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Doktorandkurs	  

Forskning	  i	  socialt	  arbete	  som	  förmedlande	  länk	  mellan	  vetenskap	  och	  praktik.	  	  

Denna	  seminarieserie	  är	  öppen	  för	  doktorander	  i	  socialt	  arbete.	  Dess	  syfte	  är	  att	  med	  
vetenskapsteoretiska	  analyser	  diskutera	  och	  komma	  vidare	  med	  ett	  antal	  beständiga	  frågor	  inom	  socialt	  
arbete,	  som	  relationen	  eller	  motsättningen	  mellan	  vetenskap	  och	  praktik;	  värderingars	  och	  politiska	  
ställningstagandens	  roll	  i	  det	  sociala	  arbetet;	  hur	  forskning	  i	  ämnet	  bör	  eller	  kan	  bedrivas;	  forskningens	  
kunskapsobjekt;	  frågan	  om	  evidensbasering;	  är	  socialt	  arbete	  en	  profession,	  med	  mera.	  	  

Seminariet	  löper	  från	  det	  abstrakta	  till	  det	  mer	  konkreta;	  från	  vetenskapsteorier	  och	  metodologi	  ,	  över	  
professionsforskning	  till	  empirisk	  forskning	  i	  socialt	  arbete	  och	  till	  deltagarnas	  egen	  forskning.	  Ur	  mer	  
abstrakta	  perspektiv	  diskuteras	  socialt	  arbetes	  ”natur”	  och	  vad	  forskning	  i	  socialt	  arbete	  innebär.	  Varje	  
seminarium	  inleds	  med	  att	  kursledaren	  presenterar	  aktuell	  forskning	  och	  frågeställningar	  	  i	  området,	  
därefter	  övergår	  initiativet	  successivt	  till	  seminariedeltagarna	  och	  till	  diskussioner.	  Efter	  hand	  ventileras	  
deltagarnas	  egna	  utkast	  till	  kursuppsatser.	  

	  

2014-‐12-‐03.	  Seminarium	  1:	  Inledning	  samt	  vetenskapsteoretiska	  perspektiv,	  fr	  a	  positivism,	  
konstruktivism	  och	  realism.	  

A. Positivism	  och	  post-‐positivism	  	  

Seminarieserien	  inleds	  med	  att	  kursledaren	  kortfattat	  sammanfattar	  de	  historiskt	  och	  idag	  tongivande	  
vetenskapsteorierna,	  med	  syftet	  att	  ge	  en	  överblick	  över	  det	  vetenskapsteoretiska	  landskapet.	  Därefter	  
presenteras	  huvuddragen	  i	  den	  positivistiska	  traditionen,	  samt	  reaktionerna	  mot	  dessa.	  

Litteratur:	  	  

-‐ Smith	  (2010).	  Ett	  välskrivet,	  vederhäftigt	  	  och	  pedagogiskt	  verk	  om	  olika	  typer	  av	  
vetenskapsteorier,	  samt	  argument	  för	  och	  emot.	  	  

-‐ Swedberg	  (2012).	  Swedberg	  hävdar	  att	  samhällsvetenskaperna	  inte	  bara	  ska	  tillämpa	  teori	  utan	  I	  
mycket	  större	  utsträckning	  även	  vidareutveckla	  teorier,	  och	  diskuterar	  hur	  (Kan	  laddas	  ner	  från	  
universitetets	  databas).	  	  

-‐ Det	  finns	  en	  hel	  uppsjö	  böcker	  om	  de	  olika	  vetenskapsteorierna.	  På	  svenska	  är	  Ingvar	  
Johanssons	  bidrag	  i	  Johansson/Liedman	  (	  1993)	  fortfarande	  det	  kanske	  bästa.	  För	  andra	  
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internationella	  verk	  kan	  man	  helt	  enkelt	  söka	  på	  t	  ex	  Bokus,	  under	  sökordet	  	  Philosophy	  	  of	  
science,	  varvid	  ett	  flertal	  	  introduktionsböcker	  framträder.	  	  

-‐ Tre	  böcker	  som	  är	  bra	  men	  väl	  tunga	  och	  detaljerade	  för	  våra	  syften	  men	  ändå	  kan	  nämnas	  för	  
den	  specialintresserade	  är	  Robert	  Bishop:	  The	  Philosophy	  of	  the	  Social	  Sciences	  (2007),	  Martin	  
Hollis,	  The	  Philosophy	  of	  Social	  Science	  (2006),	  och	  Alan	  Chalmers:	  What	  is	  This	  Thing	  Called	  
Science?	  (en	  klassiker,	  dock	  inte	  inriktad	  på	  samhällsvetenskap.	  Finns	  även	  på	  svenska).	  	  

