
2021-08-27 

DNR LIU-2020-04131 

1(27) 

  

  

Kvalitetsrapport 2021 

Sociologi med inriktning mot HRM/RHD (LOSP) 
      



 2(27) 

 

 

Innehåll 

1 Kvalitetsrapport av utbildning på grundnivå och avancerad nivå ...................... 3 

1.1 Basdata ........................................................................................................ 3 
1.2 Nyckeltal ...................................................................................................... 5 

2 Utbildning på grund- och avancerad nivå: Måluppfyllelse ................................. 6 

3 Utbildning på grund- och avancerad nivå: Utformning och genomförande ...... 13 

3.1 Utvecklingsområden - utformning och genomförande .............................. 15 

4 Utbildning på grund- och avancerad nivå: Forskningsanknytning ...................16 

4.1 Utvecklingsområden - forskningsanknytning ............................................ 17 

5 Utbildning på grund- och avancerad nivå: Lärarkompetens ............................ 18 

5.1 Utvecklingsområden - lärarkompetens ......................................................19 

6 Utbildning på grund- och avancerad nivå: Arbetslivsperspektiv ...................... 20 

6.1 Utvecklingsområden - arbetslivsperspektiv ............................................... 21 

7 Utbildning på grund- och avancerad nivå: Studentperspektiv ......................... 22 

7.1 Utvecklingsområden - studentperspektiv ................................................. 23 

8 Utbildning på grund- och avancerad nivå: Jämställdhetsperspektiv ............... 24 

8.1 Utvecklingsområden - jämställdhetsperspektiv ........................................ 25 

9 Utbildning på grund- och avancerad nivå: Hållbarhetsperspektiv ................... 26 

9.1 Utvecklingsområde - hållbarhetsperspektiv ............................................. 26 

10 Bilageförteckning .............................................................................................. 27 

 



 3(27) 

 

 

1 Kvalitetsrapport av utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

 

1.1 Basdata 

Program/Huvudområde: HRM/HRD 

Ämnesområde: Sociologi 

Examen 

Filosofie kandidatexamen i HRM/HRD med inriktning mot Sociologi. 

Filosofie magisterexamen i HRM/HRD med inriktning mot Sociologi. 

Antal nybörjarplatser 

LOSP 1: Grundnivå 50 

LOSP 2: Fortsättningsnivå 25 

LOSP 3: Fördjupningsnivå 15 

LOSP 4: Avancerade nivå 6 

 

Översiktlig beskrivning 

Ledning och strategiskt personalarbete behandlar området HRM/HRD inom arbete och 

arbetsliv. Bakgrunden till Ledning och strategiskt personalarbete (LOSP) är två tidigare 

kurser kallade Strategiskt personalarbete (SPA) samt Ledning av hälso- och 

välfärdsorganisationer (HOV). Inför hösten 2011 ombildades dessa kurser och slogs 

samman till det nya Ledning och strategiskt personalarbete (LOSP). Utbildningen omfattar 

idag olika kurser med fokus på ledning och personalarbete. 

Vid staren 2011 omfattade LOSP kurser från grundläggande- till fördjupningsnivå. Från och 

med hösten 2014 tillkom även LOSP 4 och utbildningen består idag av fyra kursnivåer från 

grundläggande till avancerad om vardera 30hp. Samtliga kurser i LOSP ges på halvfart och 

antagning sker enbart till höstterminen. Kurserna är förlagda på campus med fysiska träffar 

cirka en gång i veckan. Varje nivå har en fastställd veckodag där LOSP 1 går på onsdagar, 

LOSP 2 på tisdagar, LOSP 3 på torsdagar och LOSP 4 på måndagar. 

Föreläsningstillfällen ges sen eftermiddag/kväll mellan klockan 16–19. Tanken har sedan 

tiden för SPA och HOV varit att studier ska vara möjliga att kombinera med arbete. Även 

om LOSP är öppet för alla sökanden är yrkesverksamma med arbetslivserfarenhet en tänkt 

målgrupp, vilket också avspeglas i kurserna där majoriteten studerande arbetar parallellt 

med studierna. 

Ledning och strategiskt personalarbete kan vara huvudämne i en kandidat eller 

magisterexamen. Majoriteten studerande avslutar dock utbildningen efter LOSP 1 utan att 

fortsätta läsa nivå två till fyra och ta ut en examen i ämnet. Bakgrunden hos de studerande 

inom LOSP varierar men medelåldern är generellt högre än vid traditionella kurser som ges 

dagtid. Det är fler kvinnor än män som läser kurserna. 
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Ett vanligt motiv för studier inom LOSP är kompetensutveckling, både inom ramen för 

befintlig anställning/tjänst -och på ett personligt plan. Utbildningen ses inte sällan som en 

bidragande faktor i den egna yrkeskarriären och det är inte ovanligt att det finns någon 

form av överenskommelse med arbetsgivaren, till exempel möjlighet att studera på 

arbetstid och/eller betald litteratur. Andra vanliga motiv för studier inom LOSP handlar om 

att uppdatera befintliga kunskaper inom området samt studiesociala där mötet med andra 

studerande bidrar till utvecklingen av sociala och professionella nätverk. 

Studerande inom LOSP är en förhållandevis heterogen grupp både vad avser 

yrkesbakgrund och tidigare utbildning. På kurserna finns såväl offentliga som privata 

arbetsorganisationer representerade och inte sällan är de studerande chefer på mellannivå. 

På kurserna finns de som helt saknar erfarenhet av studier vid högskola och universitet, 

likväl de som har studerat tidigare eller de som har en högskoleexamen sedan tidigare. 

Undervisningen tar hänsyn till de studerandes yrkeserfarenhet och försöker synliggöra och 

använda denna i olika kursmoment. 

Avslutningsvis bör tilläggas att studierektorsansvaret idag är delat mellan Sociologi och 

Ledning och strategiskt personalarbete. En uppdelning skedde våren 2020. Det innebär att 

redovisningen av det kvalitetsarbete som skett under åren sedan starten 2011 till stor del 

omfattar både LOSP och Sociologi. 

 

Sammanfattning av kurserna och länk till kursplaner 

LOSP 1 består av fyra delkurser om vardera 7,5hp; Organisation och 

organisationsförändring, Arbetslivssociologi, Personalekonomi och Arbetslivets 

socialpsykologi. Kurserna presenterar och introducerar grundläggande perspektiv, 

kunskap, teorier, begrepp och tillämpning inom dessa inriktningar. 

https://liu.se/studieinfo/kurs/731g14/ht-2021 

 

LOSP 2 består av fyra delkurser om vardera 7,5hp; Arbetsrätt, Ledning, Grundläggande 

vetenskaplig metod och Projektarbete. Kurserna presenterar och introducerar 

grundläggande perspektiv, kunskap, teorier, begrepp och tillämpning. Den avslutande 

delkursen i Projektarbete syftar till en integrerande tillämpning som ska visa på kunskap 

och en djupare förståelse för ämnet. 

https://liu.se/studieinfo/kurs/731g16/ht-2021 

 

LOSP 3 består av tre delkurser; Personal- och kompetensförsörjning (7,5hp), Sociologisk 

metod med kvalitativ inriktning (7,5hp) och Uppsats (15hp). Kurserna presenterar 

grundläggande kunskap, tillämpning samt fördjupade kunskaper inom vetenskaplig metod. 

