Enkät till doktorander i socialt arbete (english)
Antal svar: 112

At what university/university college are you a doctoral student?
At what university/university college are you a doctoral
student?
Ersta Sköndal högskola
Göteborgs universitet
Hälsohögskolan i Jönköping
Högskolan i Gävle
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet Växjö
Lunds universitet
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Mittuniversitetet Östersund
Stockholms universitet
Umeå universitet
Örebro universitet
Summa

Antal svar
3 (2,7%)
15 (13,4%)
1 (0,9%)
3 (2,7%)
4 (3,6%)
8 (7,1%)
9 (8,0%)
16 (14,3%)
13 (11,6%)
5 (4,5%)
4 (3,6%)
8 (7,1%)
18 (16,1%)
5 (4,5%)
112
(100,0%)

At what university/university college are you a doctoral student?

Medelvärde
7,7

Min
1,0

Median
7,5

Max
14,0

How many university credits have you got so far within the doctoral education?
How many university credits have you got so far within
the doctoral education?
0-20 hp
20,5-40 hp
40,5-60 hp
60,5-80 hp
80,5+ hp
Summa

Antal
svar
21
(18,8%)
27
(24,1%)
19
(17,0%)
24
(21,4%)
21
(18,8%)
112
(100,0%)

How many university credits have you got so far within the doctoral education?

Medelvärde
3,0

Min
1,0

Median
3,0

Max
5,0

How many university credits remain?
How many university credits remain?
0-20 hp
20,5-40 hp
40,5-60 hp
60,5-80 hp
80,5+ hp
Summa

How many university credits remain?

Antal svar
47 (42,7%)
22 (20,0%)
14 (12,7%)
9 (8,2%)
18 (16,4%)
110 (100,0%)

Medelvärde
2,4

Min
1,0

Median
2,0

Max
5,0

What previously given courses would you want to see on the agenda again?
What previously given courses would you want to see on
the agenda again?
Från välfärdsstat till välfärdssamhälle, 7,5 hp
Internationell migration och socialt arbete, 7,5 hp
Människobehandlande organisationer, 7,5 hp
Att teoretisera i samhällsvetenskap, 7,5 hp
Introduktionskurs i forskning i socialt arbete, 3 hp
Genus, intersektionalitet och social arbete i
globaliseringens tid, 7,5 hp
Barn unga och familj i ett välfärdsperspektiv, 7,5 hp
Sociologiska teorier i social arbete med focus på makt,
motstånd, social orättvisa och marginalisering, 7,5 hp
Utvärdering i granskningssamhället, 7,5 hp
Social work as a discipline (summer school in Riga).
Knowledge, theory and research, 4 or 7,5 hp
Socialvetenskaplig teori, 7,5 hp
Narrativ analys i forskning i socialt arbete, 7,5 hp
Summa

Antal
svar
31
(30,1%)
13
(12,6%)
26
(25,2%)
54
(52,4%)
18
(17,5%)
27
(26,2%)
18
(17,5%)
48
(46,6%)
17
(16,5%)
25
(24,3%)
40
(38,8%)
30
(29,1%)
347
(336,9%)

What previously given courses would you want to see on the agenda again?

Medelvärde
6,7

Min
1,0

Median
7,0

Max
12,0

Do you have any comments regarding question 4?
Do you have any comments regarding question 4?
saknar kurser som behandlar socialpolitik i relation till funktionshinderområdet, eller socialpsykiatri och verksamheter/praktiker.
Jag tycker de kurser jag gått varit mycket bra, och hoppas att de erbjuds kommande doktorander.
I have not taken any of the courses i selected, but they seem interesting.
I suppose I'm not the right person to answer such a question... Most courses I've attended have been really great.
Bra och intressanta kurser som säkert skulle intressera många, även om jag själv inte läst någon av dem.
I need theory and Courses on poverty/social assistance/activation policies and programmes targeting unemployed at a remote distance from
the Labour market.
"Del 2" eller forts./fördjupningskurser vore bra.
jag har inte läst så många kurser på nationella forskarskolan så därför svårt att veta vilka som bör gå igen.
No
Jag har inget behov av att gå någon mer kurs så jag har inga önskemål.
No
Jag har inte haft möjlighet att gå någon för mig relevant kurs inom ramen för den nationella forskarskolan i socialt arbete tyvärr.
Jag behöver inte fler kurser, därför svarar jag inte på 4.
Har inte deltagit i kurserna för jag är fritids doktorand med gamla kurser
no