-‐ Det	  centrala	  för	  detta	  moment	  är	  att	  doktorander	  får	  en	  översikt	  av	  mängden	  alternativa	  
vetenskapsteorier.	  	  

	  	  	  

Seminarium	  2	  och	  3:	  Vetenskapsteori	  för	  samhällsvetare	  och	  forskare	  i	  socialt	  arbete	  	  	  

Vid	  dessa	  två	  seminarier	  diskuterar	  vi	  frågan	  vilka	  vetenskapsteorier	  som	  är	  lämpligast	  för	  
samhällsvetenskaperna,	  i	  synnerhet	  forskning	  i	  socialt	  arbete.	  Fokus	  kommer	  att	  ligga	  på	  två	  
vetenskapsteorier	  och	  metodologier,	  social	  konstruktivism	  och	  realism,	  i	  ett	  försök	  att	  finna	  deras	  
skillnader	  och	  gemensamma	  nämnare,	  samt	  för	  vilka	  problemställningar	  de	  är	  fruktbarast.	  	  	  	  

	  

2014-‐12-‐18.	  Seminarium	  2:	  	  

B. Den	  sociala	  konstruktivismen	  och	  socialt	  arbete	  

Gästföreläsare:	  Ingrid	  Sahlin	  

Litteratur:	  

-‐ Sahlin	  (2013).	  Presentation	  och	  diskussion	  av	  social	  konstruktivism	  och	  verklighetens	  problem.	  	  
-‐ Parton	  (	  2003).	  Diskussion	  av	  relationen	  mellan	  konstruktivism,	  feminism	  och	  socialt	  arbete	  (kan	  

laddas	  ner).	  
-‐ Järvinen	  (2013).	  Ett	  maktperspektiv	  på	  mötet	  mellan	  klient	  och	  system.	  

-‐ Holstein,	  James	  A.	  &	  Miller,	  Gale	  (eds)	  (2003)	  
	  

	  

2015-‐01-‐21.	  Seminarium	  3:	  	  

C. Realismen	  och	  socialt	  arbete	  

Litteratur:	  	  

-‐ (Brante	  2001).	  Ett	  försök	  att	  avgränsa	  realismen	  och	  att	  undersöka	  vad	  den	  innebär	  för	  
samhällsvetenskaperna.	  (kan	  laddas	  ner)	  

-‐ Brante	  (2013).	  En	  diskussion	  av	  realismen	  och	  fältet	  sociala	  problem	  
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-‐ Kap.	  7	  i	  George	  and	  Bennett	  (2005).	  En	  beskrivning	  av	  hur	  begrepp	  som	  kausal	  mekanism	  kan	  
användas	  inom	  samhällsvetenskaperna.	  	  

	  

2015-‐02-‐18.	  Seminarium	  4:	  Know-‐why	  och	  know-‐how.	  	  

Vetenskapsteoretiska	  perspektiv	  på	  relationen	  mellan	  teori	  och	  praktik,	  förklaring	  och	  intervention.	  
Därefter	  presenterar	  deltagarna	  sina	  avhandlingsämnen	  samt	  första	  idéer	  om	  hur	  kurspaperet	  kan	  
designas.	  	  

	  

2015-‐03-‐04.	  Seminarium	  5:	  Är	  socialt	  arbete	  en	  profession?	  	  

Seminariet	  inleds	  med	  en	  presentation	  och	  diskussion	  av	  professionsbegreppet.	  Hur	  skall	  ”profession”	  
definieras?	  Är	  socialt	  arbete	  en	  profession?	  	  

Litteratur:	  	  

-‐ Brante	  (2009)	  Vad	  är	  en	  profession?	  Högskolan	  i	  Borås,	  skriftserien	  Science	  for	  Professions	  (kan	  
laddas	  ner).	  

