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Nya doktorander, disputation + fokusgrupper
Hej! Hur går det i aulan? Fryser ni fortfarande ihjäl? Hör gärna
av er om det inte blivit något varmare, apropå att vi senast
hade fått löfte om att fastighetsägaren skulle komma och göra
livet mer drägligt för oss på den punkten.
Det händer förstås hela tiden saker på institutionen men
något vi vill lyfta fram litet extra är att vi har antagit tre nya
doktorander. Kanske känner du någon sedan tidigare? I så fall
är det läge att skicka iväg ett grattis-mail.
Mira Johansson (handledare Lena Hübner och Torbjörn Bildtgård).
Sofia Härd (handledare Lisa Skogens och Ninive von Greiff).
Stina Michelson (handledare Joakim Isaksson och Maria Andersson Vogel).
Det är spännande färd de påbörjar nu, säkerligen med både upp- och nedgångar på
väg till disputationen och den stolta titeln "Filosofie doktor i socialt arbete". Det är
möjligt att ni också kommer att träffa dem som lärare, eftersom många doktorander
också påbörjar sin lärargärning under utbildningstiden.
En av institutionens doktorander som snart ska disputera är Palle Storm. Du kan läsa
mer om hur han känner sig just nu här nedan. Undertecknad minns disputationen
mycket väl; att jag grät av nervositet minuterna innan den skulle starta. Inte helt
ovanligt tror jag.
En annan sak som jag gärna vill få fram kommer från lärarlaget på termin 4. Vi hade
nu i veckan terminsmöte om kursen och ett bekymmer vi kom in på var att det
händer att studenter inför tentor satsar på att lära sig gamla tentasvar utantill istället
för att ägna sig åt det man egentligen ska ägna sig åt: Läsa litteraturen. En av lärarna
berättade att det till och med hänt att en student i stort sett skrivit av ett gammalt
tentasvar och hävdade att hen borde få lika många poäng på frågan som den student
som skrivit svaret från början (kruxet var bara att tentafrågan inte längre var
densamma).
Det här leder till att lärarna behöver variera frågorna mer. Det kan i och för sig låta
som en enbart bra idé, men är faktiskt litet problematisk. Problemet är att om man
ska ha många olika frågor att växla mellan så blir frågorna mer direkt kopplade till
litteraturen, typ "Vad säger NN om XX?", istället för att ha vidare frågor där
studenterna kan resonera självständigt. Vi föreställer oss att de flesta tycker att det är
mer givande med resonemangsfrågor. Och vi vill ju egentligen inte ägna oss åt
småfrågor och en kontrollerande lärarfunktion, men ibland tvingas vi till det - för att i
slutändan vara riktigt säkra på att alla nyutexaminerade socionomer faktiskt kan så
mycket som de borde kunna.
Men bortsett från det skiner solen och i helgen är det sommartid igen. Och så får du
gärna hjälpa studenterna Emma och Elin med att vara med i en fokusgrupp för deras
uppsats på termin 6. Du hittar mer info här nedan. Klart du ska vara med. :-)

Hej!
Vill du delta i en fokusgrupp?
Vi är två studenter som skriver vår C-uppsats om
socionomstudenters attityder till personer med
funktionsnedsättningar och söker deltagare till
diskussionsgrupper, så kallade fokusgrupper, där man kommer att få resonera och
diskutera kring personer med funktionsnedsättningar, till exempel de olika begreppen
inom området, hur diskriminering kan ta sig uttryck och andra samhälleliga strukturer
gällande dessa personer.
Grupperna kommer att äga rum på Socialhögskolan och håller på cirka 1-1 ½ timme.
Är du intresserad och vill ha mer information kontakta oss via mail
Emma Lånström eller Elin Molander
emmalanstrom@hotmail.com
elinmol96@gmail.com

