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1 Kvalitetsrapport av utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 

1.1 Basdata 
Program/huvudområde: Samhälls- och kulturanalys 

Examen Filosofie kandidat i Samhälls- och kulturanalys 

Antal nybörjarplatser per år: 40. Intag på hösttermin 

Länk till aktuell utbildningsplan: https://liu.se/studieinfo/program/f7ksk/4065# 

Introduktion 

Huvudområdet Samhälls- och kulturanalys tillhör Filosofiska fakulteten vid 
Linköpings universitet. Examen i Samhälls- och kulturanalys på kandidatnivå är 
kopplad till kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys (SKA). Vissa kurser 
som ges på programmet är öppna som fristående kurser, dock inte till en sådan 
omfattning att examen i huvudområdet medges. Utbildningen ges enbart vid 
Linköpings universitet, vid programmet för Samhälls- och kulturanalys, varför 
huvudområdet ofrånkomligen är nära kopplat till programmet.  

Samhälls- och kulturanalys 

Samhälls- och kulturanalys är ett tvärvetenskapligt huvudområde där det sociala 
och kulturella livet och livsvillkor för individer och grupper i samhället står i 
centrum. Som kunskaps- och forskningsområde utgör Samhälls- och kulturanalys 
en kombination av teorier, metoder, kompetenser och kunskaper hämtade från 
olika vetenskapliga traditioner. Området kännetecknas av en strävan efter 
förändring, konfrontation och kombination av olika perspektiv i studiet av sociala, 
samhälleliga och kulturella fenomen. Målet är att analytiskt kunna jämföra olika 
empiriska resultat och teoretiska perspektiv och att använda metoder med rötter i 
olika vetenskaper för att bredda och fördjupa förmågan till kritiska analyser på det 
sociala och kulturella fältet. En kritisk perspektivering på maktordningar 
genomsyrar programmet i sin helhet. 

Kandidatprogrammet 

Programmet är indelat i kunskapsområden som bygger upp en teoretisk och 
stoffmässig kunskapsprogression såväl som en metodprogression: 

• Social ordning (SO) – Termin 1 

Grundläggande samhällsvetenskapliga perspektiv rörande social ordning och 
socialisation. Traditionell sociologisk teori kompletteras med intersektionella och 
post-koloniala perspektiv. Författare såsom Asplund, Goffman, Berger&Luckmann, 
Butler, Fanon och Foucault. Etnografisk metod, såsom intervju och observation.  

• Kultur och modernitet (KM) – Termin 2 

Modernitetens och välfärdssamhällets historia och utveckling. Sociala och kulturella 
värden problematiseras utifrån förändrings- och maktperspektiv. Författare såsom 
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Giddens, Bauman, Ambjörnsson, Hirdman, Myrdal, Connell, Esping-Andersen och 
Marshall. Textanalytisk metod, såsom Diskursanalys och begreppsanalys. 

• Identiteter och livsvillkor (IL) – Termin 3 och 4 

Fördjupning termin 1 och 2: relationen mellan människors livsvillkor och 
identitetsbildning problematiseras på olika samhälleliga arenor. Pendling mellan 
makro och mikro. Perspektiv: space and place, biomedikalisering, funktionalitet, 
fostran och post-fordism. Författare som Simmel, Sernhede, Jacobs, Rose, 
Standing, Wright Mills, Beck och Wetherell. Fördjupning av etnografisk metod. 

• Politik, samförstånd och konflikt (PSK) – Termin 5 

Perspektiv som knyter an till internationella relationer och politisk teori och 
idéhistoria. Samhällelig konflikt och förändring i fokus, utopier och sociala rörelser. 
Klassikertexter såsom Platon, Hobbes, Wollstonecraft, Mill och Marx kompletterar 
aktuell forskning. Samtida författare såsom Arendt, Huntington, Fukuyama, 
Hansen/Johnson och Della Porta. Fördjupning av texanalytiska metoder. 

• Fältarbete och kandidatuppsats (FU) – Termin 4 och 6 

Tillämpning och kombination av teoretiska såväl som metodologiska färdigheter.  

• Arbetsmarknadsförberedande kurser (ARB) – Termin 4 och 6 

 

Dessa kunskapsområden belyses såväl historiskt som i nutida kontext och i 
komparation mellan kulturer med olika discipliner och perspektiv. Ytterligare 
kunskaper av central betydelse för utbildningen är vetenskaplig metodik för 
fältforskning och för textanalys, forskningsetik, vetenskaplig framställning och 
gestaltning, vilka löpande vävs in i de ovan redovisade kunskapsområdena. 

Ämnet har en tydlig internationell profilering. Genomgående studeras svenska och 
internationella frågor och samhällsförhållanden. Vidare har analys av samhällelig 
mångfald i relation till välfärd en framträdande ställning. Klass, genus, etnicitet, 
sexualitet, ålder, funktionalitet och skärningspunkterna däremellan identifieras 
genomgående som relevanta aspekter för fördjupad analys. 

Pedagogiskt är målet att studenten kritiskt och analytiskt skall kunna jämföra olika 
empiriska resultat och teoretiska perspektiv och använda metoder med rötter i olika 
vetenskaper för att kunna tillämpa dessa i relevanta och djuplodande samhälls- och 
kulturanalyser. Utbildningsprogrammets tvärvetenskapliga profil innefattar vissa 
pedagogiska kvalitetskrav. Arbetssätt och undervisningsformer eftersträvar att 
gynna studenters såväl intellektuella som sociala utveckling. Viktigast i detta är de 
studentaktiva arbetsformerna, såväl gruppbaserat som individuellt. En kombination 
av olika examinationsformer används för att säkerställa såväl bredd som djup i de 
kunskaper som studenterna utvecklar. Med en genomgående och succesivt 
fördjupad förankring i aktuell forskning på flera fält säkras även det 
tvärvetenskapliga perspektivet och progressiviteten i kunskapsinhämtningen. 

Utbildningen ska leda till att studenten uppvisar förmåga att praktiskt omsätta 
dessa kunskaper och färdigheter inom samhällsarbete i vid mening. Detta sker 
regelbundet genom att studenten genomför mindre som större projektarbeten och 
utvärderingar, från planeringsstadiet till färdig presentation. Förmågan till att 
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självständigt formulera vetenskapligt intressanta problem betonas. Till de fyra 
ämnesmässigt definierade kunskapsområdena fogas ytterligare två kategorier av 
kurser, nämligen arbetsmarknadsförberedande kurser samt större fältarbets- och 
uppsatskurser. Se tabell nedan. 

Inom flera sektorer av samhället efterfrågas allt mer en tillämpbar kompetens som 
både är samhälls- och kulturvetenskaplig. Utbildningens mål inför en presumtiv 
arbetsmarknad förutsätter ett kritiskt granskande förhållningsätt och god 
värderingsförmåga. Detta ger en såväl bred som djup kompetens för att arbeta med 
olika typer av samhälleligt och kulturellt förändringsarbete, i offentlig förvaltning, 
näringsliv och i organisationer i civilsamhället, nationellt och internationellt. 
Studenter förväntas därför genomgående under utbildningen utveckla sin förmåga 
att argumentera, såväl skriftligt som muntligt. De ska också kunna tolka, välja och 
värdera kunskap samt utveckla förmågan att presentera denna, och föra utvecklade 
etiska resonemang kopplade till den vetenskapliga kunskapsproduktionen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att programmet utbildar studenter vars styrka är en 
analytisk och kritisk kompetens i fråga om kunskaper om sektorsövergripande 
sammanhang. Således utbildas generalister med god erfarenhet och kunskap om 
projektarbeten, vilket förbereder studenterna för kvalificerade utrednings- och 
projektledningsuppdrag inom privat och offentlig sektor. 

Kurser och kunskapsområden på kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys 

År 1 – HT (SO) År 2 – HT (IL) År 3 – HT (PSK) 

1. Vardagsliv och institution, 
15 hp (SO) 

5. Livsvillkor – grannskap – 
identitet, 7,5 hp (IL) 

11. Negotiation and conflict, 15 
hp (PSK) 

2. Normalitet och avvikelse, 
15 hp (SO) 

6. Livsvillkor – hälsa – 
identitet, 7,5 hp (IL) 

12. Politiska visioner, 7,5 hp 
(PSK) 

 7. Conditions of life – Work – 
Identity, 7,5 hp (IL) 

13. New Social Movements, 
7,5 hp (PSK) 

 8. Livsvillkor – fostran – 
identitet, 7,5 hp (IL)   

Möjlighet till utlandsstudier, 
30 hp 

År 1 - VT (KM) År 2 – VT (IL/FU,ARB) År 3 – VT (FU, ARB) 

3. Det moderna samhällets 
framväxt, 15 hp (KM) 

9. Fältarbete – uppsatskurs, 
15 hp (IL/FU) 

14. Teori och metod i 
samhälls- och kulturanalys, 
7,5 hp (FU) 

4. Konflikt och konsensus i 
samtiden, 15 hp (KM) 

10. Organisering, projekt och 
utvärdering, 15 hp (ARB) 

15. Samhälls- och 
kulturanalytisk praktik (ARB), 
eller 16. Textvandring, eller 
Valbar kurs. Samtliga 7,5 hp 

  18. Kandidatuppsats, 15 hp 
(FU) 

 

Analysen i kapitlen nedan har utförts i dialog med kollegiet, avdelningsledningen, 
programrådet och studeranderepresentanter.  
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2 Nyckeltal 

2.1 LiU-gemensamma nyckeltal och data från 
utvärderingssystem 

2.1.1 Antal förstahandssökande 
I diagrammet nedan visas antalet förstahandssökande per år för de fem senaste 
åren. Staplarna visar totalt antal förstahandssökande samt antal kvinnor och 
män. 

 
Data från de senaste 5 åren visar att antalet förstahandssökande ligger relativt 
stabilt, även om en svag nedgång har noterats mot slutet av perioden. 
Programledningen arbetar för ett högre söktryck. Ett delmål har varit att ha minst 
två förstahandssökande per plats, vilket vi har uppnått i majoriteten av den 
studerade perioden. Vi strävar mot 4-5 förstahandssökande per plats, då det leder 
till en mindre stor spännvidd mellan de som har bäst respektive sämst 
förutsättningar att klara av sina studier, vad gäller förkunskaper och motivation. 
Det skulle göra de pedagogiska utmaningarna mindre krävande. Nu är spännvidden 
så stor att det ibland leder till konflikter inom arbets- och projektgrupper. Av det 
skälet har resurser frisatts för att arbeta mer aktivt med grupprocesser. Se 4.1 
Utvecklingsområden – utformning och genomförande. 

Programmet arbetar aktivt med marknadsföring i regionen, och avdelningen har 
skjutit till extra resurser för detta. Marknadsföringsarbetet är uppkopplat mot och 
konsulterar det gemensamma programrådet för SKA och Ethnic and Migration 
Studies (EMS), samt programrådet för Masterprogrammet i Samhällsgestaltning.  

De marknadsföringsinsatser som bedrivs är – förutom centralt planerade 
aktiviteter, såsom besöksdagarna – att vi 1) uppmuntrar till s.k. hemmissionering, 
där studenterna åker hem till sin gamla gymnasieskola och informerar om 
programmet, samt att vi 2) marknadsför oss på de gymnasieskolor i Norrköpings 
och Linköpings kommun som vi vet har flest sökande till programmet. Därtill 
synliggörs programmet och dess speciella utåtvända aktiviteter på sociala medier. 
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Programledningen skall intensifiera arbetet med att synliggöra SKA i fler 
kommuner än Norrköping och Linköping. Programmet har besökt gymnasieskolor i 
regionen tillsammans med studenter. Detta arbete skall göras mer systematiskt.  