Uppsatsarbetet syftar till att visa på teoretisk kunskap inom ämnesområdet, metodologisk 

tillämpning och förmåga att analysera och förklara fenomen inom ämnesområdet. 

https://liu.se/studieinfo/kurs/731g18/ht-2021 

LOSP 4 består av tre delkurser; Internationellt perspektiv på arbete och arbetsliv (7,5hp), 

Avancerad utvärderingsmetodik (7,5hp) och Självständigt arbete (15hp). Kurserna bygger 

på att utforska och självständigt skapa kunskap och förståelse för samhällsförändring och 

https://liu.se/studieinfo/kurs/731g14/ht-2021
https://liu.se/studieinfo/kurs/731g16/ht-2021
https://liu.se/studieinfo/kurs/731g18/ht-2021
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organisationers strategier för interventioner. Det självständiga arbetet syftar till att visa på 

kunskap inom ämnesområdet, tillämpa vetenskapliga arbetssätt och en förmåga att 

analysera och förklara fenomen inom ämnesområdet. 

https://liu.se/studieinfo/kurs/731a04/ht-2021 

 

Rapporten är författad av Ulrik Lögdlund, studierektor för LOSP 

1.2 Nyckeltal 

1.2.1 LiU-gemensamma nyckeltal och data från utvärderingssystem 

1.2.1.1 Antal förstahandssökande 

Bilaga 1 visar antal förstahandssökande i LOSP 1 till och med LOSP 4 mellan åren 2018 och 

2020. Tabellen visar också uppdelningen mellan män och kvinnor både i fråga om 

förstahandssökande och i fråga om hur många som slutfört utbildningen.  

1.2.1.2 Poängproduktion per termin av andel aktiva studenter 

Bilaga 1 visar utbildningen genomströmning av studerande inom LOSP 1 till och med 4. 

Analys och kommentarer finns under avsnittet om utformning och genomförande.   

1.2.1.3 Tid till examen 

Bilaga 1 visar tid till examen. En analys pekar på att majoriteten i en årskull avslutar kursen 

inom utsatt tid, det vill säga på vårterminen vid läsårets slut och att enbart ett mindre antal 

avslutar kursen i efterhand. Vanligast inom LOSP 1 är att studerande avslutar kursen 

läsåret efter kursstarten. Andelen inom årskullarna för LOSP 2 avslutar i högre grad 

utbildningen i den tid som avsetts. I de fallen så inte sker avslutas utbildningen läsåret 

efter. I LOSP 3 är processen mer utdragen och tid till färdig kurs kan sträcka sig flera år 

fram i tiden. Här finns även exempel på årskullar där samtliga avslutar som avsetts. 

Mönstret är detsamma i LOSP 4 där de studerande avslutar sina studier under läsåret. En 

analys av genomströmning finns under avsnittet om utformning och genomförande.  

https://liu.se/studieinfo/kurs/731a04/ht-2021
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2 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Måluppfyllelse 

 

Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål och 

examinationsformer?  

Kommentera utifrån det fakultetsspecifika verktyget hur de nationella examensmålen 

säkerställs med hjälp av lärandemål, lärandeaktiviteter och examination. 

En översiktlig bild av LOSP 1–3 (bilaga 2) visar hur lärandemålen i de olika kurserna stöttar 

de generella målen för kandidatexamen. Det framgår av matrisen att grundläggande- och 

fortsättningsnivå främst stöttar de generella målen i någon mån eller till stor del. De 

generella målen stöttas dock helt av kurserna inom fördjupningsnivån. En sammanslagen 

bild visar att kursernas lärandemål överlappar de generella. 

Lärandemålen i LOSP 1 och LOSP 2 handlar till stor del om att kunna beskriva och 

redogöra för sakkunskaper inom ämnet för de olika inriktningarna. I LOSP 3 återfinns i 

högre grad lärandemål som innebär att analysera, kritiskt granska, värdera och reflektera. 

Särskilt tydligt blir denna skillnad mellan kursernas lärandemål i förhållande till det 

generella lärandemålet om kunskap och förståelse. Att visa kunskap om områdets 

vetenskapliga grund, tillämpning av metoder, problemorientering och kunskap om aktuella 

forskningsfrågor hör i huvudsak till lärandemålen på fördjupnings- och avancerad nivå. En 

sammanslagning av lärandemålen i de tre kurserna LOSP 1–3 visar dock att de tillsammans 

stöttar de generella målen för kandidatexamen.  

Lärandemålen för avancerad nivå (bilaga 3) stöttar helt de generella målen för en 

magisterexamen. Inom LOSP 4 handlar det om att redogöra, analysera och kritisk diskutera 

ämneskunskaper. Andra lärandemål handlar om att självständigt planera, konstruera och 

värdera modeller och insamlade data. I anslutning till dessa lärandemål handlar det också 

om att diskutera, reflektera och försvara sitt arbete skriftligt och muntligt. Vidare bygger 

kurserna på att visa kunskap och förståelse för ämnet, vetenskapliga grunder och metod. 

Genom egen textproduktion och datainsamling i samtliga delkurser visar de studerande på 

en förmåga att problematisera och utveckla olika frågeställningar och med hjälp av olika 

metoder. Skriftliga rapporter säkerställer en förmåga att kunna argumentera och försvara 

slutsatser både inom ramen för gruppen kursdeltagare och gentemot andra grupper i 

samhället. Lärandemålen för det självständiga arbetet förbereder de studerande att delta i 

forsknings- och utvecklingsarbete inom arbetslivet. 

Lärandeaktiviteter består främst av föreläsningar riktade mot samtliga deltagare i kursen. 

LOSP är halvfartskurser där föreläsningstillfälle för LOSP 1 till och med 4 är schemalagda 

en eftermiddag/kväll i veckan mellan klockan 16–19. Föreläsningarna handlar om att 

presentera litteratur och diskutera kunskap inom ämnet med fokus på olika perspektiv, 

olika strategier och tankesätt, teorier och begrepp. Föreläsningar och lektioner kan även 

innehålla schemalagda seminarier och grupparbeten likväl som mer spontana diskussioner 

i mindre grupper.  

Inför föreläsningstillfällena ställs förväntningar att de studerande har läst anvisad litteratur 

och att de är förbereda inför seminarier och gruppdiskussioner. Seminarier och lektioner 

behandlar riktade uppgifter baserade på självständiga seminariegruppgifter, instuderings- 
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och diskussionsfrågor eller räkneuppgifter. Till följd av ett stort antal deltagare sker 

seminarierna i LOSP 1 i halvkurs eller i flera mindre grupper. I LOSP 2 och i LOSP 3 kan 

seminarierna dock omfatta hela studiegruppen vid ett och samma tillfälle. I LOSP 4 

omfattas alltid hela studerandegruppen på en och samma gång. På fortsättnings- och 

fördjupningsnivå handlar seminarier om att de studerande muntligt presenterar och 

diskuterar eget material med övriga studerande. Även grupparbete med längre tids 

förberedelse förekommer. Vid sidan om föreläsningar, seminarier och grupparbeten är 

också handledning en lärandeaktivitet på fortsättnings- och fördjupningsnivå. 

