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1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2014-01-29.

2. Allmänna uppgifter
Föreliggande kurs ges inom ramen för den Nationella forskarskolan i socialt arbete. Kursen kan
ingå som en del i en doktorsexamen i socialt arbete. Kursen ges på svenska.
3. Mål
Efter genomgången kurs ska studenten visa
Kunskaper och förståelser
-

visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av teorier och forskningen
om välfärdsstat och välfärdssamhälle
visa en fördjupad förståelse av betydelsen av dessa teorier och deras empiriska
bidrag för forskning inom socialt arbete

Färdigheter och förmågor
-

visa förmåga till att självständigt presentera, kritiskt granska samt diskutera
aktuella teoretiska och empiriska bidrag som belyser tematiken runt välfärdsstat
och välfärdssamhälle

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-

mot bakgrund av för kursen genomförda moment visa prov på intellektuell
självständighet

4. Innehåll
Kursen behandlar om och i så fall hur det pågår en förändring av den svenska modellen: från
en välfärdsstat där det offentliga är den helt dominerande aktören, till ett välfärdssamhälle
med en fortsatt gemensam finansiering men med en mångfald av utförare; en situation där
ideella och frivilliga aktörer kan komma att spela en större roll som serviceproducenter och
där den enskilde individen förväntas ta ett ökat ansvar för sin välfärd.
Kursen är uppdelad i två övergripande moment som behandlar denna spänning mellan en
välfärdsstatlig organisering av välfärd och en organisering som bygger på välfärdssamhället
som princip.
I det första momentet presenteras kortfattat hörnstenarna i den svenska modellen (tilltron till
socialförsäkringarna och de socialpolitiska systemens uppbyggnad, det specifika
samhällskontraktet mellan stat och individ och kompromisserna mellan olika grupper och
intressen.). Dessa diskuteras framför allt i ljuset av aktuell samhällsutveckling såsom
individualisering, europeisering samt demografiska utmaningar. Föreläsningar inom ramen
för detta moment kommer specifikt att adressera statsindividualismen, vilken relevans EU har
för förändringsprocesser i den svenska välfärdsstaten samt den ökande klyftan mellan
medborgarnas växande anspråk och statens handlingsutrymme. Förståelsen av dessa
diskussioner fördjupas genom att de ställs i ljuset av internationell teoriutveckling inom
välfärdsforskningen. Exempelvis kommer aktuell forskning och teoriutveckling runt begrepp
som social investment state och social investment paradigm introduceras och relateras till en
tidigare förståelse av välfärdsstatsregimer, välfärdsmix och den specifika svenska modellen.
Här diskuteras också medborgarskapet och dess förändrade betydelse.
I kursens andra moment konkretiseras dessa övergripande teman i relation till tre områden
som är centrala för forskningen i socialt arbete: a) Det första området rör en utveckling från
att bygga till att förvalta välfärden där termer och begrepp som New Public Management,
evidensbasering, uppföljning och kontroll är centrala. b) Det andra området behandlar
frivilligorganisationernas och de anhörigas återintåg på scenen som både förstärkt röst och
samtidig aktör - inte sällan på det offentligas uppdrag eller i samspel med det offentliga. c)
Det tredje området behandlar i vilken mån som dessa förändringar i välfärdsstatens och
socialpolitikens uppbyggnad har påverkat ”utsatta grupper”, ofta beroende av välfärdsstaten
för ekonomiskt stöd och service.

5. Undervisning och examination
Undervisning inom ramen för kursen planeras enligt följande. Föreläsare och studenter kommer
att träffas på två inplanerade internat under våren 2014. Det första internatet kommer att
behandla moment ett och det andra internatet moment två, som angivet ovan. Vid varje internat
varvas föreläsningar med seminarier. Föreläsningar ges av både kursarrangörer samt inbjudna
gästforskare med specifik kompetens inom relevanta områden för kursens genomförande. Alla

föreläsningar följs av ett seminarium då aktuell litteratur samt analytiska perspektiv diskuteras
av både föreläsare och deltagande studenter. Vid det andra internatet bereds möjlighet för
deltagande doktorander att presentera idéer och utkast till kurspaper.
Kursen bygger i hög grad på kursdeltagarnas egen kunskapsinhämtning och studenter
förväntas aktivt förbereda sig inför varje internat genom att på förhand tillägna sig den
aktuella litteraturen för kursen. Deltagande studenter kommer att få ett särskilt ansvar för
driva diskussion under utvalda seminarier.
Examination sker enligt följande. Doktorander ska efter de avslutade undervisningsmomenten
författa ett kurspaper omfattande ca 10-12 sidor som visar att de uppnår för kursen uppställda
mål. Syfte och föremål för behandling i kurspapper formuleras självständigt, men ska
behandla för kursen relevanta teman samt angiven litteratur. Doktorander ska även ge
kommentarer på ett utvalt kurspapper av annan deltagare på kursen som ett led i att bli
godkänd på kursen. Kommentarer på kollegas uppsats sammanfattas och lämnas in till
kursledningen. Alla studenter kommer att få individuella skriftliga kommentarer till sina
kurspapper från kursledningen. Därutöver ska studenter aktivt delta i de seminarier som är en
del av kursens utformning. Tid för omexamination avtalas med kursledning.

6. Betyg
Som betyg för kursen anges godkänt eller underkänt. För betyget godkänd krävs att studenten
uppfyller de lärandemål som angivits för kursen. Vid kursens start informeras studenterna om
kursplanens lärandemål samt om betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

7. Förkunskapskrav
Sökande måste vara antagen som forskarstuderande inom ett socialvetenskapligt ämne. Då
kursen ges inom ramen för den nationella forskarskolan i socialt arbete fattas beslut om
antagning i samråd mellan den nationella forskarskolan samt kursansvariga.
Forskarstuderande som är antagna vid institutioner som medverkar i forskarskolan kommer att
ges företräde.
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Litteratur omfattning cirka 1700 sidor. Därutöver kan tillkomma artiklar i tillägg och
arbetsmaterial som delas ut i samband med föreläsning.

9. Övrigt
Det förutsätts att doktorander har handledares och/eller heminstitutionens godkännande för att
gå kursen samt möjligheterna för att få tillgodoräkna sig poäng på sitt hemuniversitet.