Från och med hösten 2019 är SKA representerat i gymnasieskolornas 
utvecklingsråd som är tillsatt för att öka övergångstalen. Där sitter företrädare för 
gymnasieskolor, näringsliv och kommun, samt utbildningsprogrammen på Campus 
Norrköping. Genom detta råd får programmet en rakare kanal till relevanta 
gymnasieskolor i regionen. 

Direkta möten mellan SKA-studenter, alumner, och lärare, å ena sidan och 
presumtiva studenter å andra sidan, är av vikt för att förklara att programmet ger 
studenterna en generalistkompetens som kan användas inom ett brett fält av 
verksamhetsområden.   

2.1.2 Poängproduktion per termin av andel aktiva studenter 
Poängproduktion aktiva studenter 

I diagrammet nedan visas antal aktiva studenter och studenters genomsnittliga 
poängproduktion. De röda punkterna markerar antalet aktiva studenter. 
Diagrammet visar även utfallet, ett antal halvår efter utbildningens slut. 
Definitionen av aktiva studenter är studenter som tagit någon poäng, tagna 
poäng på omtentor från tidigare terminer ingår. Urvalen är fem kurstillfällen, 
fram till det halvår där 6 månader gått sedan utbildningen avslutats. 
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Diagrammet visar den genomsnittliga poängproduktionen men fördelad på 
kvinnor och män. 

 
Det första diagrammet visar att de flesta avhoppen sker under termin 1 och 2. 
Antalet studenter går ned från 262 termin 1 till 242 i termin 2 och 201 i termin 3. 
Därefter ligger antalet studenter relativt stabilt fram till termin 6. Därför bör en 
analys av tid till examen ta hänsyn till detta, och antingen utgå från antal studenter 
som påbörjar termin 2 eller 3. En sådan analys görs nedan.  

Diagrammen visar tydligt att termin 1 är den termin där genomsnittspoängen är 
lägst, både för män och kvinnor, vilket beror på avhoppen. Studievägledare 
förmedlar samma bild. Tappet mellan termin 2 och 3 hänger också delvis samman 
med tröskelkravet om 45 hp för uppflyttning till termin 3. Studenter som inte blir 
uppflyttade till termin 3, men som ändå vill gå kvar ansöker i hög utsträckning om 
studieuppehåll för att komma ifatt med studierna.   

Vi noterar att det sätt som data genererats inte främjar en analys av 
poängproduktion, då det är uppenbart att höstterminen slutar 31/12 i den 
mätmetod som valts. Detta förklarar att den genomsnittliga poängproduktionen 
under termin 2 och 6 överstiger 30 hp, då examinationerna under vecka 3 räknas 
som att de skett under vårtermin.   

2.1.3 Tid till examen 
Diagrammet visar hur stor andel av studenterna som tar examen per startår 
(”kull”) samt hur lång tid efter avslutad utbildning examination sker. Staplarna 
visas per ”kull” (dvs ej ackumulerat utfall). Diagrammet visar även hur många 
som inte tagit examen senast tre år efter avslutad utbildning. Urvalen är 5 
kurstillfällen. 
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Totalt: 

Starttermin 

Totalt 

reg. 

Reg. Uppehåll Avbrott Bortfall inom 

6 

mån 

Andel 6 

mån 

inom 

1 år 

Andel 1 

år 

inom 

3 år 

Andel 3 

år 

20112 44 0 0 13 6 21 47,70% 22 50,00% 23 52,30% 

20122 50 0 0 20 11 13 26,00% 13 26,00% 17 34,00% 

20132 89 1 0 21 21 35 39,30% 37 41,60% 42 47,20% 

20142 56 0 1 17 4 26 46,40% 30 53,60% 31 55,40% 

20152 53 1 0 14 14 16 30,20% 21 39,60% 21 39,60% 

Total 292 2 1 85 56 111 38,00% 123 42,10% 134 45,90% 

Totalt antal studenternas progression från registrering till och med 3 år efter avslutat program. 

Kvinnor: 

Starttermin 

Totalt 

reg. 

Reg. Uppehåll Avbrott Bortfall inom 

6 

mån 

Andel 6 

mån 

inom 

1 år 

Andel 1 

år 

inom 

3 år 

Andel 3 

år 

20112 30 0 0 7 4 16 53,30% 17 56,70% 18 60,00% 

20122 35 0 0 11 8 11 31,40% 11 31,40% 14 40,00% 

20132 61 1 0 10 16 26 42,60% 27 44,30% 32 52,50% 

20142 41 0 0 13 4 19 46,30% 23 56,10% 23 56,10% 

20152 34 0 0 6 9 11 32,40% 15 44,10% 15 44,10% 

Total 201 1 0 47 41 83 41,30% 93 46,30% 102 50,70% 

Kvinnliga studenters progression från registrering till och med 3 år efter avslutat program. 

Män: 

Starttermin 

Totalt 

reg. 

Reg. Uppehåll Avbrott Bortfall inom 

6 

mån 

Andel 6 

mån 

inom 

1 år 

Andel 1 

år 

inom 

3 år 

Andel 3 

år 

20112 14 0 0 6 2 5 35,70% 5 35,70% 5 35,70% 

20122 15 0 0 9 3 2 13,30% 2 13,30% 3 20,00% 

20132 28 0 0 11 5 9 32,10% 10 35,70% 10 35,70% 

20142 15 0 1 4 0 7 46,70% 7 46,70% 8 53,30% 

20152 19 1 0 8 5 5 26,30% 6 31,60% 6 31,60% 

Total 91 1 1 38 15 28 30,80% 30 33,00% 32 35,20% 

Manliga studenters progression från registrering till och med 3 år efter avslutat program.  
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Notera att data förutom det som påpekats ovan störs av överintaget 2013, då 89 
studenter antogs på 40 platser. Detta berodde på ett administrativt fel som gjorde 
att urval 2 sattes till 150. Därmed antogs i princip samtliga sökande, vilket gjorde 
den årskohorten utpräglat heterogen i termer av förkunskaper och motivationsgrad, 
vilket återspeglas i antalet avhopp. Därmed förvrängs också data rörande %-andel 
som tagit examen inom 3 år, då data baseras på de som antagits. Noteras bör dock 
att årskull 2013 inte sticker ut vad gäller examen efter 3 år. Analysen indikerar att 
det arbete som genomfördes i och med den föregående kvalitetsvärderingen 2013 
fått genomslag såtillvida att situationen med 89 studenter på 40 platser kunde 
hanteras utan att genomströmningen påverkats mer än marginellt (2013: 47,2%, 
2014: 55,4%). Detta får ses som ett styrkebesked då det var dubbelt så många 
studenter som kurserna och den pedagogiska modellen var utformade för.  

Programmet skulle vilja se ett mått för genomströmningen som tar hänsyn till att de 
flesta avhopp sker under termin 1. Så beräkningen av den andel som tar examen 
efter 3 år borde vara baserad på antal studenter som är registrerade på termin 2 för 
ett bra mått på den reella genomströmningen. Nu är många studenter med i 
mätningen som redan efter några veckor känt att utbildningen inte passade dem, 
och/eller som kommit in på ett annat universitet, där terminen börjar senare.  

Tabellen nedan visar istället andel studenter som tagit examen efter tre år, baserat 
på om man mäter från termin 1, termin 2 och termin 3. Notera f.ö. att tabellerna 
ovan visar fel antal registrerade termin 1. Detta har korrigerats nedan och de riktiga 
siffrorna är i fetstil (felaktiga i parentes). Datamaterial från LADOK finns bilagd.  

Start-
termin 

Reg  
T1 

Reg 
T2 

Reg 
T3 

Exam 
Inom 
3 år 

Andel 
(T1) 

Andel 
(T2) 

Andel 
(T3) 

 

2011(2) 44 42 37 23 52,3% 54,8% 62,2%  

2012(2) 47 (50) 36 24 17 36,2% 47,2% 70,8%  

2013(2) 85 (89) 75 67 42 49,4% 56,0% 62,7%  

2014(2) 45 (56) 39 36 31 68,9% 79,5% 86,1%  

2015(2) 50 (53) 42 37 21 42,0% 50,0% 56,8%  

Total 271 234 201 134 49,4% 57,3% 66,7%  
Andel som tagit examen efter tre år, mätt från termin 1, 2 och 3.  

Detta menar vi ger en mer rättvisande bild av genomströmningen. Samma tabell 
kan göras utifrån andel som tar examen inom 6 månader och 1 år för att 
komplettera bilden.  

Samtliga som avslutat utbildningen har inte ansökt om examen. Den felkällan har 
inte beaktats. Mer kommentarer rörande arbetet med att stödja studenter i att klara 
av studierna inom utsatt tid återfinns i avsnitt 4 Utformning och genomförande. 
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3 Måluppfyllelse 
Följande fyra frågor har varit vägledande för analysen: 

(A) Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål och 
examinationsformer?  

(B) Kommentera hur de nationella examensmålen säkerställs med hjälp av 
lärandemål, lärandeaktiviteter och examination? 

(C) Hur arbetar utbildningen med att för studenterna tydliggöra kopplingen mellan 
examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination? 

(D) Hur sker arbetet med progression ut, med avseende lärandemål, 
lärandeaktiviteter och examinationer? 

För att konkretisera de nationella lärandemålen har utbildningen programspecifika, 
lokala mål i utbildningsplanen. Dessa mål har varit ägnade att stadga upp och ge 
kontext åt formuleringarna i de enskilda kursplanerna. De programspecifika målen 
operationaliseras främst i olika lärandeaktiviteter och i examinationer. Dessa mål 
måste ges en annan status. Se 3.1 Utvecklingsområden – måluppfyllelse. 

Måluppfyllelse 

Sammantaget ger analysen vid handen att måluppfyllelsen överlag är god, men att 
det finns en inkonsekvens i var målen kommuniceras till student. Vissa av 
lärandemålen är tydligt utskrivna i de enskilda kursernas målformuleringar, medan 
andra mål  återfinns i kursplanernas formuleringar kring kursinnehåll. Ytterligare 
andra lärandemål finns inte  i kursplanerna, men i studiehandledningarna, som 
arbetsformer eller examinationer.  

(A+B) Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål 
och examinationsformer? Samt kommentera hur de nationella 
examensmålen säkerställs med hjälp av lärandemål, lärandeaktiviteter 
och examination. 

Kunskap och förståelse (1 mål, uppdelat på 5 delmål) 

Det första delmålet (1a) visa kunskap och förståelse inom huvudområdet stöds 
genomgående av ett antal olika kursmål, redan från termin 1 och 2. Kunskaperna 
som här behandlas kan anses vara tämligen allmänna och ligger sedan till grund för 
kunskaperna som sedan fördjupas under termin 3-6, i enlighet med delmål (1d) visa 
fördjupning inom någon del av huvudområdet, som också genomgående stöds av 
kursmål. Målen examineras genom olika kombinationer av skriftliga och muntliga 
uppgifter, både individuellt och i grupp. Dock kan konstateras att delar av 
kursinnehållet redan i termin 2 är fördjupande, då de allmänna kunskaper som 
inhämtats under termin 1 kontextualiseras och konkretiseras, trots att 
fördjupningen inte ses direkt i kursmål, utan snarare i hur uppgifter är 
konstruerade.  

Delmål (1b) visa kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund stödjs från och 
med utbildningens första termin, då den första kursen presenterar den 
vetenskapliga grund som utbildningen står på. Huvudområdets tvärvetenskapliga 
grund presenteras och problematiseras i relation till de socialkonstruktivistiska och 
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maktkritiska perspektiv som utbildningen i sin helhet vilar på. Studenterna lär sig 
hantera grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och lär sig karaktärisera olika 
typer av studier med hjälp av dessa begrepp. Senare under utbildningens gång 
fördjupas denna kunskap om den vetenskapliga grunden. Ett exempel kan tas från 
sista kursen i termin 2 där studenterna i föreläsningar och workshop först tar del av 
en utvecklad diskussion rörande socialkonstruktivism och sedan tillämpar denna 
kunskap genom att utföra en diskursanalys på ett politiskt material som utmynnar i 
en längre uppsats.  