Lärandeaktiviteter inom LOSP 4 bygger på självstudier, datainsamling, textproduktion, 

handledning och seminarier. De inledande två delkurserna går som läskurser med ett 

mindre antal seminarier (3–4). Den avslutande delkursen i självständigt arbete (uppsats) 

bygger på en fastlagd seminariestruktur om fyra schemalagda seminarier. Seminarierna i 

LOSP 4 innebär att skriftligt och muntligt presentera och diskutera egna och andras texter i 

grupp. 

Kurserna i LOSP 1–3 examineras genom salsskrivningar, hemskrivningar eller 

självständiga examensarbeten (uppsatser). Den vanligaste examinationsformen på 

grundläggande nivå är (enskild) salsskrivning medan hemskrivning och rapportskrivning 

dominerar examinationerna inom LOSP 2 och 3.  

Examinationerna prövar genomgående de studerandes kunskap enligt kursens lärandemål. 

Examinationerna är härvid utformade så att de studerande ska visa på en ämneskunskap, 

till exempel perspektiv och teoretiska begrepp samt en förmåga att analysera och tillämpa 

kunskap genom egna exempel och resonemang. Det kan handla om att problematisera ett 

ämne/perspektiv eller att diskutera en specifik frågeställning. Examination kan även ske 

genom att visa på lösningar, beräkningar och förklarande resonemang och därigenom visa 

en förståelse för ämnet. 

Examinationer för delkurserna inom LOSP 4 sker genom seminariebehandling av 

individuellt producerade texter. De studerande får presentera egna analyser av insamlade 

data, modeller, teorier och begrepp och diskutera dessa i seminariegruppen. Gemensamt 

för uppsatskursen i LOSP 3 och självständigt arbete i LOSP 4 är att examinationen prövar 

lärandemålen. En bedömning av uppsatsen/självständiga arbetet ligger på åtta olika 

punkter (se bilaga 4). En bedömning kan leda till att en eller flera av punkterna anses 

bristande varvid uppsatsen inte är godkänd vid examenstillfället. En godkänd uppsats ska 

visa på kunskap om ämnet genom att lyfta en relevant problemställning och studiens design 

ska vara operationaliserad och därmed rimlig och trovärdig. En adekvat operationalisering 

innebär att kunna visa på kunskap om forskning inom fältet och relevant teori tillsammans 

med kunskap om studiens vetenskapliga grunder, metodologi och metod. I en 

metoddiskussion ska den studerande bland annat visa insikt om forskningens roll, 

möjligheter och begränsningar. Vidare krävs kunskap om forskningsetik tillsammans med 

en diskussion runt olika forskningsetiska överväganden och ställningstaganden som är 

gjorde i anslutning till studien. Examinationen uppfyller därmed de generella målen för 

magisterexamen om att visa på förmåga att göra vetenskapliga, samhälleliga och etiska 

bedömningar. 
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Kommentarer och exempel på måluppfyllelse av de generella examensmålen 

för kandidatexamen och magisterexamen 

Mål 1. Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet 

kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom 

området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella 

forskningsfrågor. 

Kurserna i LOSP har en bred karaktär och det är inte alla delkurser och ämnen som bygger 

på progression mellan kursnivåer. Delkurserna i LOSP 1 spänner över flera olika ämnen. 

Ser vi till kursernas lärandemål i LOSP 1 handlar om de studerande ska visa på kunskap 

genom att redogöra för sociologiska teorier och begrepp och arbetets roll för individer och 

samhälle. Vidare ska den studerande beskriva olika arbetsorganisatoriska perspektiv, 

organisationsförändring och personalarbetets funktion, redogöra för företagsekonomiska 

begrepp och konsekvenser av personalstrategiska beslut. I den avslutande delkursen ska 

den studerande kunna redogöra för olika mikrosociologiska perspektiv, socialpsykologiska 

teorier och begrepp. Sammantaget introducerar LOSP 1 de studerande i kunskap inom 

huvudområdet där viss kunskap om områdets vetenskapliga grunder, till exempel aktuella 

forskningsfrågor och historik presenteras inom Arbetslivssociologi, Organisationsteori och 

Mikrosociologi.   

I LOSP 2 återkommer tanken om introducerande kurser parallellt med kurser i 

vetenskapliga grunder och metod. Lärandemål i LOSP 2 innebär att den studerande ska 

kunna redogöra för arbetsrättsliga frågor med fokus på anställningsskydd och 

medbestämmande, arbetsmiljö och diskriminering, kunna redogöra för och analysera 

organisationers ledning, redogöra för vetenskapliga grunder och metodologiska perspektiv. 

Lärandemålet om att kunna analysera ledning i organisationer handlar om att kunna 

identifiera och kritiskt granska ett relevant ledningsproblem (del av bedömningskriterierna 

för det självständiga kurspapret). I LOSP 2 ingår Projektarbete som handlar om att 

genomföra en studie och skriva en rapport (eller i essäform) som fördjupar ett perspektiv 

eller ett problem/frågeställning inom ämnesområdet. Projektarbetet innebär att tillämpa 

kunskaper från LOSP 1 och 2, både vad avser teori och metod. Särskild vikt vid 

bedömningen läggs vid analytisk förmåga som tar hänsyn till aktuellt forskningsläge, 

teoretiska modeller och begrepp genom en relevant problemställning. Lärandemålen för 

LOSP 2 antar därmed en mer problematiserande, analytisk och reflekterande karaktär än 

LOSP 1.  

I LOSP 3 återfinns både kurser med viss introducerande karaktär samt kurser som 

fördjupar ämnesinnehållet från tidigare nivåer. Den introducerande delkursen Personal och 

kompetensförsörjning bygger dock delvis på tidigare kunskap om organisation och 

organisationsförändring samt Ledning. Lärandemålen i LOSP 3 handlar om att beskriva, 

analyser och kritiskt granska rekryteringsprocessen och att kunna redogöra för relationen 

mellan styrdokument och kompetensförsörjning. Vidare ska den studerande kunna 

redogöra för vetenskapliga grunder och metodologiska överväganden på en fördjupad nivå. 

Fokus ligger på kvalitativ metod och den studerande ska kunna använda kvalitativa 

datainsamlingsmetoder och analysstrategier. Lärandemålen i uppsatsarbetet handlar om 

att självständigt kunna utföra en vetenskaplig studie inom ämnesområdet, kunna samla in 

data, kunna analysera egen empiri och sammanställa materialet i en rapport. Andra 

lärandemål i uppsatsarbetet innebär att kunna kritiskt granska, göra värderingar och 

utifrån egna reflektioner diskutera den egna och andras studier. Ett avslutande lärandemål 
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handlar om att skriftligt kunna framställa en studie och att muntligen kunna presentera och 

försvara sitt arbete.  

