
SASA016 En introduktion till socialt arbete som forsknings- och praktikfält (läskurs, 
forskarnivå) 7.5 hp 

An introduction to social work research and practice (reading course; Third Cycle) 7.5 
credits 

1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse xxxx-xx-xx

2. Allmänna uppgifter
Kursen är en läskurs på forskarnivå inom huvudområdet socialt arbete. Undervisningsspråk 
är svenska eller engelska.  

3. Mål
Efter genomgången kurs ska doktoranden

- Visa fördjupad kunskap om socialt arbetet som forsknings- och praktikfält.
- Visa kvalificerad förmåga att självständigt reflektera över det egna

avhandlingsområdets betydelse och relevans för socialt arbete.

4. Kursinnehåll
Kursen är en introduktion till socialt arbete som forsknings- och praktikfält, och syftar till att 
utveckla kunskaper om ämnets framväxt, centrala traditioner och perspektiv. Under kursen 
ska doktoranden även granska det egna avhandlingsområdets inplacering och betydelse för 
ämnet socialt arbete. Litteraturen innefattar såväl klassiska verk som nyare texter. 

5. Undervisning och examination
Kursen bedrivs genom självstudier. Kursen examineras genom paper och muntlig 
examination.  

6. Betyg
Betygsskala G/U.

7. Förkunskapskrav
Antagen till forskarutbildning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.
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