Detta kursinnehåll kan även kopplas till delmål (1c) visa kunskap om tillämpliga 
metoder inom huvudområdet, då metodkunskaper och tillämpandet av dessa 
kräver insikter om huvudområdets vetenskapliga grund. Vad gäller 
metodkunskaper så är dessa integrerade i princip i samtliga kurser, då studenterna 
antingen får öva, reflektera kring eller bli examinerade på metodanvändning. Detta 
gäller under termin 1 främst insamlingsmetoder, medan det i termin 2-6 är mer 
fokus på analysmetoder. I de mer friare uppsatsarbetena och större uppgifterna 
skall studenterna själva välja och argumentera för lämpliga metoder, förutom att 
tillämpa dem. 

Delmålet (1e) orientering om aktuella forskningsfrågor stöds framför allt i termin 
3, i form av kursmål, och i termin 5 i form av uppgifter och arbetsformer. På en 
grundläggande nivå introduceras delmålet innehållsligt under första terminens 
andra kurs, som problematiserar normalitet och avvikelse. Då konstruktionen och 
(om)förhandlingen av vad som anses vara normalt eller avvikande i olika 
sammanhang här uppmärksammas, är det oundvikligt att med utgångspunkt i 
aktuell forskning lyfta fram samtida exempel. Delmålet är också något som hanteras 
inom ramen för Fältarbetet i termin 4 och i kandidatuppsatsen, då studenterna 
måste redovisa forskningsläget inom det fält de valt att skriva uppsats om. 

Färdighet och förmåga (4 mål, uppdelade på 7 delmål) 

Delmålen (2a) visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant 
information i en problemställning, och (2b) visa förmåga att kritiskt diskutera 
företeelser, frågeställningar och situationer sammanfattar på ett bra sätt Samhälls- 
och kulturanalys som huvudområde. Delmål (2a) Söka, samla, värdera och kritiskt 
tolka relevant information i en problemställning är formulerade i målen till de 
kurser som är projektinriktade, alltså de kurser där studenterna skriver 
uppsatsarbeten baserat på ett insamlat empiriskt material. Båda kurserna i termin 2 
har sådana uppsatsprojekt. Även första kursen i tredje terminen har ett sådant 
moment, liksom Fältarbetskursen i termin 4. Det är väl knappast nödvändigt att 
peka på kandidatuppsatskursen i detta sammanhang.  

Det som ovan sagt kan också sägas om delmål (2b) kritiskt diskutera företeelser, 
frågeställningar och situationer. Kurserna är upplagda så att (2a) gradvis fördjupas 
i en progression, där först samla och tolka relevant information står i fokus, medan 
det senare i utbildningen blir mer fokus på värdera och kritiskt diskutera. Vad 
gäller (2b) gäller samma sak. Fokus för uppgifterna är först på att diskutera 
företeelser, och utvecklas sedan gradvis till att också inkludera att med ett medvetet 
kritiskt perspektiv diskutera fenomen på ett självständigt sätt. Med fog kan man 
hävda att de projekt som kräver att studenterna samlar in ett material och 
analyserar detta per se kräver kunskaper i att kritiskt diskutera samhälleliga 
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fenomen och situationer i mer eller mindre hög utsträckning. Vad gäller 
kandidatuppsatsen är kritiska perspektiv ett uttalat kriterium.  

Delmål (3a) visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem 
är formulerade i de kurser som ovan diskuterats, där studenterna genomför olika 
projektarbeten i form av empiriska studier. I de kurser där mindre studier 
genomförs återfinns inte målet i kursplanernas målformuleringar, men väl i 
instruktionerna i studiehandledningarna, där också förväntningarna på 
studenternas självständighet skrivs fram. 

Delmål (3b) visa förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar är inte 
framskrivet som kursmål, men hanteras genom betygskriterier, som är fallet med 
kandidatuppsatskursen, och genom arbets- och examinationsformer som kräver att 
studenter gör vissa uppgifter i sekvens för att kunna komma vidare till nästa 
moment. Återigen kan här Grannskapskursen i termin 3 och Fältarbetet i termin 4 
lyftas fram som exempel. Även andra kurser som innehåller projekt är uppbyggda 
på detta sätt. Dessa arbetsformer introduceras redan termin 1, under de 
metodövningar som sker i och med att studenterna gör observations- och 
intervjustudier i grupp, och vars resultat sedan skall redovisas, innan det att 
individuella fördjupande reflektioner skrivs.  

Delmål (4a) visa förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, 
problem och lösningar i dialog med olika grupper finns inte som mål i 
kursplanerna. Delmålet hanteras genom olika arbets- och examinationsformer. Det 
är mer regel än undantag att projekt redovisas muntligt, exempelvis i forumform, 
där studenterna skall kunna svara på kritiska frågor från andra studenter. I de 
kurser där presentation sker inför extern publik (Fältarbetet och 
Grannskapskursen) är det ett tydligt examinerande moment att kunna föra dessa 
dialoger med olika grupper. Kandidatuppsatsen försvaras vid seminarium där både 
respondent- och opponentskapet examineras. Delmål (4b) skriftligt redogöra för 
och diskutera information, problem och lösningar med olika grupper stöds inte 
heller av något kursmål men det examineras, då samtliga studier av ovan nämnda 
art har en skriftlig avrapportering i form av en uppsats som examineras. I 
kandidatuppsatsen manifesteras detta delmål delvis genom att studenterna 
hanterar ett empiriskt material, som i normalfallet emanerar från "olika grupper". 
Själva uppsatsen kan ses vara just en sådan redogörelse och diskussion. Delmål (4a) 
och (4b) behöver föras in relevanta kursplaner. 

Delmål (5) visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det 
område som utbildningen avser är en smula svårhanterligt, i meningen att 
Samhälls- och kulturanalys är en generalistutbildning som inte har en tydligt 
utpekad yrkesidentitet. Men som samhälls- och kulturanalytiker arbetar man ofta 
med analys av olika samhälleliga fenomen. Detta kan ske på väldigt olika sätt, men 
den kritiska och analytiska kompetensen är ofta det som står i centrum, 
tillsammans med en metodkompetens. Vid en sådan läsning av delmål 5 blir det 
tydligt att de kurser som innehåller metodmoment och/eller uppsatsprojekt mest 
uppenbart tränar studenterna i att arbeta självständigt som analytiker. Större 
uppsatsprojekt finns främst i Fältarbetet termin 4, projektuppgiften i 
Grannskapskursen i termin 3 som presenteras inför kommunen samt 
Kandidatuppsatsen. Det kan även ses gälla de uppsatser som skrivs på termin 2, där 
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den självständiga analytiska förmågan för första gången övas i projektform. 
Delmålet är inte framskrivet i kursmålen. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt (3 mål, uppdelade på 5 delmål) 

Delmål (6a) visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter är något som sker redan från 
termin 1, genom att samtliga kursuppgifter skall vara relaterade till vetenskaplig 
litteratur. Senare skall detta också motiveras utifrån vetenskapliga motiv. Denna 
förmåga fördjupas gradvis genom utbildningen. Främst kan man se detta delmål 
framskrivet i kursinnehåll och i formuleringen av de examinerande momenten, 
samt i betygskriterierna som finns i var studiehandledning. 

Delmål (6b) visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter hanteras av samtliga kurser, 
då programmet stoffmässigt cirklar just kring analys av samhällsfenomen. Dock är 
detta inte explicit framskrivet i kursmål, men i kursinnehåll och i formuleringar i 
studiehandledningar framgår tydligt att "bedömningar med hänsyn till samhälleliga 
aspekter" är något som återkommer i princip i samtliga kurser på programmet.  

Delmål (6c) visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till etiska aspekter är något som görs redan från termin 
1, vid övningar i intervju- och observationsmetodik. I termin 3 fördjupas detta 
sedan inledningsvis, och i termin 4 där Fältarbetet utförs, där etiska 
ställningstaganden tydligt skall redovisas. I kandidatuppsatskursen ingår explicit 
att göra bedömningar av etiska aspekter i samband med planering och 
genomförande av projektets alla delar. Där förs också en etikdiskussion som är 
reflexiv, som inbegriper forskarrollen.  

Mål (7) visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för 
hur den används är något som hanteras i kandidatuppsatskursen, där det bland 
annat finns ett krav på en reflexiv etisk diskussion, där studenten skall resonera 
kring samhällsnyttan med studien. Detta med samhällsnyttan är något som också 
ofta inleder uppsatser av detta slag, då det redan inledningsvis är nödvändigt att 
motivera valet av det vetenskapliga problem som avhandlas i uppsatsen. Dock är det 
inte framskrivet som ett specifikt mål i kursplanen, utan det finns med i 
studiehandledningen och i bedömningsgrunderna. 

Mål (8) visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 
utveckla sin kompetens möter studenterna bland annat, och mest tydligt i 
kandidatuppsatsen, som har ett obligatoriskt avsnitt där studenten skall resonera 
kring behovet av fortsatt forskning, och även på ett motiverat sätt ge förslag till 
fortsatt forskning. Dessutom skall studenterna i enlighet med 6c ovan göra en 
reflexiv etisk diskussion kring forskarrollen, och där blir det ofta tydligt att 
gränserna för vetandet diskuteras. Även i kortare uppsatsprojekt skall studenterna 
identifiera förslag till fortsatta studier.   

(C) Hur arbetar utbildningen med att för studenterna tydliggöra 
kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination? 

Programmet arbetar med en rad olika dokument och lärandeaktiviteter som är 
avsedda att främja och tydliggöra kopplingen mellan examensmål, lärandemål, 
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lärandeaktiviteter och examinationsformer. Bland dessa kan nämnas kursplaner, 
utbildningsplan, studiehandledningar, kursintroduktioner, introduktioner till de 
enskilda momenten och introduktioner till de examinerande momenten.  

Ett pedagogiskt uppdrag som kursansvariga har är att i varje kurs förklara vad 
kursen tjänar för syfte i ett större programperspektiv, hur kursens olika 
undervisningsformer och lärande moment bidrar till att uppfylla detta syfte. 
Speciellt åligger detta uppdrag kursansvarig, och i normalfallet brukar det vara så 
att på kursintroduktionen presenterar kursansvarig kursens olika delar, och 
förklarar hur olika undervisningsmoment och uppgifter kuggar in i varandra.  

(D) Hur sker arbetet med progression ut, med avseende lärandemål, 
lärandeaktiviteter och examinationer? 

Var termin har ett metodologiskt tema, som sätter tonen för de lärandeaktiviteter 
som sker. Inom ramen för dessa metodologiska teman fördjupas det stoffmässiga 
innehållet, de teoretiska perspektiven samt användningen av insamlings- och 
tolkningsmetod. Uppgifterna blir gradvis mindre styrda, vilket innebär att mer 
ansvar ges till studenterna att självständigt kunna göra vetenskapligt välmotiverade 
val i lösandet av examinationsuppgifterna. I uppsatsprojekten testas hela bredden 
av den kompetens som de studerande förväntas tillägna sig. De mindre 
uppsatserna, samt de metodologiska övningarna, som gradvis blir mer avancerade, 
förbereder studenterna för kandidatuppsatsen, och när dessa metodologiska 
övningar och mindre uppsatser genomförs betonas vilka kompetenser detta är 
ägnat att skänka studenten, och vilken roll det sedan har för att förbereda studenten 
för att självständigt kunna planera och genomföra ett kandidatuppsatsprojekts 
samtliga delar. 