Lärandemålen för LOSP 4 innebär att den studerande ska kunna redogöra för ett eget valt 

problemområde inom ramen för ett internationellt perspektiv på arbete och arbetsliv, att 

den studerande ska kunna analysera relevanta variabler, att den studerande ska kunna 

analysera och kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på utvärderingsmodeller, att 

den studerande ska kunna konstruera, kritiskt bemöta, argumentera för egen och andras 

utvärderingsdesigner. Lärandemålen för en magisteruppsats (självständigt arbete) handlar 

om att självständigt kunna planera och genomföra en vetenskaplig studie inom området där 

moment som att samla in, analysera och sammanställa data ingår. Det stöttar det generella 

lärandemålet om att kunna visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet. Andra 

lärandemål handlar om att kunna kritiskt granska, värdera, reflektera och diskutera den 

egna och andras studier.  I det självständiga arbetet ingår att skriftligt och muntligt 

presentera och försvara den egna och andras studier.  

Generellt är Lärandeaktiviteter i LOSP föreläsningar, lektioner, seminarier och 

grupparbeten. En central lärandeaktivitet är självstudier då schemalagda möten endast sker 

en gång i veckan.  I LOSP kan även handledning ses som en lärandeaktivet. Handledning 

kan ske i grupp (LOSP 1) eller parvis (LOSP 2 och 3) eller enskilt (LOSP 4). I LOSP 3 

arbetar de studerande med att videofilma sina provintervjuer inför kommande 

anställningsarbete. Intervjuerna ligger till grund för reflektioner och kritisk granskning av 

egen och andras prestationer. I moment är även genomförandet av anställningsintervjuer 

av fiktiva sökande en lärandeaktivitet.  

Kurserna i LOSP examineras genom salsskrivning, hemskrivning eller examination av 

uppsats genom en seminariestruktur. Examinationer sker vanligen enskilt men kan i 

enstaka fall omfatta en mindre grupp (3–4 personer i LOSP 1) eller ett par (LOSP 2 och 3). 

Examinationer i LOSP 4 är alltid individuella. Examination för LOSP 3 och 4 sker i en 

gemensam seminariestruktur som omfattar fyra schemalagda tillfällen (Bilaga 5. Se sidorna 

4 till och 6). Det första seminariet i strukturen innebär att presentera och diskutera sin 

forskningsdesign. Vid seminariet får de studerande återkoppling från andra deltagare samt 

närvarande handledare (vanligen samtliga i kursen). Vid det andra seminariet ligger fokus 

på metodfrågor, exempelvis population och urvalsförfarande, tillgång till forskningsfältet 

och informanter samt forskningsetiska ställningstanden. Vid det tredje seminarietillfället 

ska de studerande presentera och försvara sin egen studie samt kritiskt granska och 

muntligt opponera på annan studie. Det fjärde seminarietillfället innebär att studien 

examineras. Samtliga seminarietillfällen är obligatoriska och aktiv närvaro utgör 

tröskelregler för godkänd uppsats eller självständigt arbete.  

Mål 2. Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i 

en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 

situationer. 

Det generella lärandemålet för kandidatexamen uppfylls i viss mån i LOSP 1. Kurserna på 

denna nivå har framför allt en teoretisk och introducerande karaktär där grundläggande 

problem inom området presenteras och diskuteras inom ramen för kursen men förmågan 

att på egen hand söka, samla och kritiskt tolka information i en problemställning får inte 

samma utrymme. I LOSP 2 ingår däremot moment (projektarbetet) som bygger på 

förmågan att samla in information utifrån en problemställning och att kritiskt diskutera 

fenomen, problem och frågeställningar. Det generella lärandemålet stöttas helt av kursen 
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av LOSP 3.  Lärandeaktiviteten bygger här på att i par arbeta med relevant information i en 

problemställning och att skriftlig framställa såväl egna värderingar som en kritisk 

diskussion. Lärandeaktiviteter är informationssökning, datainsamling och diskussioner i 

grupp samt kontakt med bibliotekarie. Lärandemålen examineras genom seminarium där 

deltagarna reflekterar, kritiskt granskar och diskuterar arbetet (LOSP 2). I LOSP 3 och 4 

examineras lärandemålen genom den seminariestruktur som presenterat ovan.    

Mål 3. Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem, samt att 

genomföra uppgifter inom givna tidsramar.  

Lärandemålet stöttas i någon mån av kurserna inom LOSP 1. Det gäller framför allt att 

genomföra olika uppgifter och förbereda grupparbeten inför seminarier inom givna 

tidsramar. I LOSP 2 arbetar de studerande med att självständigt synliggöra, formulera och 

lösa problem i projektkursen. Lärandemålet stöttas till stor del av kursen. I LOSP 3 och 4 

stöttas lärandemålet helt av samtliga delkurser. I delkurs 1 arbetar de studerande med att 

identifiera och formulera organisationens behov av kompetens. I delkurs 2 handlar det om 

att formulera en forskningsdesign inför uppsatsen och i uppsatsarbetet arbetar de 

studerande med att både formulera underökningsproblem och att ge svar på dessa. I LOSP 

4 arbetar de studerande med att självständigt genomföra egna undersökningar utifrån en 

egen problematisering. Lärandeaktiviteter innefattar föreläsningar, informationssökning, 

diskussioner och seminarier i grupp. Lärandemålet examineras genom delkursernas 

examinationer samt uppsatskursens seminariestruktur.    

Mål 4. Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, 

problem och lösningar i dialog med olika grupper. 

Lärandemålet stöttas enbart i någon mån inom på grund- och fortsättningsnivåerna. Det 

saknas framför allt en dialog med olika grupper. Det gäller i synnerhet andra kursnivåer 

och andra studerande grupper samt grupper från exempelvis arbetsorganisationer utanför 

universitetsmiljön. Lärandemålet stöttas i LOSP 3 och 4 genom dialog med Forskning och 

utvecklingscentrum (FoU) i Linköping. LOSP har sedan uppstarten en kontinuerlig kontakt 

med FoU där både möjligheten att inhämta uppslag för examensarbete och möjlighet att 

presentera egna resultat från pågående och avslutad rapport finns. Lärandeaktiviteter som 

stöttar lärandemålet är seminarier, projektmöten och konferenser. Lärandemålet 

examineras inte explicit inom ramen för utbildningen. Det bör dock tilläggas att 

uppsatsarbetet kräver muntlig och skriftlig kontakt under datainsamlingen med andra 

grupper även utanför universitetsmiljön. Vidare bör framhållas att majoriteten studerande 

inom LOSP är verksamma i arbetslivet och att samtal utifrån olika 

organisationstillhörigheter, erfarenheter och yrkesbakgrunder är en del av 

undervisningssituationen.   

Mål 5. Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område 

som utbildningen avser. 

Utbildningen i LOSP syftar till en bred kompetens inom arbetslivet. Lärandemålet stöttas 

därmed i viss mån av samtliga kurser inom utbildningen. Utbildningen är dock i första 

hand teoretisk. Lärandeaktiviteter som har en färdighetskaraktär finns inom LOSP 3 och 

består av praktiska övningar att upprätta kompetens- och kvalifikationsprofiler, selektera 

sökande och genomföra anställningsintervjuer. I kursen genomförs vidare övningar att 

upprätta intervjuguider och formulär samt att genomföra forskningsintervjuer. Andra 

färdighetsövningar består i att analysera ett datamaterial, till exempel statistik eller 
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intervjuer. Ytterligare färdighetsövningar (LOSP 1 och 2) är att upprätta kalkyler och göra 

beräkningar inom personalekonomiämnet. Lärandeaktiviteter innebär lektioner, övningar 

och självtester. Inom Arbetsrätten studeras olika arbetsrättsliga fall. Dessa färdigheter 

examineras skriftligt och muntligt genom salsskrivningar, kurspaper, presentationer och 

diskussioner i kursernas olika seminarier. Inom LOSP 4 stöttas det generella lärandemålet 

om att visa färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för 

att arbeta i annan kvalificerad verksamhet av lärandemålet att kunna självständigt planera 

och genomföra en vetenskaplig studie inom ämnesområdet.  

