inte människor som man 
skulle vara försiktig med – de ville ha ärlighet, 
gärna serverad med humor! [socionomstudent]

Jag tror att det var här som jag själv 
märkte av en stor skillnad när det 

kom till de två grupperna. Det var också här 
som jag riktigt kunde se hur vi som ”två olika 
sorters studenter” bidrog med olika saker till 
projektens karaktär. 
 Uppdragsstudenterna hade mycket lättare 
att låta visionerna flöda och tänka stort 
medan vi socionomstudenter begränsade oss 
och försökte vara realistiska. [socionomstudent]



några röster från  

studenter från  
brukarOrganisatiOnerna

När jag först sa ja till att medverka i 
kursen, så undrade jag vad jag gett mig 

in på. Vad jag skulle våga säga, hur jag skulle 
fungera bland ”vanliga människor”, kunna sitta 
stilla och lyssna, tala inför många människor. 
Rädslorna hopade sig precis som nu när jag tog 
an denna uppgift. 
 Likt tidigare möten med mina rädslor, så går 
jag stärkt ut på andra sidan med bättre själv-
känsla och bättre självförtroende. Bemötandet 

jag fått under hela kursen överträffar mina 
vildaste fantasier, har alltid känt mig utanför 
när det handlat om social samvaro. Det har jag 
inte behövt känna under kursens gång. 
 Inför våra presentationer var jag nervös 
och ville bara åka hem, efteråt ville jag ta hela 
världen i min famn. Inte bara vi brukare utan 
även socionomstudenterna gjorde ju fantastiska 
ljushistorier som berörde och fick mig att vilja 
gå vidare. [student från en brukarorganisation]



En annan sak som jag reflekterat över under dessa 
veckor är vilken nytta jag som brukare har av 

socionomstudenternas kompetens. Det jag lärt mig om hur 
jag ska gå tillväga för att strukturera upp ett arbete och hur 
en projektansökan ska formuleras är ovärderligt, samtidigt 
som jag förstår att jag som brukare besitter en kunskap som 
inte kan läras ut på något universitet hur bra undervisning-
en än är. 
 Den praktiska erfarenhet jag fått genom mitt liv som 
brukare är utan tvekan en tillgång för socionomstuden-
ternas kompetens. Att skriva ansökningar utan hjärta och 
den självklara förståelse som en brukare på ett naturligt sätt 
införskaffat sig genom praktisk erfarenhet måste ju nästan 
kännas en smula oärligt. Kort sagt – vi behöver varandra. 
 [student från en brukarorganisation]

Kom till den här kursen med tron om att här ska jag 
få en möjlighet att forma snart färdiga ”soc-tanter” 

med verklighetens riktiga råa men sanna bild av mej och 
min verklighet. En del av mej som har bott 9 år i tält året om 
i ett streck som alkoholist och tjackpundare. Riktigt visa/lära 
vad och hur jag har blivit bemött gentemot allt och alla. 
 Trodde jag ja... Blev bemött med respekt och som med-
människa, av både lärare, socionomer och utbytes studenter. 
Kände mej som en likvärdig och som en människa som hade 
nått att tillföra till kursen. Kände mej rent utav VIKTIG. Som i 
boken jag nämner ovan: på lika villkor utan hierarkier, lika 
värde för var och en. De’ va’ läääänge sedan! 
 [student från en brukarorganisation]



några röster från  

universitetslärare
Kursen i ”Social mobilisering och förändring” i 
Lund visar åtminstone indirekt att ett första steg 

i att ifrågasätta klientens underordning och utsatthet är 
att socialarbetaren ”träder ur sina kategorier”. 
 Utan att konkretisera vad detta kan innebära blir 
diskussionen lätt till intet förpliktigande, fromma ord. 
Det är precis därför som Lunda-exemplet är så upp-
fordrande i sin verklighetsförankring. 

Bengt Börjeson 
professor i socialt arbete 

Social work is a profession that demands 
emotional intelligence and critical understan-

ding. The best social workers draw on the knowledge to 
be gained from lived experience and academic enquiry. 
 That is why courses that bring service user and 
professional students together are so important and so 
helpful. They value and make it possible to synthesize 
different forms of knowledge. This breaks down barriers 
and builds the empathy and understanding that’s at the 
heart of good social work relationships.

Peter Beresford 
professor på Brunell Universitet



Mobiliseringskursen har 
en unik plats i Lunds 

universitets jättestora utbud av 
utbildningar – därför att den är 
en mötesplats där människor som 
har varit utlämnade åt vårdsyste-
met getts rätt att lära tillsammans 
med vanliga studenter och själva 
uttrycka sig i projektarbete 
tillsammans med andra studen-
ter. Jag har lärt mig, jag har 
skrattat, jag har blivit rörd under 
de här åren.

Professor Sune Sunesson 
föreståndare, Pufendorfinstitutet

Den Sociala mobiliseringskursen 
på Socialhögskolan i Lund i 

samarbete med brukar- och klientorgani-
sationer är en i ordets rätta bemärkelse en 
”vinn vinn” situation för alla medverkan-
de. Uppdragsstudenterna organisationer 
tillförs nya kunskaper via sina studerande 
medlemmar. 
 Exempelvis mobiliseringskursens 
arbete med att planera, genomföra och 
ekonomisera olika tänkbara framtida 
projekt. Socionomstudenterna i sin tur får 
insyn i hur brukarorganisationer verkar 
och fungerar. Socialhögskolan i Lund får 
ett brett kontaktnät med brukarorganisa-
tioner som kan leda till kunskapsinhämt-
ning direkt från ”källan”. 