3.1 Utvecklingsområden – måluppfyllelse 
Arbete med revision av kursplaner 

A) Analysen visar att kursplanernas målbeskrivningar i många fall är för 
vaga/abstrakta och kortfattade, då centrala delar av det som görs och examineras i 
kurserna antingen återfinns i kursplanernas innehållsbeskrivningar, eller i 
studiehandledningarna, och/eller tar sig uttryck i arbetsformer och 
examinationsformer. Detta skall åtgärdas, och programmet tillsätter en arbetsgrupp 
som ser över samtliga kursplaner i syfte att harmonisera dem och göra 
målbeskrivningarna klarare också att de bättre speglar vad som de facto görs i 
kurserna. Speciellt vad gäller lärandemål 4 (muntligt och skriftligt kommunicera 
med andra grupper) är det tydligt att nya skrivningar bör tillkomma. Sådant har 
fram tills nu legat antingen i kursinnehållet eller i studiehandledningarna, och i de 
lokala målen. 

Arbete med revision av utbildningsplan och programhandbok 

B) Analysen visar att den relativt långa lista med lokala mål som programmet haft i 
utbildningsplanen måste strykas ned, då flertalet av de mål som där är framskrivna 
överlappar de nationella målen. Arbetsgruppen som nämns ovan skall också 
undersöka på vilka sätt dessa lokala mål kan användas i vårt interna kvalitetsarbete, 
exempelvis för att i programhandboken visa på hur programmet konkretiserar de 
nationella lärandemålen.  
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4 Utformning och genomförande 
Följande fem frågor har varit vägledande för analysen: 

(A) Vilka pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter används och hur 
tillämpas de inom utbildningen? 

(B) På vilket sätt arbetat utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv roll i sina 
egna lärandeprocesser? Hur återspeglas detta i examinationsformerna? 

(C) Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på 
studenterna i deras eget aktiva lärande? 

(D) Vilka, om några, utbildningsspecifika resurser/infrastruktur/lärmiljöer finns 
och används för utbildningens genomförande? Vilka särskilda utmaningar har 
utbildningen att hantera avseende utbildningsspecifika resurser/lärmiljöer? 

(E) Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra 
utbildningen inom planerad studietid?  

Pedagogiska modeller och metodprogression 

De pedagogiska utgångspunkterna för de arbetsformer som genomsyrar i 
programmet som helhet är i korthet studentaktiva arbetsformer, gruppvis arbete 
och arbete i projektform, samt metodintegration. 

Programmet har en metodprogression som ser ut enligt följande: 

 År 1 År 2 År 3 
HT Etnografisk metod Fördjupning av etnografisk 

metod 
Fördjupning av 
textanalytisk metod 

VT Textanalytisk metod + 
Introduktion statistik 

Fördjupning av etnografisk 
metod + Statistik 

Fördjupning av 
metod relevant för 
kandidatuppsatsen 

 

Bland de metoder som introduceras i termin 1 återfinns observationsstudier, 
enskilda intervjuer och fokusgruppsintervjuer. I termin 1 har dessa moment främst 
en övande karaktär, medan de mer tydligt examineras i termin 3 och 4.  

Termin 2 hanterar textanalytiska metoder. I kursen Konflikt och konsensus i 
samtiden får exempelvis studenterna skriva en individuell uppsats i vilka de 
analyserar partiprogram med hjälp av diskursanalys för att få syn på hur begrepp 
fylls med (olika) innehåll i olika kontexter. Denna uppgift föregås av en workshop, 
där studenterna övar på metoden under lärarledning.  

Fördjupningen av textanalytiska metoder sker sedan i termin 5. Under termin 6 får 
studenterna sedan i kursen Teori och metod i Samhälls- och kulturanalys fördjupa 
sig i de metoder som är relevanta för kandidatuppsatsen. 

Redan från termin 1 organiseras flertalet uppgifter enligt en modell som kan 
beskrivas som en "flerstegsraket", där studenterna först i grupp samlar in material 
som skall analyseras, gör denna analys tillsammans, och presenterar resultatet av 
densamma i ett så kallat forum, som är en programspecifik examinationsform, där 
studenterna i sina arbetsgrupper presenterar sina resultat inför studentgruppen i 
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sin helhet, och en annan grupp får som uppgift att kommentera presentationen. 
Efter detta skriver studenterna individuella fördjupande analyser på basis av de 
resultat som de nått i det gruppvisa arbetet. Denna modell tillämpas mest utpräglat 
under termin 1 och termin 4 i till exempel Fältarbetskursen.  

Innehållsligt finns också en tydlig progression, då tematikerna i kunskapsområde 
Social ordning, följs upp och fördjupas i kunskapsområde Kultur och modernitet. På 
samma sätt följs tematikerna i kunskapsområde Identiteter och livsvillkor upp i 
Fältarbetskursen där en uppsats skrivs inom ramen för tematikerna i kurserna. 

För att exemplifiera ovanstående kan nämnas att kursen Vardagsliv och institution 
hanterar frågor om hur social ordning uppstår och hur människor socialiseras in i 
samhället. Kursen Det moderna samhällets framväxt (3) diskuterar saker som hur 
det moderna välfärdssamhället växte fram och vilka värden som då mobiliserats. Så 
konkretiseras det sociologiska stoffet i första kursen när välfärdssamhället även 
betraktas som en institutionell ordning som socialiserar människor och reser 
förväntningar på dem, såsom det att passa tider, göra rätt för sig, osv. Detta ger 
studenterna möjlighet att förstå välfärdssamhället som ett politiskt projekt.  

Kursen Normalitet och avvikelse (2) hanterar hur värderingar kring vad som antas 
vara normalt och avvikande konstrueras, institutionaliseras och förändras över tid. 
Kursen Konflikt och konsensus i samtiden (4) konkretiserar och fördjupar denna 
insikt genom att studenterna diskuterar hur medborgarskapsbegreppet förändrats 
över tid och  får i uppgift att studera olika politiska partiers partiprogram för att få 
syn på hur centrala värdebegrepp fylls med olika innehåll. I båda fallen handlar det 
om hur sociala och kulturella värden omförhandlas.  

Studenternas aktiva roll (examinationsformer) 

Examinationsformerna på programmet varierar mellan gruppvisa uppgifter och 
individuella uppgifter, men också mellan skriftliga och muntliga uppgifter. Oftast 
kombineras flera av dessa. Studenterna blir aktiva i sitt lärande i och med att de 
allra flesta uppgifter har karaktären av att studenterna själva skall problematisera 
stoffet och självständigt formulera syfte med sin undersökning, oavsett om det är 
utformat som en hemtenta eller en uppsats. Även hemtentor har karaktären att 
studenterna måste problematisera och resonera självständigt. Ofta sker det i 
essäform, vilket också tvingar fram aktiva beslut om hur framställningen skall 
gestaltas och organiseras.  

Tydliga krav (aktivt lärande) 

Kraven som ställs på studenterna i termer av betygskriterier finns i 
studiehandledningarna. Dessa krav kompletteras med de generella krav som 
återfinns i programhandboken. Där är kraven uppdelade så att det finns en tydlig 
progression i vad som förväntas i de olika kunskapsområdena.  

Programmet är utformat så att uppgifterna studenterna möter blir mindre styrda ju 
längre in i utbildningen de kommer. Gradvis lämnas mer ansvar över åt studenterna 
att självständigt utforma och formulera sina uppgifter. Detta ställer också krav på 
att studenterna självständigt skall kunna ta beslut om vald teoretisering, 
argumentera för lämplig metod, och i förekommande fall utforma 
materialinsamling på ett genomtänkt sätt. Detta gör att studenterna på ett tydligt 
sätt får nytta av kunskaper som förvärvats i tidigare kurser.  
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Utbildningsspecifika resurser 

Processhandledare. Redovisas under rubrik 4.1 

Slutföra utbildningen inom planerad studietid 

De uppgifter som studenterna ställs inför är ofta av en sådan karaktär att de skall 
inge "A sense of urgency" i det att slutexaminationen kräver att andra moment 
redan är avklarade. Exempel på sådana upplägg är de uppgifter där studenterna 
måste samla in material och analysera detta och göra en presentation inför andra, 
innan en individuell fördjupande analys av resultaten kan göras. Detta bidrar till att 
studenterna i högre grad uppnår förväntad studietakt, än om vi hade arbetat med 
examinationer som inte kuggar in i varandra.  

I de kurser där större uppsatser skrivs erbjuds alltid handledning, och där gör 
handledare och student gemensamt upp en tidsplan. Då Fältarbete i termin 4 
examineras genom framläggning på ett symposium och C-uppsatsen examineras 
genom ett mer traditionellt opponentskap så kräver det att studenterna organiserar 
sina studier så att de olika delmomenten görs i tid: formulering av syfte, 
materialinsamling, val av metod och teoretiska utgångspunkter, genomförande av 
analys, osv. C-uppsatsen har även ett 50%-seminarium där studenternas texter 
ventileras. Detta motiverar studenterna att arbeta enligt tidsplanen.   

Omexaminationer erbjuds i nära anslutning till kurs, inom 4-5 veckor. Utöver detta 
har programmet två gemensamma omexaminationstillfällen per år, där studenterna 
kan lämna in uppgifter alldeles oavsett vilken kurs det gäller. Dessutom kan 
studenterna lämna in i samband med att kursen ges vid ordinarie tillfälle 
nästkommande år. I de fall studenterna har individuella studieplaner (ISP) så anges 
vilka tillfällen och i vilken ordning de olika omexaminationerna skall ske. Detta 
underlättar för studenterna att skapa sig överblick över sin studiesituation.  

Studievägledare tar kontakt med studenter som befinner sig i riskzonen att inte bli 
uppflyttade till termin 3 eller termin 5, vilket är våra två huvudsakliga trösklar. För 
tillträde till termin 3 krävs 45 hp, och för tillträde till termin 5 krävs 105 hp. Detta 
motsvarar 75% av förväntad studietakt. För tillträde till kandidatuppsatskursen 
krävs förutom 105 hp också att samtliga kurser i årskurs 1 är avklarade och att 
kursen Fältarbete i termin 4 är avklarad. Studievägledaren erbjuder ett personligt 
möte där behovet av att skriva en individuell studieplan (ISP) diskuteras. 

Studievägledaren för bok över de som påbörjat sin kandidatuppsats men inte blivit 
klara. Dessa studenter kontaktas och erbjuds samtal om att återuppta arbetet. I 
normalläget förbrukas den tid som är avsatt för handledning när terminen är slut, 
om studenten inte kommit överens med handledaren att "spara" en viss del av tiden 
genom att skjuta på den till nästkommande termin. När handledningstiden är 
förbrukad så kan fortfarande studenten få sin uppsats bedömd och kommenterad av 
examinator, rörande vad som måste åtgärdas för att få uppsatsen godkänd. Vid ett 
par tillfällen har extra resurser allokerats för att erbjuda handledning åt dessa 
återkommande studenter. Utfallet av dessa satsningar har varit gott.  

Studievägledaren håller reda på de som begärt studieuppehåll, och när de förväntas 
komma tillbaks, så att kursansvariga inför kursstart vet hur många studenter som 
kan förväntas. Detta underlättar gruppindelningar, vilket gör att studenten redan 
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från dag 1 på kursen vet i vilken gruppkonstellation som hen ingår i. Vi bedömer att 
detta befrämjar genomströmningen.  