Mål 6. Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med 

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. 

Lärandemålet stöttas till stor del av LOSP 2 och helt och hållet av LOSP 3 och 4. 

Lärandemålen i LOSP 2 omfattar förmågan att kunna redogöra för och kunna utföra en 

vetenskaplig studie. Lärandemålet omfattar därmed förmågan att kunna göra 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Detsamma gäller uppsatskursen i LOSP 3 

och 4. De vetenskapliga och etiska aspekterna är dessutom kriterier vid bedömningen av 

uppsatserna. Examensarbeten vid LOSP har en samhällelig aspekt genom sin inriktning 

mot Sociologi. Lärandeaktiviteter som seminarier, exempelvis det granskande seminariet i 

uppsatskursen samt examinationer av kurspaper och rapporter stöttar lärandemålet.    

Mål 7. Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur 

den används. 

Lärandemålet uppfylls enbart i någon mån inom LOSP 1. Kunskapers roll presenteras och 

diskuteras som en del arbetslivets förändring inom ämnena Arbetslivssociologi, 

organisation och organisationsförändring samt Arbetslivets socialpsykologi. I LOSP 2 

presenteras olika epistemologiska synsätt tillsammans med etiska aspekter på vetenskap 

och forskning. I LOSP 3 presenteras kunskapens roll och forskningsetik på en fördjupad 

nivå där den historiska bakgrunden synliggörs och diskuteras. Lärandeaktiviteter och 

examination är seminarier i metodkurserna samt uppsatskursen seminariestruktur.  

Mål 8. Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin 

kompetens.  

Lärandemålet ingår i examensarbetet där ett särskilt avsnitt i uppsatserna visar på de 

studerandes förmåga att se ytterligare kunskapsbehov. I avsnittet förväntas de studerande 

även visa på hur ytterligare kunskap kan framkomma. Det kan exempelvis handla om att 

variera population och urval eller att använda andra undersökningsmetoder. 

Lärandeaktiviteter är seminarier och gruppdiskussioner där de studerande presenterar 

egna och kritiskt granska andras texter.  Lärandemålet examineras i LOSP 3 under punkten 

diskussion (vidare forskning) i bedömningsunderlaget vid examenarbeten (bilaga 4).  

En avslutande reflektion är att lärandemålen i kurserna LOSP 1–3 stöttar de generella 

målen för kandidatexamen. Detsamma gäller LOSP 4. Det finns dock anledning att se över 

kursplanernas formuleringar av lärandemålen. Efter diskussioner med delkursansvariga 

tycks det som om vissa delmoment som utförs i praktiken inte är explicita i kursplanernas 

lärandemål. Även om kurserna stöttar de generella målen finns anledning att se över hur 

dessa är formulerade skriftligt.   
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Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna tydliggöra kopplingen mellan 

examensmål, lärandemål och lärandeaktiviteter och examination.  

Information om kursernas innehåll, kursplanens målbeskrivning och hur kurserna kommer 

att examineras presenteras i samband med kursstart. Kursernas innehåll tillsammans med 

kursplanens mål presenteras, utvecklas och förklaras muntligt. Information ges även 

skriftligt och muntligt i varje delkurs. Till varje delkurs hör en studiehandledning/anvisning 

som på ett mer detaljerat sätt beskriver innehållet i kursen; vilka arbetsformer som och hur 

kursen kommer att examineras. Till studiehandledningen följer även ett detaljschema med 

litteratur- och läsanvisningar. Vid kursintroduktionen i LOSP 1 presenteras samtliga kurser 

inom LOSP. Vid detta tillfälle får de studerande även information om att LOSP är ett 

huvudämne och vilka examina som är möjliga efter avslutad utbildning. Även om de 

studerande får den här typen av information, som innefattar en helhetsbild, är det långt 

ifrån säkert att de tillgodogör sig den. Som ny studerande är man kanske inte bekant med 

vad lärande, arbetsformer och examination innebär i praktiken. Många sökanden har inte 

heller för avsikt att läsa kurser efter LOSP 1 och är helt enkelt inte intresserade av en 

helhetsbild.    

 

Beskriv arbetet med progression, såväl avseende lärandemål, lärandeaktiviteter och 

examinationer inom utbildningen. 

På grundläggande nivå består lärandemålen till övervägande del av att redogöra och 

beskriva ämneskunskaper i de olika delkurserna. Enbart i enstaka fall handlar 

lärandemålen om att analysera eller argumentera. En progression mellan grundläggande 

nivå och fortsättningsnivå sker men är inte explicit i kursplanen. En progression uppstår 

mellan dessa nivåer framför allt genom kurserna i vetenskaplig metod samt projektarbete. 

Lärandemålen går från mer redogörande av kunskap om befintlig litteratur till egen 

datainsamling, analys och resultatframställning. Kurserna har därmed en annan karaktär 

av kunskapsproduktion och problematisering, vilket skulle kunna skrivas fram tydligare i 

kursplanen. Lärandemålen på fördjupningsnivå och avancerad nivå handlar även här om 

att kunna beskriva men också om att kritiskt granska, analysera, samla in data, värdera, 

reflektera, konstruera, presentera och diskutera.  

Det finns även en progression när det gäller lärandeaktiviteter och examinationer. På 

grundläggande nivå domineras lärandet av föreläsningar samt egen läsning av litteratur, 

artiklar och texter. Det är också vanligare att kunskapen examineras genom individuell 

salsskrivning. På fortsättningsnivå och fördjupad nivå bygger lärandeaktiviteterna i högre 

grad på gruppdiskussioner och viss kritisk granskning av varandras arbeten. På avancerad 

nivå handlar lärandeaktiviteterna om att presentera och kritiskt granska varandras texter i 

seminarieform. Efter grundläggande nivå examineras kurserna i samtliga fall utom en 

(Arbetsrätt) genom kurspaper och rapporter.        
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3 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Utformning och genomförande 

 

3.1 Vilka pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter används och hur tillämpas 

de inom utbildningen? 

I grund och botten utgår alla kurser i LOSP från ett studentcentrat lärande. Lärandet 

bygger på att den studerande har ett eget ansvar för sitt deltagande i lärandeaktiviteterna. 

Det betyder också att det är den studerande själv som i första hand som ska uppnå 

lärandemålen. Lärare och handledarens roll är att stötta och handleda den studerande att 

uppnå lärandemålen. Rollen som handledare kan också handla om att utmana den 

studerande att prestera utifrån den kunskaps- och ambitionsnivå denne befinner sig på. 

  

3.2 På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv roll i sina egna 

lärprocesser? Hur återspeglas detta i examinationsformerna? 

