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Det hjälper att skriva klart
Efter att kolleger litet då och då frågat mig hur de ska hantera
studenter som skriver otrevliga mail till dem så gav jag mig ut
på en vända in i bibliotekets databaser för att se om det gick
att hitta några artiklar om det. En av de artiklar som dök upp
besvarade visserligen inte deras fråga, men jag tänkte
vidarebefordra den till er studenter som ett tips.
Självklart är alla lärares ambition att inte döma någon på
förhand, men utifrån den här studien tycks det vara svårt. För
att citera från abstractet: "Our results suggest that the use of
politeness strategies does, in fact, influence levels of affect
toward students and that, when instructors have higher
positive affect toward students, they are more motivated to
work with students and have higher perceptions of both
students’ competence and potential for success in their classrooms." (Bolkan &
Holmgren, 2012).
Och visst är det väl inte svårt att tänka sig det - att det är lättare att svara på
mailfrågor om de är klara och genomtänkta och avslutas med ett frågetecken istället
för om de utgörs av en lång harang av oklara krav avslutade med fem utropstecken.
Apropå tydliga krav så hade vi nu i veckan ett möte med en hel rad av socialchefer
och stadsdelsdirektörer runtom i Stockholm, alltså sådana som är chefer över era
blivande chefer. Ett återkommande bekymmer för deras medarbetare var nya
socionomer som inte kunde uttrycka sig skriftligt. En av dem hade i en lex Sarahanmälan läst att en person borde fråntas vårdnaden för att hon var ensamstående.
Högst sannolikt var det inte alls så författaren till anmälan menade, men det var så
det framstod i texten. En annan mötesdeltagare berättade att det gick åt för mycket
tid åt att gå igenom och kolla kollegers texter så att de verkligen blev rätt - tid som
skulle kunnat läggas på viktigare saker.
Sens moral: Tänk på att du är till för klienterna. Det kan ha helt avgörande betydelse
för en familjs framtid om du kan uttrycka dig klart eller inte. Börja gärna öva på
textmässig klarhet när du mailar din lärare.
Vill du läsa artikeln så hittar du den via biblioteket:
Bolkan, S. & Holmgren, J. (2012). "You are such a great teacher and I hate to bother
you but …": Instructors ' perceptions of students and their politeness strategies ‘‘ You
are such a great teacher and I hate to bother you but . . . ’’: Instructors’ perceptions
of students and their use of email messages with varying politeness strategies.
Communication Education, vol.61, No. 3. pp.253-270.

FRÅN UNIVERSITETET
Mondo... Att vi blir utslängda från Mondo litet titt som tätt nu för tiden beror
på att det är ihopkopplat med betygsrapporteringssystemet LADOK. Under året
kommer nya lärosäten successivt att kopplas in på LADOK och det tillsammans
med åtgärdande av buggar i systemet gör att även Mondo ligger nere då och
då. Vi kan inte göra ett dugg åt det tyvärr.
Biblioteket på institutionen är stängt på måndag 26 februari.
Nya Mondo = Athena. Kommer troligen som tidigast våren 2019. En del
institutioner ska införa det på prov under hösten, men det är troligen inte något
som kommer att gälla för oss. Även om det i och för sig kan verka lockande att
så snabbt som möjligt överge Mondo, så finns ju risken att Athena i början inte
riktigt fungerar som det ska. Så vi får se hur det blir.

Studenthälsan bjuder in till stresshanteringskurs nästa kursstart 14 mars
Riktar sig till dig som har börjat fundera kring hur känslan av
stress och krav påverkar dina studier. Vi diskuterar
tillsammans i grupp, olika tekniker och tips som kan underlätta studierna. Välkommen
att träffas tre onsdagar.

Datum: 14 mars, 21 mars och 28 mars
Tid: 16:30-18:30
Plats: Studentpalatset, Norrtullsgatan 2
Anmälan: Ring 08-674 77 03 till kursledare Eliza Cedervall
www.studenthalsanistockholm.se

Fler svenskar till EU:s institutioner!
Tävla med UHR och vinn en resa till Bryssel och Luxemburg i
vår!
Den 19 mars kl. 16.00–19.00 kommer Universitets- och
högskolerådet (UHR) till Stockholms universitet. Vi berättar
om EU:s institutioner och du får träffa en svensk
EU-tjänsteperson som berättar om sitt jobb.
Dessutom berättar vi om vårens stora tävling som kan ta dig och ditt lag till Bryssel
och Luxemburg 18-20 juni 2018, där vi har satt ihop ett spännande
utbildningsprogram för er. Tävlingen går ut på att lösa ett problem och du blir
introducerad till casemetoden, i form av en workshop.
Deltagande i tävlingen sker i lag om tre – fyra personer, men du är såklart välkommen
att delta i seminariet utan att tävla.
PROGRAM
EU:s historia och EU i Sverige
EU:s institutioner
Att arbeta i EU:s institutioner – en tjänsteperson berättar om sin vardag och
vikten av svensk representation i institutionerna
Introduktion till tävlingen
Workshop om casemetoden
Hur går ni vidare?
Anmälan till seminariet: tosin.balogun@uhr.se
Medverkande: Manuela Leijerfelt, EU-expert, Sirius EU-Byrå
Charlotta Törneling, revisor och tjänsteman på Europeiska
Revisionsrätt
Petra Göransson, verksamhetsutvecklare, UHR
Jenny Lagerlund, kommunikatör, Universitets- och Högskolerådet

