A. SASA013 Introduktion i socialt arbete som forskningsämne, 7,5 högskolepoäng
Doktorandkurs, Introduction in social work research, 7,5 higher education credits. Third
cycle.
Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2019-04-24.
Denna kursplan träder i kraft höstterminen 2019.
B. Allmänna uppgifter
Kursen är en obligatorisk kurs inom ramen för Forskarskolan för yrkesverksamma (FYS) i
socialtjänsten. Kursen ingår som del i en licentiatexamen i samhällsvetenskap med
fördjupning i socialt arbete. Kursen ges på svenska.

C. Mål
För att bli godkänd på kursen ska doktoranden:
- kunna reflektera över forskarutbildning och avhandlingsskrivande på ett vetenskapligt sätt.
- utveckla en vetenskapsteoretisk förståelse samt kunna urskilja olika vetenskapliga paradigm
och deras relevans för socialt arbete och det egna avhandlingsarbetet.
-kunna reflektera kring olika etiska överväganden och relatera detta till den egna studien.
- kunna förhålla sig kritisk till forskningstexters kvalitet och komposition och reflektera kring
dessa på ett vetenskapligt sätt.
- kunna formulera ett vetenskapligt problem i socialt arbete samt lägga grunden till det egna
avhandlingsarbetet.
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D. Kursinnehåll
Kursen är en introduktionskurs i Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS).
Kursen syftar till att underlätta det kommande avhandlingsarbetets planering och
genomförande genom att introducera doktoranden till forskarutbildningen. Inom kursen
tillhandahålls kunskap om socialt arbete som forskningsämne. Doktoranden kommer som en
del av detta att ta del av forskning som bedrivs vid lärosätena som samarbetar kring
forskarskolan (Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet samt
Linnéuniversitetet). Vidare ska doktoranden utveckla en vetenskapsteoretisk förståelse samt
initiera arbetet med licentiatavhandlingen genom att skriva en forskningsplan för det egna
arbetet. Doktoranden kommer att träna ett kritiskt förhållningssätt genom att granska
forskningstexter samt genom att formulera och bedöma forskningsproblem.
Kursdeltagarna ges grundläggande kunskaper i vetenskapsteori, om olika paradigm samt
ontologiska, epistemologiska och metodologiska antaganden.
Kursens olika kunskapsmoment relateras kontinuerligt till doktorandens planerade
avhandlingsprojekt.

E. Undervisning och examination
Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier. Doktoranden får under en serie korta
föreläsningar möta forskare vid flera lärosäten för att diskutera forskning i socialt arbete, dels
allmänt och dels med anknytning till det egna avhandlingsprojektet.
Doktoranden arbetar under kursen med en granskning av en doktorsavhandling i socialt arbete
samt med en granskning av en vetenskaplig artikel med relevans för det egna
avhandlingsprojektet. Uppgifterna redovisas på seminarier vid olika lärosäten som samarbetar
kring forskarskolan och examineras av ansvariga lärare vid Lunds universitet.
Varje doktorand ska dessutom närvara vid en disputation eller slutseminarium inom ämnet
socialt arbete och göra en deltagande observation utifrån en kvalitativ frågeställning.
Doktoranden presenterar en forskningsplan (problemformulering, syfte och forskningsfrågor,
tidigare forskning, planerad metod/metoder, tillvägagångssätt, etiska överväganden samt
möjlig teoretisk referensram) på det egna avhandlingsarbetet.
Kursen bygger i hög grad på doktorandens egen kunskapsinhämtning. Undervisning sker
genom föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Närvaro vid dessa sammankomster är
obligatorisk, frånvaro vid enstaka tillfällen kan kompenseras efter överenskommelse med
examinator.
Examination sker genom uppgifter och seminarier. Omexamination erbjuds i nära anslutning
till examinationstillfället.
F. Betyg
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Som betyg används något av uttrycken Godkänd och Underkänd. För betyget Godkänd krävs
att doktoranden fullföljer samtliga examinationsuppgifter och uppfyller de mål som anges för
kursen.
G. Förkunskapskrav
Antagen till Forskarskolan för yrkesverksamma i Socialtjänsten (FYS).
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