Från omsorgens vardagspraktik – till disputation i
socialt arbete
”I många år arbetade jag som undersköterska inom
äldreomsorgen – att forska fanns inte på min karta. Men
tankarna kring betydelsen att vara man och mörkhyad och
arbeta i ett yrke som dominerades av svenskfödda kvinnor
fanns hela tiden närvarande.” Det berättar Palle Storm, som
den 13 april, klockan 10.00 försvarar sin avhandling
”Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under
olika organisatoriska villkor” vid institutionen för socialt arbete, Stockholms
universitet.
Palles mål under socionomutbildningen var att bli hemtjänstchef, men under
C-uppsatsens väcktes intresset för forskning.
”Jag insåg helt plötsligt att mina erfarenheter – genom distans och ett teoretiskt
raster var möjligt att studera vetenskapligt.
Även om det varit en lång resa så uppmuntrar jag alla som är intresserade av
forskning att ge det en chans. Tyvärr tror många fortfarande att det handlar om att
vara jättesmart. Jag tror snarare att det handlar om en drivkraft och nyfikenhet att
vilja begripa mer, men visst det är ett hårt arbete. Trots det är jag självklart nervös
inför disputationen. Men jag var nog lika nervös inför opponeringen på min C-uppsats,
år 2006."
Palle försvarar sin avhandling ”Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag
under olika organisatoriska villkor” fredagen den 13 april, klockan 10.00 i Aula Svea.
Opponent är docent Katarina Andersson, Umeå Universitet.
Länk till avhandlingens kappa på DIVA
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1186514&dswid=-8090
Du kan läsa mer om disputationen här: https://www.socarb.su.se/forskning/aktuellt
/disputation-palle-storm-1.376802
Om du går på termin 6 nu i vår - du vet väl om att du kan räkna närvaron vid en
disputation som ett av de fyra obligatoriska seminarierna som du ska gå på under
uppsatskursen?

Sida ger genom sitt Minor Field Studies-stipendium möjlighet för studenter att
tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som
underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats. Just nu har vi en student i
Sydafrika, Hanna. Hon undersöker hur man kan mäta "empowerment".
Nästa MFS ansökan är öppen 3 april -2 maj, 2018. Då tar vi emot ansökningar för
fältstudier under sommar och HT 2018.
Du kan kontakta Tina Wittsell (tina.wittsell@socarb.su.se) om du vill veta mer, och så
kan du läsa på den här sidan: https://www.su.se/utbildning/studera-utomlands
/minor-field-studies

Karriärseminarium: Försäkringskassan
Försäkringskassan söker nya medarbetare inom
analys/statistik, kommunikation, HR, juridik, ekonomi och IT.
Du kommer att få information om aktuella och framtida
rekryteringsbehov samt om hur Försäkringskassan är som
arbetsgivare.
Datum: 4 april
Tid: 15.00–16.30
Plats: Frescati, Studenthuset, Universitetsvägen 2B, hus Beta, Ekosalen
Anmälan: via Stockholms universitets jobb- och karriärportal MyCareer:
su.se/mycareer/events
Karriärservice, Studentavdelningen
08-16 28 45 karriarservice@su.se su.se/karriarservice

Länk till information och anmälan i MyCareer:
https://su.graduateland.com/sv/events

HÄNDER NÄSTA VECKA PÅ UNIVERSITETET
Kalendariet
Kalendariet hittar du här. Kanske en seminarieserie för att träna din
sociala talang?

?
MAR-APR

27

Driftabrott Mondo
Mondo ligger nere 16.00 26 mars - 11.00 27 mars i och med att nya
lärosäten går över till LADOK och de måste stänga ner under tiden.

MAR

TJÄNSTER OCH UPPDRAG
Praktikanter sökes
FN:s utvecklingsgrupp (UNDP) söker praktikanter inom olika
områden. Se de två medföljande filerna för mer information
om vad det innebär. Sista ansökningsdag är den 6 april.

Sommarjobb på Stockholms Stadsmission
Läser du till behandlingsassistent och är intresserad av att
sommarjobba i juni, juli och augusti på Stadsmissionens
Center?
Just nu söker vi på Stadsmissionens Center sommarvikarier - framförallt under
sommaren men ser gärna att du har möjlighet att också kunna arbeta som timvikarie
under hösten.
Verksamhetens vänder sig till personer i akut hemlöshet, ofta i kombination med
missbruk, psykisk och/eller fysisk ohälsa, avsaknande av nätverk, osv.
Som timvikarie arbetar du i den öppna verksamheten som erbjuder tillgodoseende av
basbehov och samtal för personer som av olika anledningar befinner sig i akut
hemlöshet.
Du arbetar motiverande i team med förändring av den enskildes livssituation och ett
varaktigt boende som mål.

Du som söker detta arbete bör vara stabil, trygg och empatisk.
Timlönen ligger runt 140kr/timme.
Kontakta Maja Wedell snarast på
telefon 0704-370333 eller
mail maja.wedell@stadsmissionen.se

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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