Kalendarium
Ett kalendarium med flera användbara föreläsningar, seminarier och
workhops hittar du här: https://www.socarb.su.se/om-oss/evenemang

?
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ÖVRIGT
Kära student!
Känner du till Tidskriften Socionomen? Vårt mål är att på
bästa sätt förbereda dig inför yrkeslivet och som utbildad socionom har du alla
möjligheter på arbetsmarknaden. Socionomen har ett nära samarbete med landets
socialhögskolor och håller dig uppdaterad och engagerad inom såväl forskning som
praktik. Tidskriften är aktuell, trovärdig, har kunniga skribenter och speglar trender.
En tidning värd att rekommendera visar en undersökning från Novus (maj 2015). År
2016 blev Socionomen, som en av fyra facktidskrifter i Sverige, nominerad till ”Årets
Tidskrift Fackpress” av Sveriges Tidskrifter. Juryns specifika motivering att nominera
Socionomen var: En respektfull tidning för sin kår som gör tunga ämnen tillgängliga
med värme och känsla.
Vårterminen är nu i full gång. I vårens utgåvor kan du läsa om:
Etik, teknik och socialt arbete Teknik och digitalisering blir allt viktigare för
att hänga med i samhället. Socialtjänsten arbetar för att inkludera alla, men en
stor grupp hamnar ändå utanför. Hur ska vi förhålla oss till detta?
Psykoterapi: KBT och psykodynamisk debatt Den psykiska ohälsan bland
unga ökar, men det psykoterapeutiska utbudet på marknaden krymper. Nu
reagerar vårdgivare från olika läger. Följ debatten i Socionomen.
Stort temanummer: LSS och framtiden Idag är det många som ifrågasätter
om intentionerna i LSS uppfylls. Besparingar i assistansersättningen och
konsekvenser för funktionshindrade har upprört många. Hur kan vi skapa goda
levnadsvillkor, självständighet och delaktighet för människor med
funktionsnedsättningar?
Sveriges bästa C-uppsats. Följ också Socionomens tävling "Vem skriver
Sveriges bästa C-uppsats?", där du och dina kurskamrater har chans att vinna
ett stipendium på 10 000 kronor. Jury är landets socialhögskolor.

Som prenumerant kan du läsa Socionomen digitalt på dator, läsplatta och mobil. Detta
ingår i ett paket tillsammans med papperstidningen. Endast prenumeranter har
tillgång till Socionomens arkiv. Du kommer också att kunna läsa Socionomens
Forskningssupplement, som används i undervisningen, först av alla. Besök gärna vår
hemsida www.socionomen.nu
Välkommen att höra av dig till oss och berätta hur vi tillsammans kan forma
framtidens Socionomen!
Bästa hälsningar
Lena Engelmark
Chefredaktör och ansvarig utgivare
lena.engelmark@akademssr.se
Hans Swärd
Professor och redaktör för Forskningssupplementet
hans.sward@soch.lu.se
Pia Litzell Berg
Leg psykoterapeut och redaktör för avdelningen Psykoterapi – teori och metod
pia.litzell.berg@gmail.com

Utredning av ny socialtjänstlag
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse en särskild
utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av
socialtjänstens uppgifter. Till särskild utredare utsågs Margareta
Winberg. Utredningen ska vara klar den 1 april
Läs mer

Studerar Du på en socionomutbildning?
... och har Du Nackaanknytning?
Sök ett utlandsstipendium hos Nacka Rotaryklubb!
Organisationen Rotary grundades 1905 i Chicago. I Rotary
möts representanter för olika yrken för utbyte av
erfarenheter. Det finns i dag drygt 1,2 miljoner medlemmar i
över 200 länder. I Sverige finns ca 30 000 Rotarianer. Rotary
är en sant internationell organisation med utbildningsstipendier och humanitära
biståndsprojekt, t.ex. Polio Plus, ett projekt för att utrota polio i hela världen
I en ständigt krympande värld blir internationella kontakter allt vanligare och allt
viktigare. Nacka Rotaryklubb har i ett antal år genom stipendier kunnat hjälpa
studerande Nackaungdomar till internationella utblickar.
Nacka Rotaryklubb inbjuder även i år till att ansöka om ett stipendium på 10 000
kronor att användas till en utlandsresa. Resan ska i år vara ett led i en
socionomutbildning.
Stipendiet kan sökas av högskolestuderande med Nackaanknytning som fyller högst
25 år
under 2018.
Ansökningen kan mailas till birgit.hemberg@telia.com eller sändas med post till
Nacka Rotarys Utbildningsstiftelse, c/o Birgit Hemberg, Gamla Värmdövägen 2,
131 37 Nacka. Se bilaga för blankett, eller kontakta info@socarb.su.se
Sista dag för ansökan är den 1 juni 2018.
Nacka Rotaryklubb beslutar om tilldelning av stipendiet under hösten.
En rapport om användningen av stipendiet ska lämnas till Nacka Rotary senast
den 1 augusti 2019.
Ytterligare upplysningar om stipendiet kan fås av
Birgit Hemberg, tel. 0706-33 53 70
Annika Londono,
President i Nacka Rotary 2017/18, tel. 0722-54 59 54
Bertil Bucht, tel. 0708-11 14 30

Det här är ett veckobrev som skickas ut till alla registrerade kursdeltagare vid
institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Redaktör för veckobrevet är
Sanna Tielman. Om du vill få med information i veckobrevet kan du maila till
info@socarb.su.se
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