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_________________________________

1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2019-01-30.

2. Allmänna uppgifter
Kursen ges inom ramen för den nationella forskarskolan i socialt arbete och kan ingå i en
doktorsexamen i socialt arbete. Kursen ges på svenska.

3. Mål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
–
–

Redogöra för hur teori och teoretisering förstås och diskuteras inom olika
samhällsvetenskapliga ämnen.
Förstå och redogöra för teoretiseringens olika utmaningar, steg och tekniker.

Färdighet och förmåga
–
–

Teoretisera med utgångspunkt i empiriska data eller befintliga teoretiska begrepp.
Identifiera egna styrkor och svagheter när det gäller teoretisering.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
–

Kritiskt granska existerande teorier med avseende på dess förtjänster och brister i
förhållande till resonemang om teoretisering.

4. Innehåll
Syftet med kursen är att doktoranden ska träna och därigenom utveckla sin förmåga att
teoretisera i samhällsvetenskaplig forskning. Kursen bygger på ett synsätt där teoretisering ses
som en förmåga som kan utvecklas, och som inte är detsamma som att lära sig olika teorier
eller återge vad olika teoretiker har tänkt och sagt. I kursen betonas teori som process snarare
än teori som produkt eller objekt. Teoretisering i form av en kreativ process för utveckling av
begrepp, tankefigurer, förklaringar och tänkbara kausala samband, modeller, hypoteser etc.
betraktas med andra ord som en praktisk färdighet som kan uppövas på samma sätt som att
lära sig, och bli skicklig i att använda, olika forskningsmetoder. Kursen syftar också till att ge
en orientering i hur själva teoribegreppet och teoriutveckling har diskuterats i olika
samhällsvetenskapliga ämnen.

5. Undervisning och examination
Undervisningen sker vid tre tillfällen om två dagar, och omfattar föreläsningar, seminarier och
workshops. Föreläsningar ges av kursansvariga samt inbjudna gästforskare med specifik
kompetens inom relevanta områden för kursens genomförande. Inom ramen för kursens
seminarier och workshops ges kursdeltagarna möjlighet att, utifrån egen empiri eller med
utgångspunkt i för avhandlingsarbetet centrala teoretiska begrepp, träna olika moment i
teoretisering. Kursdeltagarna skriver ett avslutande kurspapper om ca 10 sidor som visar att
de uppnår för kursen uppställda mål. Syfte och föremål för behandling i kurspapper
formuleras självständigt, men ska behandla för kursen relevant tema samt angiven litteratur.
Detta kurspapper seminariebehandlas vid kursens sista tillfälle, då varje deltagare även
förväntas kommentera ett utvalt kurspapper av annan deltagare på kursen. Kommentarer på
kollegas papper sammanfattas och lämnas in till kursansvariga. Därutöver ska kursdeltagarna
aktivt delta i kursens seminarier och workshops.

6. Betyg
Som betyg för kursen anges godkänt eller underkänt. För betyget godkänd krävs att
doktoranden uppfyller de lärandemål som angivits för kursen.

7. Förkunskapskrav och urval
För behörighet till kursen krävs att sökande är antagen till utbildning på forskarnivå inom ett
samhällsvetenskapligt ämne. Då kursen ges inom ramen för den nationella forskarskolan i
socialt arbete kommer företräde att ges till forskarstuderande som är antagna vid institutioner
som medverkar i forskarskolan. I mån av plats kan även andra forskarstuderande ges
möjlighet att delta.
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9. Övrigt
Det förutsätts att doktoranden har handledares och/eller heminstitutionens godkännande för
att gå kursen samt möjligheterna för att få tillgodoräkna sig poäng på sitt hemuniversitet.
Kursansvariga lärare:
Peter Dellgran, professor i socialt arbete, Göteborgs universitet
Lisa Wallander, docent i socialt arbete, Lunds universitet