Den studerandes aktiva roll i lärprocessen möjliggörs genom utbildningens varierande 

uppgifter. Den studerande måste göra aktiva val, till exempel i valet av problemområde, val 

av teorier och begrepp, val av metodansatser i kurspaper, essäer och rapporter. Redan från 

LOSP 1 väljer de studerande inom vissa ramar vilket arbetslivsproblem de vill fördjupa sig i. 

Aktiva val är således genomgående för utbildningen och heterogenitet i fråga om gjorda val 

uppmuntras vid examinationer. Här finns också en tillåtande och flexibel inställning till de 

val som de studerande har gjort. En annan aspekt av studentcentrat lärande är 

interaktionen mellan medstuderande och lärare på utbildningen. I kurserna efter grundnivå 

blir det alltmer vanligt med seminarier där de studerande ska granska och ge varandra 

återkoppling på utförda arbeten. Den aktiva studeranderollen är också en av grunderna vid 

bedömningen av examensarbeten. 

 

3.3 Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på studenterna i 

deras eget aktiva lärande? 

De förväntningar som ställs på de studerande tydliggörs genom de studieanvisningar som 

presenteras muntligt och sedan finns tillgängliga på kursrummet i LISAM. 

Studieanvisningarna följer i regel en och samma form. De innehåller allmän information 

om kursen tillsammans med läsanvisningar och litteraturhänvisningar, förberedelser som 

är nödvändiga inför specifika seminarier eller grupparbeten, vilka moment som ingår i 

examinationen, regler vid fusk och plagiat och andra särskilda rutiner och regler som måste 

beaktas. Studieanvisningarna tillsammans med muntliga kursintroduktioner synliggör vilka 

krav och förväntningar som ställs på de studerande för att bli godkända i kursen. 

 

3.4 Vilka, om några utbildningsspecifika resurser/infrastruktur/lärmiljöer finns och 

används för utbildningens genomförande? Finns det, och i så fall vilka, särskilda 

utmaningar har utbildningen att hantera avseende utbildningsspecifika 

resurser/lärmiljöer. 
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En resurs som kan framhållas i samband med resurser för utbildningen är Lisam. Samtliga 

kurser använder denna plattform sedan några terminer tillbaka och lägger upp 

föreläsningar (PP) och information tillsammans med texter och instruktioner. På Lisam 

finns kursplaner och scheman tillgängligt. Samarbetsytan i Lisam används också inom 

utbildningen för att dela egna arbeten mellan de studerande och inlämningar används ofta 

vid examinationer. Tveksam till om det finns några särskilda utmaningar med denna 

resurs. Det handlar om att informationen har en likartad form mellan olika kurser och att 

se till att all information finns tillgänglig. 

 

3.5 Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra utbildningen 

inom planerad studietid? Analysera nyckeltal gällande genomströmning. 

Vid kursstart informerar vi om vad det innebär att studera halvtid. Det är särskilt viktigt då 

kursdeltagare ofta arbetar eller studerar heltid utöver utbildningen i LOSP. Särskilt betonas 

vikten av studierutiner i vardagen och nödvändigheten att etablera bra kontakter med 

andra studerande för att ta del av innehållet i en missad föreläsning eller seminarium. 

Vidare erbjuder vi, förutom omtenta, även uppsamlingstenta i anslutning till kursperioden. 

Att få möjlighet att skriva uppsamlingstenta redan under innevarande termin minskar 

arbetsbördan i samband med nya kursstarter. En avgörande faktor är flexibilitet i samband 

med uppsatsskrivandet i LOSP 3 och 4. Handledningsprocessen kan både förlängas över tid 

samt utökas i omfattning. Vidare erbjuds flera tillfällen att genomföra granskande 

seminarium (opposition) i uppsatskursens seminariestruktur. ”Omgranskande” 

seminarium sker därmed successivt under maj och juni månad. Vidare kan även 

examinationer ligga utanför schemalagda dagar. Det har genom åren inneburit att vi 

examinerat uppsatser utanför terminstid. Det gäller särskilt i situationer då de studerande 

har haft andra uppdrag på sin arbetsplats. Att regelmässigt kräva att de studerande ska 

anpassa sig till schemalagda dagar och tider kan utgöra ett hinder för att fullfölja 

utbildningen. Det bör tilläggas att denna flexibilitet främst avser uppsatsprocessen. 

Genomströmningen i utbildningen framgår av bilaga 1. LOSP 1 är den kurs med flest antal 

platser (50). Sedan 2018 har antalet registrerade på kursen ökat från 61 till 68. Antalet som 

avslutar kursen har varierat från knappt hälften 2018 till 63 procent 2019 och 50 procent 

2020. I LOSP 2 är antalet som slutför kursen högre än i LOSP 1 och 2020 slutförde 

exempelvis 79 procent sin utbildning. I LOSP 3 är andelen ännu högre med undantag från 

sista året (2020). I LOSP 4 varierar antalet som slutför utbildningen mellan att samtliga 

blir klara till enbart en av fyra registrerade. Vår uppfattning är att många studerande provar 

på att läsa parallellt med arbetet i LOSP 1. I de övriga kurserna har man erfarenhet av att 

studera halvtid och på kvällstid och därmed ökar genomströmningen.  

Det är svårt att entydigt förklara en förhållandevis låg genomströmning i LOSP 1. Den 

vanligaste orsaken till att de studerande väljer att ta en tillfällig paus eller helt avsluta sin 

utbildning är den egna arbetssituationen. Det framgår av LOSP-råd och andra 

möten/diskussioner att de studerande inte har varit förberedda på den tid som studierna 

krävde. Tillfälliga arbetstoppar på den egna arbetsplatsen var också en orsak till att de 

studerande inte fullföljde examinationer eller obligatoriska moment i utbildningen. Det är 

sällan ointresse eller låg kvalitet på utbildningen anges som anledning till att man väljer att 

lämna studierna. En annan aspekt när det gäller avhopp är bristande studieerfarenhet. De 

studerande som inte har läst på universitet och högskola tidigare kan ange studieovana som 

ett skäl till att man väljer att avsluta sin utbildning. Det kan även handla om ovanan att läsa 
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en större mängd litteratur eller att viss litteratur är på engelska. Det kan också handla om 

det akademiska språket där teoretiska begrepp är obekanta och svåra att förstå. Dessa 

motiv är dock undantag.  

3.1 Utvecklingsområden - utformning och genomförande 

 

3.1.2 Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 

utformning och genomförande identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter 

som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 

ytterligare.  

Utifrån ovanstående beskrivning kan några områden behöva utvecklas på olika sätt. Främst 

handlar det om genomströmningen på grundläggande nivå. En åtgärd för att på sikt öka 

genomströmningen är att bättre förstå vad som motiverar till att påbörja studier respektive 

vad det är som motiverar att avbryta i förtid. Det är möjligt att genom en riktad enkät eller 

genom ett samtal/intervju få ännu bättre klarhet i bakomliggande motiv och orsaker. 

Vidare kan samtal med fokus på denna fråga initieras i LOSP-rådet. Djupare kunskap i 

dessa frågor ökar möjligheten att agera proaktivt. 

