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SAFL001 Forskning i socialt arbete som förmedlande länk mellan vetenskap och praktik, 

doktorandnivå, 7,5 eller 15 hp  

Social work research as the intermediate link between theory and practice, third cycle 7,5 or 15 credits 

 

1. Fastställande 

Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2014-05-21. Denna kursplan träder i 

kraft höstterminen 2014. 

 

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 

För att bli godkänd på kursen ska kursdeltagaren 

Kunskap och förståelse 

- Visa ett brett kunnande om relationen mellan vetenskaplig kunskap och praktiskt socialt arbete  

- Visa en fördjupad förståelse avseende skillnader och likheter mellan olika vetenskapsteoretiska och 

metodologiska perspektiv på relationen mellan vetenskap och praktik 

Färdighet och förmåga 

- På ett kvalificerat sätt visa hur egna forskningsfrågor och utförda eller planerade studier kan förstås 

utifrån vetenskapsteoretiska perspektiv 

- Självständigt kunna analysera och föreslå lösningar på problem vad avser integreringen av 

vetenskap och praktik i socialt arbete 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- Kunna kritiskt reflektera över och värdera det sociala arbetets kunskapsvillkor  

- Visa förmåga till intellektuell självständighet. 



 

4. Kursinnehåll 

Kursen inleds med en presentation av vetenskapsteoretiska perspektiv, med särskild tonvikt på 

samhällsvetenskap, i synnerhet socialt arbete. Därefter diskuteras och analyseras och diskuteras med 

vetenskapsteoretiska metoder 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, med mera. 

Kursen löper från det abstrakta till det mer konkreta; från vetenskapsteorier över metodologi till empirisk 

forskning i socialt arbete och till deltagarnas egen forskning. Inledningsvis presenteras ett antal 

vetenskapsteorier och frågeställningar och därefter övergår successivt initiativet till seminariedeltagarna. 

Möjliga kategoriseringsscheman för att bättre förstå relationen mellan vetenskap och praktik kommer att 

föreslås och diskuteras. Deltagarna redogör för sina forskningsfrågor (i t ex avhandling eller annan 

forskning) och de tillvägagångssätt (ansats, metod, teori, empiri) som valts eller begrundats.  

 

5. Undervisning och examination 

Undervisningen äger inledningsvis rum genom föreläsningar av kursledaren. Efter hand övergår initiativet 

till kursdeltagarna för att avslutas med diskussioner och analyser av kursdeltagarnas egna 

avhandlingsutkast.  

Kursen är också ett seminarium för forskare vid institutionen. Erfarna forskare kommer att delta i kursen 

och bidra med diskussioner och analyser av sin egen forskning. Examination sker genom aktivt 

deltagande samt författande av ett paper i form av en vetenskaplig artikel.  

Omfattning och inriktning av paper bestäms av doktoranden i samråd med examinator utifrån vald 

poängnivå (ett kurspaper om ca 10 sidor för 7,5 hp och ett mer fördjupat kurspaper om ca 20 sidor för 

15hp). 

 

6. Betyg.  

Som betyg används något av uttrycken Godkänd och Underkänd. För betyget Godkänd krävs att 

kursdeltagaren uppfyller de mål som anges för kursen.  

 

7. Förkunskapskrav 

Antagen till forskarutbildning i socialt arbete. Deltagande från annat ämne kan medges efter särskild 

prövning av kursföreståndaren i samråd med examinator vid forskarutbildningen.  

 



8. Litteratur 

Se separat litteraturlista. 

9. Övrigt. 

--- 