If you were free to suggest - what course would you want to see on the research
school agenda? Please describe the content you wish for the course you suggest!
If you were free to suggest - what course would you want to see on the research school agenda? Please describe the content you wish for
the course you suggest!
Social mobilisation, social movements, activism
Mental health and social work
Service user participation/involvement
Jag vet att det finns en överenskommelse om att inte ha metodkurser, men jag skulle vilja ser mer, nästan bara, specialiserade metodkurser.
Teori kan man läsa sig till på egen hand.
Sociology of emotions and microsociology
Skulle önska fler metodkurser, gärna arbetande på ett eller annat sätt. Analysarbetet känns som det absolut svåraste och på många vis mest
ensamma en gör som doktorand, samtidigt som det borde vara det roligaste. Alltså skulle jag önska en metodkurs som var arbetande.
Critical social work
Postcolonial/Decolonial social work
saknar kurser som behandlar socialpolitik i relation till funktionshinderområdet, eller socialpsykiatri och verksamheter/praktiker.
Jag saknar verkligen en kurs kring socialt arbete och fattigdom. Både rörande ”klassisk” fattigdomsforskning i socialt arbete, tex rörande
socialbidrag, och koppling till mer ”moderna” fenomen i konsumtionssamhället, så som skuldsättning och välfärdsstatens finansialisering. Vet
att det efter förra utvärderingen var på tal att skapa en liknande kurs, hoppas det fortfarande är planen!
A course about different ways of dealing with intervention research, e.g. research design - using quantitative method but maybe also qualitative
method - maybe a course about how to use mixed methods.
Metodkurs som fokuserar på en viss metod, tex. intervjuer.
Kurs som handlar om analysmetoder.
Metodkurs bred och övergripande med möjlighet till workshop-inslag och lab utifrån doktorandernas egna spår och avhandlingsområden datainsamling, bearbetning och analys. Men också fokus på fältet socialt arbete och vilka typer av empiri/fokusområden som är dominerande
och vart ny blickar behöver riktas. Metodfrågor kopplat till teori.
Gender
Research ethics
Institutional thery
There are several courses which I think are of importance. Some suggestions;
Gender construction and gender diversity, including feminism and masculinity and also how gender is constructed
sexualitet och socialt arbete
Power and violence as theories in social work from the perspectives of domestic violence
Qualitative analysis and reflexivity within research
Grounded Theory
Research ethics (everyone is telling us the importance of it, but there are few courses to find)
Drugabuse as a lifestyle and not always make it about prevention and intervention work, because not everyone who abuses drugs or other
substances wants to end their abuse. It is a way of life for some people, even though that particular group is small.
Ethical concerns in research
Violence in families
Jag skulle gärna se en kurs med innehåll kring social policy, både nationellt och internationellt.
see above.
Courses about sexuality
1. Socialt arbete med fokus på rummet - urbaniseringsprocesser i relation till det sociala arbetet. 2. Kritiskt socialt arbete 3. Hemlöshet och
socialt arbete 4. Socialt arbete och kriminella grupperingar
"Innovativa" eller moderna, t ex digitala, metodkurser. Bruk av software i analysarbetet av kvalitativt material.
Experimental methodology in social work
Application of law in social work
Sexology
Masculinity
20 (44)

Other thoughts about the research school in social work?
Other thoughts about the research school in social work?
Earlier notice about upcoming courses would faciltate planning
Why is the "social" in social work equal to sociology? There are many other (critical) schools of thought that you could include in theorising the
social. Feminist theory, postcolonial theory, critical race theory and the like.
Viktig, och de kurser jag deltagit på har varit jättebra. Bra att även workshops och seminarier anordnas. Hade varit roligt om det anordnades en
paperkonferens för oss doktorander, för att knyta nya kontakter, umgås och få inblick i aktuell forskning i ämnet.
Mycket nöjd med att den finns. Viktig för oss som är doktorander vid mindre lärosäten.
Mer internatliknande inslag med gemensamma aktiviteter för doktorander, eller en doktorandkonferens. Mer sommarkurser.
Great that it exists. :-)
It has been a lack of relevant courses during my doctoral studies. I had wished for a theoretical course and methodological courses (both
quantitative and qualitative).
En bra resurs och nätverk för doktorander inom socialt arbete.
??
Återkommande metod- och teorikurser
Not at the moment.
None
För min del har har varit mycket bra och givande att den nationella forskarskolan finns. För det första för att träffa andra doktorander, många
givande diskussioner och bra att veta vad det forskas om i socialt arbete runt om i Sverige. För det andra så har det varit bra att få ta del av
den kunskap som alla kursarrangörerna har på de olika lärosätena. Det ha alltså varit utvecklande på många sätt och en viktig del i min
forskarutbildning.
None
Keep up the good work. These courses that you give are needed and wanted.
.
I would like to see more online courses or the possibility of scholarship for attending courses in different cities.
Bra att det finns, men skulle behöva vara mer omfattande i sitt utbud.
De senaste terminerna något snäva kurser (sexualitet, utvärdering). Jag ser gärna lite bredare samt generella kurser som teoretisering samt
organistion.
20 (26)