-‐ Flexner	  (2001)	  (kan	  laddas	  ner)	  	  
-‐ Evetts	  (2009)	  Om	  den	  ”nya”	  professionalismen	  (kan	  laddas	  ner)	  	  
-‐ Evetts	  (2011)	  Om	  professionalism	  och	  New	  public	  Management	  (kan	  laddas	  ner)	  

	  

2015-‐03-‐17	  (OBS	  tisdag!)	  Seminarium	  6:	  Professionen	  socialt	  arbete	  i	  Sverige	  idag	  

Gästföreläsare:	  Eva	  Johnsson	  och	  Kerstin	  Svensson	  

	  

2015-‐04-‐01.	  Seminarium	  7:	  Forskningsdesign	  samt	  diskussion	  av	  forskningsansatser.	  

Seminariet	  inleds	  med	  en	  diskussion	  av	  varianter	  av	  studier	  och	  vad	  ”fallstudie”	  	  innebär,	  samt	  om	  hur	  
man	  bör	  lägga	  upp	  sin	  forskning,	  vare	  det	  avhandling	  eller	  kurspaper,	  i	  syfte	  att	  ge	  en	  så	  tydlig	  och	  
strukturerad	  framställning	  som	  möjligt.	  	  	  

Andra	  delen	  av	  seminariet	  följer	  upp	  seminarium	  4	  genom	  diskussioner	  av	  deltagarnas	  utkast	  till	  
kurspapers	  (som	  ska	  distribueras	  5	  dagar	  i	  förväg).	  	  

Litteratur:	  	  	  

-‐ Inledning	  samt	  kap	  3,	  4	  och	  5	  i	  George	  and	  Bennett	  (2005).	  En	  ytterst	  klar	  och	  användbar	  
beskrivning	  av	  hur	  (fall)studier	  bör	  designas	  och	  utföras.	  	  	  
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-‐ Pawson	  and	  Tilley	  (1997).	  Diskussion	  av	  relationer	  mellan	  kontexter	  och	  utfall,	  och	  hur	  forskare	  i	  
socialt	  arbete	  kan	  använda	  detta.	  

	  

2015-‐04-‐	  15.	  Seminarium	  8:	  De	  eviga	  frågorna	  	  

Seminariet	  anknyter	  till	  frågan	  om	  socialt	  arbete	  är	  en	  profession.	  Vi	  tar	  upp	  ett	  antal	  ”eviga”	  frågor	  
inom	  socialt	  arbete	  som	  relationen	  mellan:	  

-‐ Vetenskap	  och	  praktik	  (eller	  mer	  exakt:	  frågan	  om	  integrering	  av	  teori	  och	  empiri	  med	  praktik)	  
-‐ Vetenskap	  och	  värdeorienteringar	  (politiska,	  moraliska)	  
-‐ Vetenskap	  och	  personlig	  erfarenhet,	  tyst	  kunskap,	  sunt	  förnuft,	  reflexivitet,	  systematisk	  

vardagskunskap	  
-‐ Vetenskap	  och	  evidensbasering	  

	  
-‐ Litteratur:	  	  
-‐ Bohlin	  och	  Sager	  (red	  ,2011).	  Om	  evidensbasering	  i	  olika	  ämnen.	  Vi	  fokuserar	  mest	  på	  socialt	  

arbete,	  dvs	  Anders	  Bergmark	  och	  Tommy	  Lundströms	  kapitel	  och	  på	  det	  inledande	  kapitlet.	  
-‐ Sheppard	  et	  al	  (2000).	  Om	  reflexivitet	  i	  socialt	  arbete	  (kan	  laddas	  ner)	  
-‐ Parton	  och	  Kirk	  (2011).	  Om	  socialt	  arbetes	  natur	  och	  syften	  (kan	  laddas	  ner)	  
-‐ Hallberg	  (2000),	  om	  förhållandet	  mellan	  teori	  och	  praktik	  i	  socialt	  arbete.	  
-‐ Gambrill	  (2011).	  Ett	  försvar	  för	  evidensbasering	  inom	  socialt	  arbete	  (kan	  laddas	  ner).	  

	  

	  

2015-‐04-‐29.	  Seminarium	  9:	  Förberedande	  uppsatsseminarium.	  	  

Deltagarnas	  i	  förväg	  inskickade	  uppsats-‐PM	  ventileras	  

	  

2015-‐05-‐06.	  Seminarium	  10:	  Sammanfattning	  och	  slutsatser	  av	  seminarieserien.	  

	  

Examination	  av	  uppsatser.	  	  

Detta	  seminarium	  äger	  rum	  i	  slutet	  av	  terminen,	  datum	  fastställs	  i	  samråd	  med	  deltagarna.	  	  