4.1 Utvecklingsområden – utformning och genomförande 
Gruppuppgifter och gruppkonflikter 

Betoningen på gruppvisa uppgifter, speciellt under utbildningens termin 1-4 hjälper 
studenterna att förvärva en kompetens i och vana av att arbeta i team, vilket är 
viktigt inför deras praktikperiod under termin 6 och deras utträde på 
arbetsmarknaden, men ibland uppstår konflikter i projektgrupper. Ofta löses dessa 
konflikter genom att gruppen går till det gruppkontrakt som upprättats. Hjälper 
inte det, kontaktas handledare eller kursansvarig. I de allra flesta fall löses då 
problemen, då gruppens enskilda medlemmar tvingas reflektera kring sina egna och 
andras förväntningar på arbetsinsatserna. De få tillfällen då inte kontakt med 
kursansvarig räcker för att lösa den uppkomna situationen måste den hanteras 
långsiktigt, med ett helhetsgrepp som adresserar samarbetsklimatet i sin helhet. 
Programmet har avsatt 10% av en lektors arbetstid för att arbeta med dessa frågor. 
Funktionen benämns processhandledare. Personen skall vara fristående från 
kurserna. Därmed kan studenterna enskilt, eller i grupp ta kontakt med, och få stöd 
av en person som inte är lärare eller examinator för dem. Denna satsning bedrivs 
som ett projekt, och insatsen skall utvärderas innan beslut tas om den skall 
permanentas. Se även 8.1 Utvecklingsområden – studentperspektiv.  

På programmets första termin bedrivs undervisning om grupprocesser och 
gruppdynamik, med speciellt fokus på konflikter. Den som håller i dessa moment är 
utbildad psykoterapeut.  

Bibliotek, språk och studieteknik 

Programmet använder sig av universitetsbibliotekets personal för att ge 
undervisning i informationssökning och referenshantering, såväl som i värdering av 
källor, samt för information om fusk och plagiat. Elektroniska källor 
problematiseras. Dessutom diskuteras vetenskaplig publicering och vilka olika 
former av vetenskapliga texter som finns. Både CNB och universitetsbiblioteket 
centralt engageras. Dessa insatser blir allt mer viktiga i dagens medieklimat, inte 
minst illustrerat av diskussionerna kring fake news. Insatserna ges under termin 1, 
och de följs upp med moment om källkritik under termin 2, med examinerande 
uppgift att värdera källor. Där är lärare med historievetenskaplig kompetens 
engagerade. 

Programmet har en heterogen studentpopulation, både vad gäller etnisk bakgrund 
och klassbakgrund, vilket leder till att det är en stor spännvidd i den språkliga 
kompetensen, vilket påverkar studenternas möjlighet att ta till sig vetenskapliga 
texter och själva uttrycka sig på ett vetenskapligt adekvat sätt. Vi använder oss av 
språkverkstaden då vi upptäcker att det vetenskapliga språket behöver stärkas. 
Språkstöd ges i form av olika insatser som vi köper in från IKK. Det inkluderar 
undervisning i att skriva akademiskt och hantera akademisk engelska, vilket 
förbereder studenterna inför de tre kurser om sammantaget 30hp som ges på 
engelska på programmets 3e och 5e termin. Dessa insatser för att öka den språkliga 
akademiska kompetensen på svenska och engelska kan behöva utökas. 
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5 Forskningsanknytning 
Följande tre frågor har varit vägledande för analysen: 

(A) Beskriv översiktligt de vetenskapliga miljöer vid LiU som har relevans för 
utbildningen. På vilket sätt bedrivs verksamheten så att det fins ett nära samband 
mellan utbildningen och forskning vid LiU? Hur kommer verksamheten i 
forskningsmiljöerna utbildningen och studenterna tillgodo? 

(B) På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell nationell och 
internationell relevant forskning? 

(C) På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska tillägna sig ett 
vetenskapligt förhållningssätt? 

Beskrivningen av de vetenskapliga miljöer vid LiU som har relevans för 
utbildningen är översiktlig och utan ambition att gå in i detaljer.  

De vetenskapliga miljöerna som är relevanta för utbildningen finns huvudsakligen, 
men inte bara, på ISV. Lejonparten av den lärarkompetens som programmet nyttjar 
kommer från avdelningen där programmet är placerat – REMESO. På REMESO 
bedrivs forskning om etnicitet och internationell migration, ofta med en 
tvärvetenskaplig ansats. REMESO är en stark forskningsmiljö som står sig bra även 
internationellt. Utöver SKA finns den internationella mastersutbildningen Ethnic 
and Migration Studies (EMS) samt forskarutbildningen i Etnicitet och Migration.  

REMESOs undervisande lärare har bakgrunder i såväl humanistiska (tex 
litteraturvetenskap, historia) som samhällsvetenskapliga (tex sociologi, 
statsvetenskap) ämnen. Ur ett metodologiskt perspektiv finns en mycket bred 
variation av kunskaper representerade bland REMESOs lärare. Det gäller först och 
främst kvalitativa metoder i form av etnografi, intervjuer, textanalys i olika former, 
bild- och medieanalys och arkivstudier, samt några med kvantitativ kompetens. En 
ytterligare fördel för SKA-programmet är att flera forskningsprojekt bedrivs med en 
kombination av olika metoder (mixed methods approach). Forskningen på 
REMESO inkluderar också i hög utsträckning intersektioner mellan olika former av 
maktordningar. Det vill säga, utöver etnicitets- och migrationsperspektiv så finns 
god kompetens i genusvetenskap och kritiska sexualitetstudier, och flera forskare 
arbetar med arbetslivsfrågor, politisk ekonomi och klassrelationer.  

Även forskning om internationella förhållanden bedrivs, vilket bidrar till att stärka 
det internationella perspektivet på programmet, inte minst i termin 5. Forskningen 
som bedrivs vid REMESO är internationellt erkänd, så institutet har ständigt 
internationella gästforskare på besök, vilket möjliggör att vi inkluderar aktuell 
internationell forskning i undervisningen på programmet.  

Tillsammans utgör REMESOs lärare en bred samhälls- och kulturvetenskaplig 
kompetens som väl täcker SKA-programmets behov. Majoriteten av de verksamma 
vid REMESO är dessutom aktiva i externt finansierade forskningsprojekt. Utöver 
disputerade lärare finns även åtta doktorander vars pågående forskning är av vikt för 
programmet. Programmets kursansvariga håller litteraturlistor uppdaterade, så att vi 
inkluderar både nationella och internationella aktuella forskningsperspektiv i stoffet. 
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Exempel på andra relevanta forskningsmiljöer på ISV är ASC, som bedriver 
forskning kring äldre och social förändring och avdelningen Socialt arbete, som bl.a. 
bedriver forskning om förortsproblematiker och sociala problematiker hos unga. 
Där adresseras maktordningar både kring ålder och etnicitet, såväl som genus och 
klass. På avdelningen LEN bedrivs forskning om lärande med uttalat makt- och 
normkritiska perspektiv. IBL bedriver också forskning om ungdomssociologi och 
handikappvetenskap, med genusperspektiv som utgångspunkt. Från IKK är 
forskning i Socialantropologi relevant för oss. På Tema Barn är forskning rörande 
maktordningar i snittet mellan ålder och genus relevant. Viss forskning på IMH är 
av relevans, framförallt folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvårdspolitik, samt 
forskning om äldres livsvillkor. Den kulturvetenskapligt och historiskt orienterade 
forskningen som bedrivs på ISAK är också av relevans för utbildningen.  

I kandidatuppsatskursen söker programmet att matcha både metod- och 
ämneskompetensen hos handledarna med studenternas projekt. Därför söker vi 
handledare inte bara från ISV/REMESO, utan också från avdelningarna LEN, 
Socialt arbete, ASC, såväl som från institutionerna Tema, IKK, IBL, ISAK och IMH.  

5.1 Utvecklingsområden – forskningsanknytning 
Då ISV kommer att upphöra, och tillsammans med bland annat ISAK och IKK bilda 
en ny institution, IKOS, så ser vi här en potential till stärkt samarbete med 
forskningsmiljöer som tidigare legat på andra institutioner. 

Noteras kan att avdelningen LEN kommer att överföras till IBL. Detta leder till 
rekommendationen att en konsekvensanalys bör göras vad gäller den långsiktiga 
kopplingen till de forskningsmiljöer som är relevanta för utbildningen, men som 
organisatoriskt är placerade vid andra institutioner. Se 6.1 Utvecklingsområden – 
lärarkompetens för mer detaljer.  
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6 Lärarkompetens 
Följande fem frågor har varit vägledande för analysen: 

(A) Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna, som 
medverkar i utbildningen, har i förhållande till utbildningens behov avseende 
vetenskaplig och pedagogisk kompetens. 

(B) Beskriv andra lärarresurser som är nödvändiga för utbildningens 
genomförande. 

(C) Vilka kompetensutvecklingsinsatser görs i förhållande till utbildningens behov? 

(D) Hur har stabiliteten i lärargruppen sett ut över tid? Hur bedöms stabiliteten i 
lärargruppen se ut under de närmast kommande åren? 

(E) Beskriv hur programmet tillgodoser att handledare inom den 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får relevant information och besitter god 
kompetens för uppdraget. 

Den sammanlagda kompetensen som lärarkollegiet besitter harmoniserar väl med 
programmets behov. Då utbildningen är tvärvetenskaplig tas flera olika 
kompetensprofiler tillvara, då utbildningen är förlagd på en avdelning som driver 
tvärvetenskaplig forskning inom IMER-fältet. Den övervägande majoriteten av 
kollegiet är inte blott bekant med perspektivet etnicitet, utan också med klass, 
genus, funktionalitet, osv.  

Vissa kursmoment kräver att kompetens från andra avdelningar och institutioner 
anlitas. Exempel på sådana avdelningar vid ISV är Socialt arbete, Äldre (ASK), och 
LEN. Härifrån hämtas personer med kompetens inom främst perspektiven klass, 
äldre, viss metodologi, samt för uppsatshandledning. Dessutom har vi där 
psykoterapeutisk kompetens vilket är viktigt för vårt arbete med grupprocesser.  

Vi anlitar personal från andra institutioner för att säkra upp kompetens i fält där 
avdelningen inte fullt ut kan försörja programmet. Exempel på detta är IBL, där vi 
hämtar kompetens inom ungdomssociologi, handikappvetenskap/historia och 
genus, samt för metod och uppsatshandledning. Från ISAK hämtas kompetens 
inom vetenskapshistoria och offentlig förvaltning, samt metod. IMH bistår med 
kompetens inom hälso- och sjukvårdspolitik. TEMA bidrar med kompetens inom 
medicinhistoria, medicinsk sociologi, visuell metod, samt metod. IKK anlitas för 
språkstöd och akademisk engelska. CNB anlitas för moment som har med källkritik, 
referenshantering, plagiarism, informationssökning och -värdering att göra.     

Vid behov engageras externa gästlärare. Dessa hämtas från kommunsektorn, eller 
är gästforskare vid REMESO. Exempel på kompetens som de bidragit med under 
utvärderingsperioden är kommunal förvaltning, samt urbansociologi.  

Under perioden har fyra universitetslektorer samt en universitetsadjunkt förts över 
till avdelningen LEN. Detta hanteras av avdelningen dels genom ett nära samarbete 
med IBL, vilket säkerställer att dessa personers kompetens kan nyttiggöras 
programmet under en övergångsfas, dels genom att kursgivande institution har en 
stabil lärarbas som kan ta över undervisning. Se nedan. 
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Avdelningen avsätter medel för kompetensutveckling för de som inte har 
forskningsprojekt. Timantalet är individuellt anpassat, beroende på behov.  

Programmet kräver att engagerade lärare skall gå Didacticums kurser. För att 
inneha kursansvar skall relevant högskolepedagogisk kompetens ha inhämtats.   

Vi har inga handledare från programmet för praktiken. Studenterna har 
kontaktpersoner på praktikplatsen som agerar som stöd.  

6.1 Utvecklingsområden – lärarkompetens 
De utvecklingsområden som urskiljs är A) hur programmet skall kompensera för de 
fem som lämnar för IBL. B) Stabilitet i lärarkollegiet i termer av att i god tid veta 
hur bemanningen kommer att se ut. Under en period har det varit en viss 
omsättning av undervisande personal, såväl som kursansvariga.  

A) Rörande situationen som uppstått i och med överföringen av disputerad personal 
till IBL så kommer under det under en övergångsperiod vara så att de två 
inblandade studierektorerna har en nära dialog om bemanning för att säkerställa att 
den kompetens som behövs engageras.  

