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Välkomna till kursen Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete (SOAN54)!
Detta är en kurs som omfattar 15 högskolepoäng och ges på halvtid. Den har arbetats fram efter
önskemål från masterstudenter i socialt arbete som velat ha en bred orientering i teorier av relevans för
socialt arbete – för praktiken såväl som forskning/uppsatsskrivande.
Kursen är uppdelad i fyra block: A Teori och teoretiserande samt klassisk samhällsvetenskaplig teori; B
Makroteori (övergripande samhällsteori); C Mikroteori (om känslor, identitet och social interaktion) och D
Mesoteori (om institutioner och organisationer och roller inom dessa, t.ex. socialarbetare – klient). Undervisning och litteratur är jämnt fördelade mellan dessa block, som vart och ett av omfattar ca fyra
veckor.
Förutom jag själv kommer Katarina Jacobsson, Håkan Johansson och Ingrid Sahlin att medverka som
lärare. Ni kommer att få en orientering om de texter som ingår i litteraturlistan. Varje deltagare förväntas
läsa minst 450 sidor inom varje block men inom dessa ramar finns det möjlighet till individuellt vald
fördjupning. Som kursdeltagare förväntas du dock läsa och diskutera vissa utvalda texter varje vecka
inför seminarierna, som också är ett tillfälle att reflektera över hur teorierna kan användas för att förstå
och utveckla praktiskt socialt arbete.
Vi har undvikit teoretisk litteratur som ingår i socionomutbildningen i Lund, men i övrigt är urvalet mycket
brett. Det är också möjligt att läsa om olika slags teorier i det som i litteraturlistan kallas ”stödlitteratur”,
men grundprincipen för den här kursen är att deltagarna läser ”originaltexter”, där olika samhällsvetare
själva presenterar de teorier de utvecklat. De är faktiskt ofta minst lika tillgängliga som läroböcker i teori!
Introduktionsmötet hålls måndagen den 28/8 kl. 14.15–16 i sal 21, Bredgatan 26 (skolhuset). Schemat
för kursen är lagt så att det inte skall kollidera med andra kurser som ges på avancerad nivå under
HT2017. All undervisning (bortsett från introduktion och examination samt en föreläsning måndagen
den 9/10) ges på tisdagar under hela terminen. Förhoppningsvis underlättar det planeringen för den
som arbetar eller läser andra kurser vid sidan om. Kursen bygger på introducerande föreläsningar i
helklass på förmiddagen och seminarier i mindre grupper på eftermiddagen. Den examineras genom ett
paper som seminariebehandlas andra veckan i januari 2018.
Mer detaljerade anvisningar kring vilken litteratur som behandlas vilka dagar samt schema och
kursfordringar m.m. ingår i den bifogade studiehandledningen (observera att oförutsedda
schemaändringar kan ske, dubbelkolla för säkerhets skull med det kontinuerligt uppdaterade schemat
på hemsidan).
Välkomna på introduktionsmötet måndagen den 28/8 kl. 14.15–16 i sal 21!
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