
 

 

 

 

 
SASA011 Sociologiska teorier för socialt arbete med fokus på 

makt, social ojämlikhet och motstånd 7,5 hp 
(Sociological theories in social work with a focus on power, social inequality and 

resistance. 7,5 credits) 

_________________________________ 

1. Fastställande 

Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2016-12-14. 

 

2. Allmänna uppgifter 

Kursen kan ingå som en del i en doktorsexamen i socialt arbete. Kursen ges på svenska 

med omfattande inslag av engelska.  

 

3. Mål 

Efter genomgången kurs ska doktoranden  

Kunskaper och förståelse 

– visa förtrogenhet med ett urval av klassiska och moderna sociologiska teorier 

med fokus på makt, social ojämlikhet och motstånd av relevans för socialt 

arbete som forskningsdisciplin och praktik 

 

– visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig 

noggrannhet redogöra för och problematisera dessa sociologiska teorier  

 

Färdighet och förmåga 

– visa förmåga att applicera dessa teorier på forskningsfrågor inom socialt 

arbete 

  

– visa förmåga att utifrån dessa sociologiska teorier kritiskt analysera och 

reflektera kring makt, social ojämlikhet och motstånd som centrala teman inom 

socialt arbete 

 

 

 



Värderingsförmåga och förhållningssätt 

– visa förmåga till intellektuell självständighet 

 

4. Innehåll 

Syftet med kursen är att ge doktoranden breddade och fördjupade kunskaper i klas-

siska och samtida sociologiska teorier som kan användas vid analys av centrala 

teman i socialt arbete. Kursen behandlar olika nivåer av, och olika sätt att förstå och 

förklara, maktrelationer, marginaliserings- och exkluderingsprocesser, social 

ojämlikhet, främlingskap, klientskap och motstånd.  

 

De sociologiska teorier som behandlas relateras till fyra teman: 1) klass och 

dominans, 2) främlingskap och exkludering, 3) avvikelse och kontroll, samt 4) 

mikrointeraktion och klientskapande. Litteraturförteckningen omfattar en rad 

teoretiska artiklar och böcker som medger olika slags länkar mellan struktur- och 

aktörsperspektiv, och mellan makro-, meso- och mikronivåer. Den innefattar 

klassiska verk och artiklar såväl som modern teoretisk litteratur. Deltagarna 

förväntas läsa minst 400 sidor av kurslitteraturen inom varje tema. 

 

 

5. Undervisning och examination 

Kursen bygger i hög grad på kursdeltagarnas egen kunskapsinhämtning. Undervis-

ningen genomförs i tre tvådagarspass som består av föreläsningar och seminarier där 

kursens teman och teorier presenteras, diskuteras och appliceras. Inför det andra 

passet skall deltagarna lämna in s.k. minipapers om 2–5 sidor om de behandlade teo-

riernas relevans för det egna avhandlingsarbetet. Inför det tredje passet skall  

deltagarna skriva papers om 12–15 sidor där de teorier som kursen omfattar och 

deras inbördes relationer och användbarhet för forskning i socialt arbete diskuteras. 

Dessa papers examineras genom att presenteras, ventileras, kommenteras och 

granskas vid seminarier under det tredje tvådagarspasset. Vid behov anordnas 

ytterligare examinationsseminarier efter kursens slut. 

 

Aktivt deltagande i samtliga tre tvådagarspass samt att läsa och kommentera övriga 

seminariedeltagares papers enligt schema är obligatoriskt.  Den som inte kan delta i 

en del av ett undervisningstillfälle kan i samråd med kursansvariga kompensera detta 

genom att lämna in skriftliga uppgifter. 

 

6. Betyg 

Som betyg används godkänt eller underkänt. För betyget godkänd krävs – förutom 

ett godkänt, ensamförfattat examinationspaper som visar att doktoranden uppfyller 

kursens lärandemål – aktivt deltagande i obligatoriska moment, inklusive att 

kommentera andra deltagares papers.  



Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om 

betygsskalan och dess tillämpning i kursen. 

 

7. Förkunskapskrav 

Sökande måste vara antagen som forskarstuderande inom socialt arbete eller ett 

näraliggande ämne. Nationella forskarskolan i socialt arbete fattar beslut om antagning 

i samråd med kursansvariga. Forskarstuderande som är antagna vid institutioner som 

medverkar i forskarskolan kommer att ges företräde.  

 

8. Litteratur 

En litteraturlista bifogas i bokstavsordning. I studiehandledningen har litteraturen 

fördelats på fyra olika teman, och kursdeltagarna kan själva välja c:a 400 s. Av 

litteraturen inom varje tema.  

 

 

9. Övrigt 

Kursen ges av Nationella forskarskolan i socialt arbete som uppdragit åt Institutionen 

för socialt arbete vid Malmö högskola och Socialhögskolan i Lund att organisera och 

genomföra den.  