Avdelningen har också en långsiktig plan för kompetensförsörjning: 

1) 5 nyantagna doktorander, som inom ett år kommer att undervisa på programmet,  

2) 2 doktorander med stor undervisningsvana kommer att disputera inom 1 år 

3) minst ett lektorat är under pågående tillsättning med specifik inriktning mot SKA 
och EMS med 13 sökande varav 3-4 docenter, och med planerat tillträde HT20. 

4) ett biträdande lektorat är också under tillsättning, 

5) en pågående tillsättning av en ny professur med planerat tillträde HT20. 

Den samlade bilden visar att det finns en stabil och kompetensmässigt välmatchad 
lärarbas, med placering på avdelningen, för att kunna driva programmet. En 
genomgång av metodkompetens visar att det finns en betydande kompetens kring 
etnografisk metod såväl som textanalys. 

Det finns en gemensam vilja från programledningen och ledningen för avdelningen 
att framgent nyttja den kompetens som lärare överflyttade till LEN har, samt att 
söka bredda kontakterna med kollegor inom den nya institutionen IKOS. 

B) Vad gäller bristen på stabilitet i meningen att det från termin till termin har varit 
svårt att veta exakt vilka personer från avdelningen som kan gå in som 
kursansvariga respektive undervisa med en viss volym så bidrar det faktum att 
avdelningen är en i hög grad forskande miljö till detta. De krav som ställs på 
forskare som får externa medel är sådana att man ofta tvingas välja bort 
undervisningsuppdrag, ibland med kort varsel. Detsamma gäller för doktorander. 
Även små störningar i avhandlingsprojekt kan leda till justeringar av 
undervisningsinsatser på kort varsel. Här kan det också röra sig om frånvaro 
beroende på föräldraskap.  

Programmet har infört ett system med biträdande kursansvariga som går in när det 
sker störningar antingen på grund av ovanstående problematiker, eller om 
kursansvarig eller annan undervisande personal drabbas av sjukdom. 
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7  Arbetslivsperspektiv 
Följande fem frågor har varit vägledande för analysen: 

(A) Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att studenterna förbereds för 
arbetslivet? 

(B) Hur samverkar utbildningen med omgivande samhälle? Hur bidrar samverkan 
till kvalitet i utbildningen? 

(C) På vilka sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information som är relevant 
för utbildningens användbarhet och förberedelse för arbetslivet? 

(D) Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att utbildningen är 
användbar och förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv? 

(E) Hur arbetar utbildningen med att följa upp och tillvarata alumners 
erfarenheter? 

Programmets kunskapsområden spänner över ett vitt fält, i det att ambitionen är att 
ge studenterna en bred, kritisk och sektorsövergripande samhällsvetenskaplig 
kompetens som är användbar inom flera olika samhällssektorer och för en rad olika 
typer av arbetsuppgifter.  

Inom ramen för kunskapsområdet Arbetsmarknadsförberedande (ARB), ryms 
kursen Organisering, projekt och utvärdering (OPU), samt Samhälls- och 
kulturanalytisk praktik. Utöver detta har flera kurser moment som är direkt 
kopplade till det omgivande samhället. De kan vara examinerande, eller kopplade 
till att studenterna inhämtar empiriskt material ute i olika organisationer eller det 
omgivande samhället.  

OPU behandlar organisationsteori, projektledning och utvärderingskompetens, 
samt statistisk databehandling. Studenterna tränas i att använda olika metoder för 
förändringsarbete, i form av att tillämpa utvärderingsmetoder. Kursinnehållet 
beskrivs enligt följande: 

Inom kursen introduceras olika former av organisering inom arbetslivet både 
historiskt och samtida perspektiv. Särskilt fokus ges på projektorganisering. 
Inom detta område studeras såväl offentlig som privat och ideell sektor. I kursen 
diskuteras olika metoder för förändringsarbete och utvärdering. Såväl 
kvantitativa som kvalitativa metoder belyses. I kursen behandlas hur identitet 
och normer kan förstås i relation till organisering av arbete. I kursen läggs stor 
vikt vid praktisk tillämpning såväl som kritisk reflektion kring organisering och 
utvärdering. 

Då programrådet betonar vikten av att studenterna tränas att arbeta i projektform, 
samt att de får grundläggande kompetens i statistisk databehandling, så 
tillskapades denna kurs för att möta behovet som de externa ledamöterna 
identifierat såsom representanter för avnämarna. Här engageras också företrädare 
för kommunen och från ISAK/CKS (Centrum för Kommunstrategiska Studier), som 
föreläser om kommunal organisation och offentlig förvaltning, vilket gör att denna 
mer teoretiska kunskap knyts direkt till konkreta kontexter som studenterna sedan 
kommer att möta i sin praktik. 
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Praktik är en form av direkt samarbete i utbildningen, mellan arbetslivets aktörer 
och universitetet. I praktikkursen ordnar studenterna själva praktikplats i samråd 
med programansvarig. Studenterna skriver tillsammans med arbetsgivaren fram en 
praktikplan. Arbetsuppgifterna skall möjliggöra att den kompetens som 
studenterna erövrat kommer till användning. Det kan vara att utreda något, 
utvärdera ett projekt eller en satsning, göra kartläggningar eller andra former av 
undersökningar som presenteras i form av en rapport eller dragning. Efter 
praktiken skriver studenterna en praktikrapport där de förutom att beskriva sin 
arbetsplats och sina arbetsuppgifter också reflekterar kring sin egna kompetens i 
förhållande till de förväntningar som arbetsgivaren hade och som arbetsuppgifterna 
krävde. Studenterna skall identifiera om det finns luckor i den egna kompetensen, 
som försvårade för utförandet av arbetsuppgifterna.  

Erfarenheterna samlas ihop och diskuteras i kollegiet, och i programrådet. De ligger 
till grund för förändringar av kurser på programmet. Exempelvis är ett moment 
under termin 2 som behandlar statistik ett resultat av dessa diskussioner. Då kunde 
också den statistiska uppgiften i OPU göras mer avancerad, då studenterna hade 
med sig grundläggande kunskap redan från år 1.  Då studenterna i termin 2 fick 
arbeta i Excel med ett redan insamlat statistiskt material utifrån färdiga 
frågeställningar, kunde fokus läggas på multivariat analys och tolkningar av 
regressionskoefficienter i termin 4, med hjälp av SPSS. 

Praktikrapporterna presenterar studenterna sedan för varandra på ett seminarium, 
och de diskuterar sina erfarenheter och upplevelser av att ha använt sin förvärvade 
kompetens. Då blir det också tydligt att studenterna har haft vitt skilda 
arbetsuppgifter inom olika verksamheter. Ofta blir studenterna i samband med 
praktiken mer medvetna om sin egen kompetens. Detta stärker dem inför utträdet 
på arbetsmarknaden.   

Ett annat exempel på samverkan med det omgivande samhället är kursen 
Livsvillkor – grannskap – identitet, där studenterna utför projektarbeten i form av 
observationsstudier i det offentliga rummet, i ett urval olika stadsdelar i 
Norrköping. Resultaten presenteras i form av en PechaKucha i fullmäktigesalen på 
kommunhuset Rosen i Norrköping, i närvaro av politiker och tjänstemän. Detta ger 
återkoppling tillprogrammet om att de kunskaper som studenterna har är relevanta 
för det omgivande samhället; i detta fallet kommunsektorn. Det händer att 
studenterna efter presentationerna får erbjudande av kommunen att utreda någon 
fråga eller sitta med i en projektgrupp.  

Det kan också finnas anledning att notera att Norrköpings kommun ofta anställer 
SKAare på s.k. studentuppdrag, för ett särskilt tidsbegränsat uppdrag eller projekt. 
Uppdraget utförs utanför studierna och studenten får timlön för uppdraget. 
Exempel på uppdrag är författande av rapporter, utförande av enkäter, agera 
workshopledare, med mera. 

Ett annat exempel är kursen Fältarbete i termin 4. Där gör studenterna etnografiska 
fältarbeten (parvis), där det empiriska materialet samlats in i Norrköping. En 
uppsats författas på basis av undersökningen, och resultaten presenteras sedan i ett 
Symposium, där både företrädare för kommunen, men även de som försett 
studenterna med empiriska data inbjuds att delta. Det kan vara personer som 
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intervjuats, men det kan också vara organisationer som försett studenterna med 
material från olika typer av projekt.  

Denna kurs är långt ifrån den enda kursen där studenterna skriver uppsatser eller 
rapporter på basis av ett empiriskt material som samlats in ute i samhället. 
Programmet eftersträvar att så många uppgifter som möjligt utgår från reella 
fenomen och problem i det omgivande samhället.  

Vi arbetar också med studiebesök på Arbetets museum, på EWK-museet, 
Norrköpings konstmuseum, men också på Norrköpings stadsarkiv. Besök 
arrangeras när utställningar anknyter till tematiker i olika kurser. I termin 5 har 
studenterna besökt utställningar på EWK-museet under flera år, då utställningarna 
handlat om frågor såsom yttrandefrihet, politisk satir, kamp för rösträtt, kamp mot 
apartheid, osv. Samma sak gäller Norrköpings konstmuseum. Norrköpings 
stadsarkiv har besökts för att få insikter i vilka olika typer av handlingar som 
arkiveras av kommunen, vilket ger perspektiv på bredden i det kommunala 
uppdraget och förbereder studenterna inför materialinsamling till olika typer av 
uppsatsprojekt, inte minst kandidatuppsatsen.  

Kandidatuppsatskursen medför oftast samverkan med omgivande samhälle. . 
Huvudparten av studenterna samlar in empiriskt material genom intervjuer, 
fokusgrupper eller observationer av personer som är verksamma i välfärdssektorn i 
vid mening, eller samlar in dokument genom olika organisationer eller 
förvaltningar. Inte sällan sker uppsatsarbetet som uppdrag som kommunen eller 
någon annan uppdragsgivare har gett studenten. Programmet är noga med att 
betona att skilja på den uppsats som skrivs för att examineras från den rapport eller 
motsvarande som studenten producerar åt uppdragsgivaren. Därmed kan 
uppsatsen och rapporten till uppdragsgivaren behandla delvis olika frågor, även om 
det empiriska materialet är det samma. Programmet ser fördelar med att skriva på 
uppdrag, då det ger en närhet till det omgivande samhället då studenten får syn på 
vilka typer av frågor som är aktuella och viktiga för arbetsgivaren. Dessutom medför 
uppdrag att studenter får tillgång till empiriskt material som annars hade varit 
mycket svårt att nå. Detta höjer kvaliteten på kandidatuppsatserna.  

Programrådets roll 

Det gemensamma SKA/EMS-rådet är en viktig direkt länk till det omgivande 
samhället och arbetsmarknaden. Rådet är sammansatt av ledamöter som till största 
delen är alumner, som nu arbetar inom branscher och organisationer som 
regelmässigt anställer SKAare, och efterfrågar den kompetens som våra studenter 
får. Därigenom får alumner och relevanta arbetsgivare inflytande i programmets 
kvalitetsutveckling och strategiska förändringsarbete. 

Rådet var drivande i att programmet infört praktik, vilket stärkte programmets 
samverkan med det omgivande samhället och bidrog till att synliggöra SKA i vidare 
kretsar. Dessutom fick studenterna en bättre bild av var deras kompetenser 
efterfrågas.  

Programrådet är också delaktigt och drivande i programmets innehållsliga och 
pedagogiska utveckling och dess anpassning till en förändrad arbetsmarknad. 
Exempel på kompetenser som stärkts som resultat av dialogen i programrådet är 
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arbete i projektform och att utvärdera projekt och verksamheter som led i 
förändringsarbete.  