Ett annat utvecklingsområde rör bristande studievana. Här kan ett särskilt 

informationsmaterial sättas samman med goda erfarenheter från studerande som gått hela 

utbildningen. Hur har de lagt upp sina studier och hur har de lyckats kombinera arbete med 

utbildningen på LOSP? Möjligen kan informationsmaterialet kombineras med ett 

seminarium i kursen inledning som riktar sig mot gruppen utan eller med liten 

studieerfarenhet. Deltagare vid seminariet skulle i så fall även vara studerande från LOSP 3 

och 4.  

Ett utvecklingsområde är distansutbildning. Hösten 2021 ges LOSP 1 även på distans. 

Kursen kommer att gå parallellt med ordinarie campusförlagda LOSP 1. Distansutbildning 

kan underlätta för kursdeltagare att delta i utbildningen genom minskade resor och ringa 

fysiska möten på campus. Distansutbildningen innebär även att mer flexibla former kan 

tillämpas där den studerande i högre grad styr sitt eget lärande efter de individuella 

förutsättningar denne har. LOSP 1 på distans måste utvärderas och vidareutvecklas baserat 

på erfarenheter från första läsåret. En möjlig utveckling är att LOSP även ges på 

fortsättnings- och fördjupande nivå. Söktrycket till LOSP 1 distans var inför hösten 2020 

mycket högt med mer än 1000 sökande på 30 studieplatser. Till kursen har 50 sökande 

antagits.  
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4 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Forskningsanknytning 

 

4.1 Beskriv översiktligt de vetenskapliga miljöer vid LiU som har relevans för 

utbildningen. På vilket sätt bedrivs verksamheten så att det finns ett nära samband 

mellan utbildning och forskning vid LiU. Hur kommer verksamheten I 

forskningsmiljöerna utbildningen och studenterna till godo? 

På avdelningen (APS) finns två vetenskapliga forskningsmiljöer som relevans för 

utbildningen. Den första är HELIX Competence Centre. HELIX är ett flervetenskapligt 

forskningscenter som arbetar med och forskar om arbetslivsfrågor i samarbete mellan 

universitet och arbetsorganisationer. Forskningen inom HELIX handlar om att utveckla 

kunskap om hur goda arbetsvillkor kan kombineras med effektivitet och 

innovationsförmåga. Forskningen omfattar fyra områden och handlar i korthet om hållbara 

utvecklingsprocesser, tillväxt och utveckling i småföretag, hållbara hälso- och 

välfärdstjänster och inkluderande arbetsplatser.  

Vid avdelningen för Pedagogik och Sociologi (APS) bedrivs även forskning med inriktning 

mot arbete och arbetsliv. Forskningen handlar om ett hållbart arbete och arbetsliv där 

fokus ligger på frågor om arbetsförhållanden, lärande, kompetensutveckling, innovation, 

ledarskap, jämställdhet, genus och hälsa. Även arbetsmarknad och arbetslivspolitiska 

frågor är en del av forskningsmiljön.  

Avdelningen och utbildningen i LOSP har slutligen en koppling till Forskning och 

utvecklingscentrum i Linköping. FoU centrum är ett samarbete mellan flertalet kommuner i 

Östergötlands län där även Linköpings universitet ingår. FoU:s uppdrag beskrivs i korthet 

som att stödja en kunskaps-, evidens- och lärandebaserad socialtjänst med en hög 

innovationspotential genom att vara en länk mellan forskning och praktik.  

Utbildningen vid LOSP är en del av en vetenskaplig kontext. På avdelningen för Pedagogik 

och Sociologi (APS) finns HR programmet med samma inriktning som LOSP och med till 

viss del överlappande kurser. Lärare inom LOSP arbetar även på HR-programmet, till 

exempel lärare för Personalekonomi, Arbetsrätt, Organisation och organisationsförändring 

och Ledning. Utbildningen i LOSP får både en forskningsanknytning genom dessa miljöer 

och genom lärarutbytet med andra utbildningar på avdelningen. Vidare har utbildningen en 

relation till pågående forsknings- och utvecklingsprojekt i kommunen.   

 

4.2 På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell nationell som 

internationell relevant forskning? 

Flertalet av de lärare som undervisar i LOSP är samtidigt involverade i de olika 

forskningsmiljöerna och relevant forskning används i undervisningen. Det kan handla om 

att forskningsartiklar, läroböcker eller texter och studiematerial används som en del av 

litteraturen på kurserna. De studerande får även möjlighet att delta vid seminarier, 

presentationer och konferenser som anordnas av de olika forskningsmiljöerna. Ett 

samarbete med FoU centrum i Linköping möjliggör även de studerandes delaktighet i olika 

projekt, seminarier och konferenser. I LOSP 4 deltar exempelvis representanter från FoU i 

kursens seminarier och bidrar därmed kunskap och intresse för aktuell forskning inom den 
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kommunala organisationen. I LOSP 4 är en av delkurserna direkt riktad mot internationell 

forskning om arbete och arbetsliv. De studerande ska självständigt söka, värdera och 

granska forskning ur ett internationellt perspektiv. 

   

4.3 På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska tillägna sig ett 

vetenskapligt förhållningssätt?  

Utbildningen vid LOSP består till stor del av arbetsformer där de studerande skriver egna 

texter som präglas av ett akademiskt språk och ett vetenskapligt förhållningssätt till 

aktuella arbetlivsfenomen. Texterna bedöms utifrån förmågan att tillämpa ett vetenskapligt 

förhållningssätt genom teoretisk och metodologisk förankring. Vidare består utbildningens 

litteratur till stor del av vetenskapliga artiklar och texter. Litteraturens vetenskapliga 

förhållningssätt framhålls som ett föredöme och inspirerar de studerande att tillägna sig 

detta. Utbildningens kurser i självständigt arbete har flera moment där de studerande 

möter ett vetenskapligt förhållningssätt. Det gäller exempelvis de granskande seminarierna 

där det vetenskapliga förhållningssättet till problemformulering, teoretisk förankring, 

vetenskapliga grunder och resultat präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt. De 

studerande deltar vid flera seminarier och möter därmed ett vetenskapligt förhållningssätt 

upprepade gånger. Examensarbeten i LOSP 3 och 4 bedöms utifrån de studerandes förmåga 

att visa på ett vetenskapligt förhållningssätt. Slutligen presenteras och diskuteras ett 

vetenskapligt förhållningssätt både genom kursernas undervisning och vid handledning av 

projekt (LOSP 2) och uppsatser i LOSP 3 och 4.  

4.1 Utvecklingsområden - forskningsanknytning 

 

Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 

forskningsanknytning identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som 

behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 

ytterligare.  

Ett utvecklingsområde är att fördjupa relationen till forskningsmiljöerna. En möjlig 

utveckling är att ytterligare involvera de studerande i olika forskningsprojekt. Ett exempel 

är att i dialog med FoU centrum i Linköping upprätta en formell mötesplats mellan 

kommunens verksamhetsorganisationer och studerande i LOSP 3 och 4 i samband med att 

examensarbeten ska påbörjas. Ett utbyte kan inspirera till uppsatsämnen men även 

innebära delaktighet som forskare i olika projekt. 

Ett annat utvecklingsområde är kurslitteraturen, vilken kan behöva ses över utifrån ett 

helhetsperspektiv. Vilken forskning är representerad i utbildningen och viken forskning 

saknas för att ge ett vidare perspektiv. Utvecklingsområdet ingår i en allmän översyn av den 

litteratur som används i utbildningen.  