Alec Carlberg 
hedersdoktor vid Lunds Universitet  
och ordförande av Rainbow Sweden

Mötet mellan socionom-
studenterna och brukar-

studenterna på Mobiliserings-
kursen i Lund skapar en 
dynamik som är unik på utbild-
ningar av socionomer. Brukar-
erfarenheten som blandas med 
akademins kunskaper gör alla 
studenter till vinnare men ger 
också lärare och Socialhög skolan 
nya kvalitéer. 

Björn Fries 
hedersdoktor på Malmö Högskola  

och socialpolitisk samhällsdebattör



pedagOgikens spridning

lillehammer – norge
Sedan 2009 ges på Lillehammer University College en 
kurs för programstudenter i socialt arbete och studenter 
som har erfarenheter som brukare av välfärdstjänster. 
 Sedan starten fram till vårterminen 2013 har om-
kring 100 interna och 65 externa har gått kursen. Kursen 
har inspirerats av kursen på Lunds Universitet. Namnet 
på kursen ”Empowerment: Ansikt til ansikt gir innsikt” 
antyder kursens målsättning: att skapa nya insikter för 
båda grupperna. 
 Kursen syftar till att ge deltagarna ny kunskap om vad 
det innebär att marginaliseras och att uppleva maktlös-
het i olika situationer. Att jämställa brukarnas erfarenhe-
ter med andra kunskapskällor innebär en utmaning för 
studenterna och det sker en befruktning av olika kun-
skapskällor i studenternas olika uppgifter. 
 Mer specifikt strävar kursen efter att utrusta studen-
terna med en större insikt om:

•	 Hur makt och maktlöshet skapas i relationen mellan 
brukare och professionella i socialt arbete

•	 Vad empowerment innebär på olika nivåer (individu-
ellt, systemnivå)

•	 Hur brukarnas kompetens och de professionellas 
kompetens kan komplettera varandra

De flesta av de externa studenterna har erfarenheter 
kopplade till psykisk ohälsa och har rekryterats genom 
den brukarorganisation de är aktiva inom, eller ett bru-
kardrivet regionalt center. En annan huvudgrupp har 
erfarenheter av drogmissbruk. Dessutom har några stu-
denter erfarenheter av fysiska funktionshinder. Vid slu-
tet av kursen presenterar studenterna i mixade grupper 
ett projektarbete om hur empowerment kan omsättas i 
projektform och dessa arbeten diskuteras inför en utom-
stående panel.



london – copenhagen
Under våren 2013 kommer kurser in-
spirerade av gapmending pedagogiken 
att hållas i London och Köpenhamn.

John Macdonnough från London South Bank univer-
sity är ansvarig för den engelska kursen. 

Inspired by the courses developed and run at Lund 
University, and subsequently run at Lillehammer 

University I looked for a way of bringing this innovative ap-
proach to teaching to London South Bank University as quickly 
as possible. We are incorporating the values and ideas of the 
Scandinavian courses in a module called ‘Advocacy, Partnership 
and Participation’ running this semester; with plans for expan-
sion and improvement already in place.



det internatiOnella  
nätverket pOwerus

I januari 2012 hade det internationella nätverket Power-
Us sitt första möte i London. Närvarande var univeris-
tetslärare och forskare, samt representanter från olika 
brukarorganisationer från tre länder – Sverige, Norge och 
Storbritannien. Utbytet som kommer att äga rum under 
ett flertal workshops de kommande åren är sponsrat av 
det EU-finansierade Leonardoprogrammet ”Transfer of 
Innovation”.

 Målsättningen för PowerUs är att utveckla och för-
bättra möjligheter för brukarmedverkan i utbildning och 
forskning i socialt arbete i de tre länderna. Genom att 
bygga nationella och internationella stödstrukturer hop-
pas vi att stärka möjligheter till ett fortsatt utvecklings-
arbete som syftar till att minska klyftor mellan akademi, 
det sociala arbetets praktiker och dess brukare.



workshops
PowerUs organiserar workshops 
som syft ar till att utveckla följande 
frågor:

•	 Lära oss mer om hur britterna 
utvecklade krav på att samt-
liga socialhögskolor skall ingå 
partnerskap med brukarorga-
nisationer och tillvarata dessa 
kunskaper i ett skandinaviskt 
policyarbete.

•	 Vi byter erfarenheter om de 
gapmending-inspirerade kur-
serna som spridits från Sverige 
till Norge, och nu senast till 
Storbritannien och Danmark.

•	 Nätverket utvecklar strategier 
över vad som kan göras för att 
förstärka ställningen för den 
kunskap som kommer från bru-
karnas erfarenheter i socialt ar-
bete.

•	 Nätverket utvecklar även strate-
gier över hur personer från bru-
karorganisationer kan mobilise-
ras till den akademiska världen. 

•	 Slutligen försöker vi komma i 
kontakt med kolleger från an-
dra delar av världen som i sin 
praktik involverar det sociala 
arbetets brukare i utbildning av 
socialarbetare.

powerUs
the sOcial wOrk learning partnership

Us
the sOcial wOrk learning partnership



kontakt
Cecilia Heule
Cecilia.Heule@soch.lu.se

Arne Kristiansen
Arne.Kristiansen@soch.lu.se


