
Omsorgsteorier i socialt arbete (läskurs, doktorandnivå) 7.5 hp  
 
Care theories in social work (reading course; Third Cycle) 7.5 credits 
 
1. Fastställande 
Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2020-02-05 
 
2. Allmänna uppgifter 
Kursen är en läskurs på doktorandnivå inom huvudområdet socialt arbete 
 
3. Mål 
För godkänd kurs ska kursdeltagaren kunna 
 

- Visa ingående kunskap om centrala utgångspunkter inom olika omsorgsteorier och 
förmåga att kritiskt reflektera över relationen mellan dessa och andra ansatser inom 
verksamheter för människor med stödbehov. 

 
- Visa kvalificerad förmåga att använda resonemang och begrepp från omsorgsteorier i 

analyser av socialt arbete med olika kategorier av människor med stödbehov. 
 

- Visa kvalificerad förmåga att föra värderande resonemang om genus-, moral-, makt- 
och ansvarsfrågor inom omsorgsrelationer. 

 
4. Kursinnehåll 
Med omsorgsteorier avses teorier som behandlar social omsorg som en relationell praktik, 
karaktäriserad av empati och moraliskt ansvarstagande för den person som har 
omsorgsbehovet. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om omsorgsteorier och deras 
användbarhet för olika kategorier av människor med hjälpbehov. Inom ramen för kursen 
behandlas både omsorgsteoretiska klassiker, som har sin grund i feministisk teoribildning, 
och nyare bidrag och översikter inom fältet. Kursen är tänkt att öka deltagarnas förmåga att 
använda omsorgsteoretiska begrepp, samt att föra kritiska diskussioner om de 
omsorgsteoretiska utgångspunkterna och deras möjliga tillämpningar. Dessa diskussioner 
inkluderar frågor om genus, ansvar, maktutövning och reciprocitet inom olika 
omsorgsrelationer, där andra perspektiv som använts inom människobehandlande 
verksamheter (exempelvis funktionshinderpolitiska perspektiv och förändringsinriktade 
perspektiv) kan användas som kontrast. 
 
5. Undervisning och examination 
Kursen bedrivs genom självstudier, enskilt eller tillsammans med andra doktorander. Kursen 
examineras genom ett paper som diskuteras under ett examinationstillfälle. 
 
6. Betyg 
Betygsskala G/U 
 
7. Förkunskapskrav 
Antagen till forskarutbildningen, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. 
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