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Åtgärdsplan avseende masterprogrammet i socialt arbete
Masterprogrammet i socialt arbete utvärderades under läsåret 2017/18 av en extern bedömargrupp
inom ramen för Samhällsvetenskapliga fakultetens program för utbildningsutvärderingar.
Bedömargruppen lämnade sitt utlåtande i mars 2018. Fakulteten anmodade oss den 20 mars 2018 att
inkomma med en åtgärdsplan för de rekommendationer som nämns i bedömarutlåtandet. Nedan
redogör vi för våra planerade åtgärder.
Enligt bedömargruppens utlåtande håller masterprogrammet i socialt arbete "god kvalitet i sina olika
delar, men samhållningen av programmet som helhet kan utvecklas". Mera konkret ger
bedömargruppen fem rekommendationer (se nedan) för att utveckla programmet. Vår åtgärdsplan är
inriktad på att följa dessa rekommendationer i möjligaste mån.

(1) Värna helheten - tänk program mer än kurs

Bedömargruppen upplever att programmet som helhet bör utvecklas. Som ett led i detta
rekommenderas bl a ett förstärkt utbyte mellan lärarna på programmets olika kurser för att
förbättra uppföljning och utveckling på programnivå. Det rekommenderas också att studenterna
ska ges bättre stöd för sammanhållning för att stärka deras studiemiljö.
Diskussion
Det är inte lätt att fullt ut följa rekommendationen att tänka program istället för kurser. Vi skulle
gärna vilja skapa ett mer sammanhållet program som präglas av en tydlig progression mellan
programmets kurser och en stor sammanhållning bland både programmets lärare och dess
studenter. Samtidigt går ett alltför starkt "programtänk" förbi de flesta studenters önskemål att
först och främst läsa enskilda fristående kurser på avancerad nivå. Våra undersökningar har visat
att bara en väldigt liten andel av våra studenter som går kurser på avancerad nivå verkligen har
ambition och möjlighet att läsa hela programmet. Det typiska är snarare att man läser någon eller
ett antal kurser, att man även om man är inskriven som programstudent, brukar ha längre
studieavbrott, etc. Dessutom framstår det som oundvikligt att de valbara kurserna framöver
behöver kunna samläsas av studenter från olika program, för att säkerställa att dessa kurser kan
vara bärkraftiga framöver (se resonemanget nedan under punkt 2 och 3). Detta innebär att dessa
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