Fenomenologisk filosofi och socialt arbete (läskurs, forskarutbildningsnivå)
7,5 hp
Phenomenological philosophy and Social Work (reading course, Third Cycle) 7,5 credits

1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2017-11-15

2. Allmänna uppgifter
Kursen är en läskurs på forskarutbildningsnivå inom huvudområdet socialt arbete.
Undervisningsspråk är engelska med anpassning till den/de doktorander som går kursen.

3. Mål
För att bli godkänd på kursen ska doktoranden
-

Visa initierade kunskaper om de väsentliga filosofiska argumenten inom klassiska
fenomenologiska bidrag.

-

Kunna applicera fenomenologisk teori och argument på ett problem inom socialt
arbete och värdera de teoretiska argumentens användbarhet och begränsningar.

4. Kursinnehåll
Inom läskursen ska doktoranden utveckla fördjupade kunskaper i ett urval av originalverken
inom fenomenologisk filosofi och dessas relation till och användbarhet inom forskning i
socialt arbete. Doktoranden ska under kursen applicera fenomenologisk teori på ett socialt
problem eller en fråga inom det sociala arbetets fält. Kursen ska bidra till en ökad förmåga
att reflektera över användbarheten av fenomenologisk teori och till förmågan att föra
problematiserande diskussioner om ansatsens begränsningar och tillkortakommanden i
relation till forskning inom socialt arbete.

5. Undervisning och examination
Kursen bedrivs genom läsning av fenomenologiska originaltexter, vilka diskuteras under
miniseminarier. Kursen examineras genom ett kurspaper om ca 15 sidor och en muntlig
examination.

6. Betyg
Betygsskala G/U

7. Förkunskapskrav
Antagen till forskarutbildning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.
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Därutöver valbar litteratur med anknytning till sociala problem och socialt arbete.

