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2-årig Systemisk Narrativ Grundutbildning (SUS) 
 
(18 dagar + 4 dagar workshop) 
 

Denna utbildning vänder sig till enskilda och arbetsgrupper inom Socialtjänstens 

mångfacetterade arbetsområde samt till övrig personal som arbetar med förändringsarbete 

såväl inom utredning som inom behandling.  
 

Utbildningen syftar till att utveckla ett systemiskt narrativt förhållningssätt inom 

socialtjänstens olika arbetsområden och kursdeltagarna kommer under utbildningen att: 
 

• Utveckla sin förmåga att använda samtalet som redskap och se brukaren som expert på sitt 

eget liv. 
 

• Öka sin förståelse för komplexiteten i människors liv, se brukaren i sitt sammanhang och 

se nätverket som en resurs. Öka förståelsen för hur människors identitet samskapas i 

relationer och formas genom berättelser som blir talade av och om dem. 
 

• Att betrakta individ och familj i ett socialt sammanhang, förstå sammanhangets betydelse 

när vi försöker skapa mening i det som händer. Använda sig av brukarens resurser, 

förmågor och ha framtida möjligheter i sikte och ha en tilltro till individens önskan att 

utvecklas. 
 

• Utveckla förståelsen för språkets formativa och informativa funktioner och hur vi genom 

språket samskapar den sociala verklighet som vi lever i. 
 

• Öka sin självreflekterande förmåga och bli medveten om hur vår personliga/professionella 

erfarenhet, vår kunskap och våra värderingar styr oss i vårt arbete. 
 

Utbildningen bygger på att deltagarna är aktiva och har möjlighet att läsa litteratur mellan 

kurstillfällena.  
 

Teoriföreläsningar varvas med olika övningar, grupparbeten och konsultationer för att 

stimulera och inspirera kursdeltagarna till ny och fördjupad kunskap och erbjuda nya verktyg 

i arbetet. 
 

Examination sker genom två mindre uppsatser. 
  

Kostnad:   15 000 kr (moms 3 750 kr tillkommer) per år och deltagare  
 

Plats: Göteborg 
 

Kontaktperson: Lars Vennman  070-494 47 95 vennman@telia.com 
 

För kontakt/anmälan: info@gck.nu  
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