Alumners erfarenheter tas tillvara när vi bjuder alumner till panelsamtal under 
olika teman kopplade till arbetsmarknaden. Där deltar studenter och lärare i 
diskussioner kring karriärvägar, strategier för att träda ut och orientera sig på 
arbetsmarknaden och för att diskutera och fånga upp förändringar i vad 
arbetsmarknaden efterfrågar.  

Alumners erfarenheter kommer också studenterna till godo under de årligt 
återkommande arbetsmarknadsdagarna som SKA-sektionen anordnar. Till dessa 
arbetsmarknadsdagar bjuds arbetsgivare in som efterfrågar SKA-kompetens. 

Programmet har återkommande gjort alumniundersökningar. Då anställs ett par 
studenter som har passerat termin 4 för att i projektform utföra en utredning om 
före detta SKA-studenters arbetsmarknad. Senast detta skedde var i samband med 
SKA:s 20 årsjubileum, då en enkät gick ut till de ca 500 studenter som tagit ut sin 
examen. Denna data behandlades sedan av två studenter, och de kompletterade sin 
analys med att göra en handfull intervjuer med strategiskt valda alumner. Denna 
alumnirapport återfinns som bilaga till denna rapport. Bilden som tecknas där är att 
de examinerade studenternas kompetens uppskattas och nyttiggörs inom ett brett 
fält av verksamheter, och att den stora majoriteten har funnit sin utkomst inom 
offentlig förvaltning, samt att många av de tidigare studenterna har gått vidare från 
sin första anställning, till mer kvalificerade arbetsuppgifter. En mindre del av 
alumnerna har gått vidare till chefspositioner av olika slag (ca 15% av de svarande). 

7.1 Utvecklingsområden – arbetslivsperspektiv 
Programledningen har i samråd med programrådet identifierat fyra områden där 
det är önskvärt att kompetensen hos studenterna stärks: 

1) Statistisk databehandling. Detta har delvis åtgärdats, som nämnts ovan. 
Programmet verkar emellertid för att tillskapa en valbar kurs i statistisk 
databehandling som ytterligare fördjupar studenternas kunskaper inom fältet. 
Kompetens finns på avdelningen.  

2) Offentlig förvaltning. Här tillskapas en valbar kurs. Denna är tänkt att vara 
anpassad för de studenter som tänker sig en framtid inom statlig förvaltning, såsom 
länsstyrelser eller myndighetsvärlden, eller som har ambitionen att läsa 
statsvetenskap på masternivå. Kompetens finns på avdelningen.  

3) Etnicitet och internationell migration. Här tillskapas en fördjupande valbar 
kurs, då studenterna redan mött IMER-perspektiv i flera kurser. Kursen är tänkt för 
studenter som tänker sig arbeta med integrations- eller migrationsrelaterade frågor 
på myndigheter, eller inom organisationer som bedriver integrationsarbete. Den 
utgör också en förberedelse för studier vid masterprogram inom IMER-fältet, 
exempelvis EMS. Kompetens finns på avdelningen.  

4) Välfärdsrätt. Kursen är avsedd för de studenter som tänker sig en 
arbetsmarknad inom så kallade mjuka förvaltningar inom kommunal sektor, där 
det är viktigt att ha kännedom om de juridiska ramar som omgärdar olika former av 
insatser gentemot klienter. Kursen avses köpas från avdelningen för Socialt arbete. 
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Vidare så skall programrådet breddas. Vi har företrädare för Norrköpings kommun, 
Kriminalvården, Fastighetsägarna, Hyresbostäder och Mångkulturellt centrum 
Botkyrka. Vi behöver företrädare för fler statliga myndigheter, då många studenter 
söker sig till den statliga sektorn. Alumnirapporten visar att de vanligaste statligaste 
arbetsgivarna är Migrationsverket, Försäkringskassan, Kriminalvården och 
Arbetsförmedlingen. Även media och kulturverksamheter kan med fördel ges plats i 
rådet. 

Programrådet bör sammanträda mer frekvent än vad som skett hittills. 
Programledningens förslag är att öka antalet möten från 2-3 per år till 4, vilket ger 
rådet större möjlighet att närmare följa programmets verksamhet.  

Både för studenter och arbetsgivare bör kompetensens användbarhet även utanför 
traditionell offentlig sektor betonas. Av de som svarat på alumnienkäten hade 85% 
sin första anställning inom offentlig sektor. 

Kommande alumniundersökningar bör kvalitetssäkras utifrån vetenskapliga 
kriterier, så att insamling av data och metodologin blir genomskinlig. 
Undersökningarna bör kompletteras med information från arbetsgivare som 
anställer SKAare, rörande de behov av kompetens som efterfrågas. Detta bör riktas 
mot chefer som har rekryteringsansvar. Då skulle vi inte bara få en bild av vart 
examinerade SKAare tar vägen och vad de får för jobb, utan också djupare 
information om hur arbetsgivarna värderar den kompetens som studenterna har. 
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8 Studentperspektiv 
Följande tre frågor har varit vägledande för analysen: 

(A) Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i arbetet 
med att utveckla utbildningen. 

(B) Beskriv exempelvis hur utbildningen arbetar med kursvärderingar, möten 
mellan programansvarig, kursansvariga och studenter där utveckling av 
utbildningens kvalitet är i fokus. 

(C) Beskriv hur utbildningen tillvaratar studenternas åsikter och erfarenheter om 
sin studiesituation. Beskriv hur eventuella åtgärder återkopplas till studenterna. 

SKA-sektionen utser två utbildningsbevakare årligen, och dessa sitter med på SKA:s 
lärarmöten som hålls var sjätte vecka. Utbildningsbevakarna har en fast punkt på 
mötena. Ambitionen är att enskilda studentärenden skall behandlas i mindre grupp, 
så att de slipper belasta dessa möten, där förutom programansvarig och 
utbildningsbevakare också studierektor, kursansvariga, biträdande kursansvariga, 
administratör och studievägledare sitter med. Här behandlas ofta de enskilda 
kurserna, och de olika undervisningsmomenten och examinationerna. Där har 
studeranderepresentanterna med sig frågor och kommentarer från 
studentkollektivet, vilket hjälper kollegiet förstå i vilken riktning utbildningen bör 
utvecklas, vad som bör förtydligas och vad som bör betonas tydligare.  

Även på programrådets möten sitter utbildningsbevakarna med, och de har en fast 
punkt på dagordningen. Här diskuteras strategiska frågor, såsom programmets 
långsiktiga utveckling och hur vi tillser att programmet producerar studenter med 
en kompetens som efterfrågas av avnämarna. Studenternas perspektiv är viktigt för 
rådet, då de ofta har med sig erfarenheter från praktik eller från att ha gjort 
fältstudier i olika typer av verksamheter, så studenternas perspektiv hjälper rådet 
att kunna bistå programansvarig med utvecklingsrekommendationer. 

Termin 2 avslutas med en utvärdering av årskurs 1. Detta sker muntligen och 
studierektor och programansvarig är närvarande. Studenterna kommenterar 
kursernas innehåll, kurslitteratur, arbetsformer, enskilda kursmoment, 
examinationer, gruppvisa arbeten, ämnesmässig, teoretisk och metodologisk 
progression, den sociala studiesituationen, etc. så att programledningen får en 
samlad bild av hur de två första terminerna har upplevts. Synpunkterna 
sammanställs och studenterna informeras om åtgärder som vidtagits.  

Studeranderepresentanterna framhäver att de arbetsmarknadsdagar som 
studentkåren arrangerar årligen också är ett led i studenternas arbete i att bidra till 
att utveckla utbildningen. Studenterna marknadsför programmet bland 
arbetsgivare, och lyfter fram de kompetenser som man blir bärare av på 
programmet. Omvänt samlar studenterna in information om vad det är för 
kompetenser som dessa arbetsgivare efterfrågar, inom olika yrkeskategorier såväl 
som inom olika samhällssektorer. Detta bidrar till att utveckla programmets 
arbetslivsrelevans, då studenternas synpunkter och insikter från både 
arbetsmarknadsdagar såväl som från genomförd praktik tas tillvara i utvecklingen 
av programmet. 
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8.1 Utvecklingsområden – studentperspektiv 
Närvaron på de avslutande termin 2-möten är tämligen låg, vilket gör det troligt att 
det är en överrepresentation av högpresterande studenter närvarande på dessa 
möten. Detta påverkar resultatet. I samtal med representanter för studenterna har 
beslut tagits att genomföra möten även efter termin 1, och göra det i samband med 
andra lärandeaktiviteter för att höja närvaron i diskussionerna.  

Studierektor kallar till avdelningslärarmöten ett par gånger per termin. Dessa är 
avsedda för alla som undervisar på avdelningen, så de handlar inte bara om SKA-
programmet. Fokus för dessa möten är pedagogisk utveckling. Programmet 
förordar att studeranderepresentanter även kallas till dessa möten.  

SKA-sektionen har visat intresse för att upprätta ett studentråd, där 
programansvarig och studierektor möter studeranderepresentanter utan att hela 
kollegiet i form av kursansvariga behöver vara närvarande. Vi tror att detta kan vara 
bra, då fler frågor hade kunnat ventileras, då studeranderepresentanterna hade 
sluppit pressen att framföra sina synpunkter inför kursansvariga. 

Det är svårt att få kontinuitet i det studentfackliga arbetet, då studenterna sitter så 
kort tid på sina uppdrag. Här skulle programmet behöva en mer formaliserad dialog 
med studentkåren och Stuff, så att det blir synligt från både vår och studenternas 
horisont vad som gjorts i termer av projekt och särskilda satsningar; en slags 
systematisk uppföljning av de frågor som hanterats under året. 

Efter samtal med studeranderepresentanter har vi blivit varse vikten att inte enbart 
förlita sig till att kommunikationen med studenterna sker via utbildningsbevakare, 
utan också aktivt söka nå ut till samtliga studenter och föra en öppen dialog. Det är 
inte bara de studentfackligt aktiva studenternas röster som behöver bli lyssnade till. 
Studenter ger ibland återkoppling eller synpunkter till enskilda föreläsare eller 
seminarieledare, och dessa synpunkter kommer inte alltid till programledningens 
kännedom. Arbete med detta har igångsatts i och med att lärarlaget har tagit 
initiativ till återkommande möten med studenter i helklass för att aktivt och 
långsiktigt arbeta med kommunikations- och samtalsklimatet både inom 
studentgruppen och mellan studentkollektivet och lärarkollegiet. Från programmets 
sida är det viktigt att poängtera att lärarkollegiet och studenterna har samma mål, 
och det är att tillse att studenterna får möjlighet att få en så bra utbildning som det 
bara är möjligt. De måste känna att kollegiet står på deras sida i arbetet för detta.   

Programmet avsätter 10% av en lektors tjänst till att arbeta med studiesociala frågor 
som hänger samman med konflikter och spänningar som kan uppstå i de gruppvisa 
arbetena som studenterna utför. Studenterna skall, enskilt eller i grupp, ha en lärare 
att samtala med, som inte är direkt involverad i kursen, just för att arbetsprocessen 
skall hamna i fokus, inte uppgifterna. Vi har valt att kalla funktionen för 
processhandledare. Personen som har utsetts har arbetat med dessa frågor förut i 
olika sammanhang, och är väl bevandrad i arbetsmiljöfrågor, då denne också är 
lokalt arbetsmiljöombud på institutionen. Personen har dessutom lärarexamen. 
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9 Jämställdhetsperspektiv 
Följande två frågor har varit vägledande för analysen: 

(A) På vilket sätt inkluderas jämställdhetsperspektivet i planering, genomförande 
och uppföljning och hur bidrar detta till kvalitetsutveckling? 

(B) Hur integreras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och 
genomförande av utbildningen? 

Då programmet är brett samhällsvetenskapligt orienterat med en tvärvetenskaplig 
och maktkritisk inriktning blir maktordningar som klass, genus, ålder, sexualitet, 
etnicitet, och så vidare, centrala. Ett jämställdhetsperspektiv är så att säga inbyggt i 
utbildningens vetenskapsteoretiska fundament och empiriska perspektiv. Sedan är 
naturligtvis balansen mellan de olika maktordningar som diskuteras och studeras 
lite olika viktade i olika kurser. I vissa träder ett genus- och jämställdhetsperspektiv 
fram tydligare och mer framträdande än i andra kurser.  

Kursen Normalitet och avvikelse, utgår från ett intersektionellt perspektiv där 
studenterna under fyra temaveckor arbetar med makt, rasism, kön och sexualitet, 
samt funktionalitet. Kursen Det moderna samhällets framväxt problematiserar 
framväxten av välfärdssamhället utifrån ett historiskt genusperspektiv. Kursen 
Politiska visioner är behandlar politisk idéhistoria, och den ger förståelse för dagens 
diskussioner kring jämställdhet, politiska identiteter och rättighetssträvanden i 
ljuset av hur politiska ideal och visioner argumenterats för historiskt, från antiken 
fram till våra dagar. Då finner man att det är ett begränsat antal teman som alltid 
återkommer i diskussionerna, och att frågan om jämställdhet mellan könen, inte är 
en serie olika diskussioner utan medger att betraktas som en pågående diskussion. 
Detsamma gäller givetvis för andra konfliktlinjer och diskussioner som berörs i 
kursen. Kursen New Social Movements fortsätter denna tematik och ställer frågor 
kring hur politiskt handlande har organiserats och gestaltats, och vilka grupper som 
funnit det nödvändigt att "ta till" utomparlamentariska protester för att lyfta frågor 
kring exempelvis politiskt deltagande och inflytande. Här kontrasteras den 
kvinnliga rösträttsrörelsen mot samtida feministiska rörelser utifrån 
intersektionella perspektiv. Detta säkerställer att de olika maktordningarna inte 
behandlas var och en för sig, isolerade, utan istället betraktas som sammanlänkade.  

Utöver dessa exempel söker vi tillse att det i samtliga kurser lyfts både s.k. manliga 
och kvinnliga perspektiv, exempelvis genom att se över litteraturlistor för att 
säkerställa att det inte är en tung övervikt av manliga författare, eller författare som 
inte problematiserar de olika maktordningarna i samhället. Rent konkret kan det 
handla om att s.k. klassikertexter inom exempelvis sociologi, politisk idéhistoria, 
socialantropologi, osv. kompletteras med texter som problematiserar den historiska 
epok ur vilka verken kommer. Inte sällan tar detta sig uttryck i s.k. feministiska 
läsningar av klassikertexter. Detta jämställdhetsperspektiv på det akademiska 
stoffet ger möjlighet att problematisera försanthållanden och normer i samhället. 
Därmed är ett jämställdhetsperspektiv också ett intellektuellt verktyg som låter oss 
förstå och diskutera samhället på ett rikare sätt. 

I uppföljningen av kurserna nyttjar vi givetvis den fråga som Evaliuate har om 
genusperspektiv, och i de fall resultaten pekar mot att studenterna upplever  att ett 
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jämställdhetsperspektiv inte beaktats tillräckligt söker vi svar på om det kan 
åtgärdas genom utbyte av litteratur, arbetsformerna, eller något annat.  

Vad gäller just arbetsformerna är vi noga med att vid gruppindelningar aldrig skapa 
grupper som innehåller en enskild kvinna eller en enskild man. Vid mindre grupper 
(4-5 st) lyckas inte alltid det. Då försöker vi lösa detta inför nästa kurs. Det 
perspektiv som är vägledande för oss är att alla oavsett kön skall känna trygghet i 
att de ges lika möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen, kan göra sin röster 
hörda under seminarier, och att allaserfarenheter och tankar beaktas i lika hög grad. 
Detta ställer ganska krav på att våra undervisande lärare i konkreta 
undervisningssituationer måste vara beredda på att problematisera det studenterna 
säger, eller styra upp diskussionerna så att allas perspektiv tas tillvara i 
seminariediskussioner. 

Kollegiet använder sig av formuleringar från LiU:s Lika Villkor för att pedagogiskt 
förmedla LiU:s värderingar och vision om ett jämställt universitet.   

9.1 Utvecklingsområden – jämställdhetsperspektiv 
Trots att ett jämställdhetsperspektiv är väl integrerat både i planering, 
genomförande och uppföljning såväl som i själva stoffet finns det ändå anledning 
att inte slå sig till ro.  

Diskussionerna kring vad ett jämställdhetsperspektiv är och hur det kan gestaltas 
och hur man kan arbeta med det i praktisk undervisning bör hållas levande i 
kollegiet. Detta kan ibland vara svårt, inte minst med hänsyn till en viss 
personalomsättning i vissa kurser. Utmaningen är att göra 
jämställdhetsperspektivet till en integrerad del i alla undervisningsmoment. 

Programledningen söker hålla diskussionen levande kring dessa frågor på 
lärarmöten, handledarmöten och på examinatorsmöten. Perspektivet ingår även i 
de strategiska diskussionerna som sker en gång per termin. Dessa diskussioner rör 
såväl principiella frågor om arbetssätt och attityder som specifika sätt att integrera 
jämställdhetsperspektiv i specifika kursmoment. 

Programmet förutsätter dessutom att samtliga undervisande lärare har genomgått 
Didacticums relevanta stegkurser. I dessa problematiseras ett jämställdhets- och 
genusperspektiv, särskilt med fokus på mötet med studenter i undervisningen, 
snarare än på litteratur. Vad gäller lärarstabens könssammansättning har det i vissa 
kurser varit viss obalans. Det har funnits kurser där blott män har undervisat. Detta 
har delvis med planeringen av kurserna att göra, och där måste programansvarig bli 
tydligare i beställningen till studierektor, och kanske helt enkelt ställa tydligare krav 
på att studenterna skall få möta både kvinnliga och manliga lärare.  
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10  Hållbarhetsperspektiv 
Följande fråga har varit vägledande för analysen: 

(A) Hur säkerställs att studenter får en grundläggande kännedom om och förståelse 
för hur hållbar utveckling är relevant inom utbildningen? 

Trots att begreppet hållbar utveckling (HU) inte nämns i någon av kursernas 
kursmål, kan man ändå hävda att utbildningen rymmer ett klart 
hållbarhetsperspektiv. Utöver de kurser och moment som direkt berör 
resursanvändning och miljöfrågor kommer även hållbarhet in i diskussioner om 
samhällets sammanhållning, i frågan om hur ett samhälle är möjligt, om 
gemenskap, segregation, välfärd och inkludering. De teoretiska perspektiv som vi 
låter studenterna arbeta med, exempelvis klass, genus, etnicitet, ålder, sexualitet, 
ger förståelse för hur olika typer av maktassymmetrier formar samhället. 
Studenterna får så verktyg till att analysera fenomen som är av betydelse i frågan 
om hållbarhet i samhället, som till exempel bostads- eller utbildningssegregation, 
utanförskap, rasism och rasifiering, ålderism, strukturellt förtryck som har med 
genus eller sexualitet att göra.  

Om man tar utgångspunkt i en konventionell uppdelning av HU i ett ekologiskt, ett 
ekonomiskt och ett socialt ben, så blir det tydligt att utbildningen täcker upp för en 
problematisering av det sociala benet. Detta är i sin tur kopplat till den ekonomiska 
ordningen och dess inverkan på de ekologiska system vi är del av. Dessa två ben 
intar inte lika central plats i utbildningen, men berörs på en rad olika sätt inom 
ramen för tvärvetenskapliga perspektiv. Vidare, på kunskapsområdet Identiteter 
och livsvillkor problematiseras människors livsvillkor och identitetsbildning på fyra 
olika samhälleliga "arenor": arbetsmarknad, grannskap, fostran och hälsa. Där 
tränas studenterna att se kopplingen mellan människors livsvillkor och 
identitetsbildning, och vad detta får för konsekvenser, exempelvis i form av 
segregation och känsla av utanförskap. Även goda exempel lyfts fram, där olika 
bostadsområden kontrasteras mot varandra med avseende på social hållbarhet.  

Det yrkesliv som väntar många studenter har just med hanteringen av de problem 
som uppstår när ett samhälle inte är långsiktigt socialt hållbart, i allt mellan 
förebyggande av könsstereotyper eller etniska fördomar på skolor, till kommunala 
satsningar i s.k. utsatta områden i form av boendeinflytande. Det handlar också i 
allt högre grad om profylax; om hur problem som kopplas till bristande social 
hållbarhet kan förebyggas, exempelvis hur planeringen av nya stadsdelar går till 
och hur medborgarnas inflytande kan säkras, eller hur idrotts- och föreningslivet 
kan hjälpa ungdomar att skapa sig identiteter som hjälper dem navigera genom 
skolan och känna sig sedda och stärkta. På det sättet är studenternas träning i att 
analysera och förstå social hållbarhet också en viktig kompetens som efterfrågas på 
arbetsmarknaden. 

10.1  Utvecklingsområde – hållbarhetsperspektiv 
Trots att programmet står starkt vad gäller att problematisera social hållbarhet, bör 
perspektivet fördjupas för att tydliggöra kopplingarna till de ekologiska och 
ekonomiska aspekterna av HU. Termen hållbar utveckling behöver föras in i ett 
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antal kursplaner där tematiken redan är närvarande, exempelvis i kunskapsområde 
Identiteter och livsvillkor, men även kunskapsområde Politik, samförstånd och 
konflikt. Kursen Negotiation & conflict problematiserar internationella relationer, 
migration och konflikter och konfliktlösning med relevans för ett HU perspektiv då 
relationen mellan ekologiska och ekonomiska aspekter i konflikter, kriser kopplade 
till migration, handelskrig och exploatering, direkt berör frågan om hållbarhet. 
Även kursen New Social Movements skulle kunna lyfta och tydliggöra 
hållbarhetsperspektivet då den problematiserar de nya, globala sociala rörelserna 
såsom Greenpeace, World Social Forum, osv. som arbetar på ett 
gränsöverskridande sätt med frågor som rör hela mänskligheten och dess framtid. 
Kursen Livsvillkor – grannskap – identitet är en självskriven kurs att arbeta vidare 
med, då studenterna gör ett fältarbete och analyserar en stadsdel ur en rad olika 
perspektiv för att få syn på vad området gör med sina invånare, hur det underlättar 
eller försvårar olika typer av interaktioner, hur det fysiska rummet sorterar och 
kategoriserar människor osv, och vad de sociala konsekvenserna av detta blir. Då 
kursen examineras genom att studenterna presenterar sina resultat för Norrköpings 
kommuns politiker och tjänstemän kan studenterna bidra med nya perspektiv och 
insikter som kommunen potentiellt har nytta av i sitt arbete med att skapa den 
hållbara staden. Därför föreslås att en arbetsgrupp tillsätts som går igenom de olika 
terminernas kurser på ett systematiskt sätt och ser vilka kursmoment som skulle 
kunna riktas mot HU så att det också blir tydligt att det i problematiseringen om 
HU finns en tydlig teoretisk och metodologisk progression.   
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11 Bilagor 

11.1  Bilaga 1 – Lärartabell 
11.2  Bilaga 2 – Sammanfattande matris lärandemål, 

lärandeaktiviteter och examination  
11.3  Bilaga 3 – Alumnirapport 
11.4  Bilaga 4 – Planeringsbrev (inkluderande beställning, 

lathund kursansvariga, samt examinatorslista) 
11.5  Bilaga 5 – Kursinformation Kandidatuppsats  
11.6  Bilaga 6 – Utdrag från LADOK 
11.7  Bilaga 7 – Programhandboken för SKA 
11.8  Bilaga 8 – Lokala mål 
11.9  Bilaga 9 – Uppföljning NSI 
 