Ett annat utvecklingsområde är diskutera hur återväxten av forskarstuderande inom ämnet 

sker. Presumtiva forskarstuderande finns ofta på LOSP 4 men de studerande är inte alltid 

insatta i vad det innebär att forska vidare eller göra akademisk karriär. Frågan behöver 

diskuteras inom utbildningen.  
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5 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Lärarkompetens 

 

5.1 Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna, som 

medverkar i utbildningen, har i förhållande till utbildningens behov avseende 

vetenskaplig och pedagogisk kompetens.  

Bilaga 6 om lärarkompetens visar de lärare som har varit involverade i utbildningen de 

senaste två terminerna. Lärarna kommer från två olika institutioner vilket både vidgar och 

täcker utbildningens behov av kompetens från olika områden. Sammantaget tillgodoser den 

varierande kompetensen hos lärarlaget väl de behov som finns inom området arbete och 

arbetsliv. Den pedagogiska kompetensen är hög, dels genom lång mångårig 

undervisningserfarenhet inom LOSP och föregångarna till nuvarande utbildning, dels 

genom högskolepedagogisk vidareutbildning (Didacticum) och kontinuerlig pedagogiskt 

utvecklingsarbete på avdelningen för pedagogik och sociologi (APS). 

Samtliga lärare utom en i lärarlaget är disputerade och har vetenskaplig förankring genom 

sin forskarkompetens. Två av lärarna är dessutom antingen biträdande professor eller 

professor och är aktivt verksamma i forskningsmiljön på avdelningen. Andra lärare är 

verksamma som följeforskare inom ramen för FoU verksamheten i kommunen. Lärare från 

LOSP är också lärare på forskarutbildningsnivå i olika kurser, till exempel kursen i 

Vetenskapsteori och forskningsetik som ges av IBL.  

Samtliga lärare som är upptagna i matrisen examinerar inom utbildningen. Lärare från IEI 

examinerar inom sina kompetensområden på respektive delkurs i personalekonomi och 

Arbetsrätt. Lärarna från IBL arbetar både med delkursexaminationer och är handledare och 

examinatorer vid examensarbetena. 

En utmaning som är värd att nämna i sammanhanget är att få lärare från olika institutioner 

att anta ett helhetsperspektiv och vara delaktiga i utvecklingen av hela LOSP. Det är lätt att 

lärare i första hand fokuserar på sin egen delkurs.  

 

5.2 Beskriv andra lärarresurser som är nödvändiga för utbildningens genomförande. 

Inför hösten 2020 kommer lärarlaget förstärkas av ytterligare en universitetsadjunkt med 

inriktning mot Arbetslivssociologi. Det handlar i första hand om att avlasta lärarlaget då 

antalet studerande ofta är högt under de två första delkurserna. I övrigt har LOSP den 

kompetens och de resurser som är nödvändiga för att bedriva utbildningen som den ser ut 

idag. I framtiden kan ytterligare resurser behövas beroende på utvecklingen av LOSP på 

distans.   

 

5.3 Vilka kompetensutvecklingsinsatser, i förhållande till utbildningsuppdragets 

behov, görs? 

Kompetensutvecklingsinsatser inom utbildningen består av kurser inom Didacticum samt 

den interna kompetensutveckling som sker på avdelningen för Pedagogik och Sociologi 

(APS). Ämnet Sociologi har också sedan kursstart haft årliga ämneskonferenser där lärare 
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från Sociologi och Ledning och strategiskt personalarbete exempelvis har diskuterat 

omfattning och inriktning på litteratur inom kurserna tillsammans med examinationer och 

bedömningsunderlag. Sedan starten av LOSP har vi kontinuerligt haft så kallade 

”Lektorsluncher” som innebär att vi kalibrerar handledning och kriterier vid examination.  

  

5.4 Hur har stabiliteten i lärargruppen sett ut över tid? Hur bedöms stabiliteten i 

lärargruppen se ut under de närmast kommande åren? 

Lärarlaget har sedan utbildningen startade varit mycket stabil. De flesta av lärarna i 

matrisen har medverkat i kurserna sedan 2013 och den enda förändring som skett är inom 

Arbetsrätten på LOSP 2. Vi förväntar oss inga större förändringar de närmsta åren förutom 

den adjunkt som tillkommer från och med hösten 2021. Stabiliteten kan dock förändras om 

det krävs fler lärare i LOSP distans.  

5.1 Utvecklingsområden - lärarkompetens 

• Ett utvecklingsområde är en ökad involvering från olika institutioner i 

utbildningens helhetstänkande. 

• Vidare är behov av kompetensutveckling alltid ett aktuellt utvecklingsområde. Det 

gäller i synnerhet för de nytillkomna kurserna på distans inom LOSP 1. Det finns 

således anledning att utveckla kompetens när det gäller distanspedagogik och 

distansdidaktik.  
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6 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Arbetslivsperspektiv 

 

6.1 Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att studenterna förbereds för 

arbetslivet? 

En majoritet av de studerande är yrkesverksamma och har redan innan studierna 

erfarenhet av arbetslivet. En styrka med utbildningen i LOSP är att den genom en bred 

yrkeserfarenhet från olika områden får en naturlig koppling till arbetslivet i olika möten, till 

exempel i gruppdiskussioner. De studerande refererar ofta till sina egna arbetsplatser i 

dessa diskussioner. Kopplingen mellan utbildning och arbetsliv är också påtaglig i 

uppsatsarbetenas kontext och visar sig exempelvis genom problematisering och 

datainsamling.  

 

6.2 Hur samverkar utbildningen med omgivande samhället? Hur bidrar samverkan till 

kvalitet i utbildningen? 

En samverkan mellan utbildningen i LOSP och det omgivande samhället sker naturligt 

genom mötet mellan studerande och olika yrkesverksamheter. Samhället är närvarande i 

utbildningen genom de studerandes olika sociala och yrkesmässiga bakgrunder. Frågor som 

har med klass, genus och etnicitet diskuteras inom flera olika kurser tillsammans med 

problematisering runt skilda yrkesbakgrunder, professioner och utbildningsbakgrunder. 

Det moderna samhället, samhällsförändring och arbetslivets förändring problematiseras 

och diskuteras i kurserna.   

Utbildningen i LOSP samverkar även med det omgivande samhället genom relationen till 

kommunens forsknings och utvecklingscentrum. Genom att delta i konferenser, seminarier 

och presentationer ökar kunskapen om socialt arbete inom kommunen och bidrar till att 

stimulera val av ämne och relevant problem i examensarbetet.   

 

6.3 På vilket sätt inhämtar ansvarig för utbildningen information som är relevant för 

utbildningens användbarhet och förberedelse för arbetslivet? 

Information inhämtas genom möten och diskussioner med LOSP-råden i LOSP 1 och LOSP 

2. Även informella samtal med studerande på utbildningen ger relevant information om 

utbildningens användbarhet. En viktig källa är möten med tidigare studerande och deras 

erfarenheter av utbildningens gångbarhet i arbetslivet. Vidare har utbildningen genom åren 

haft studerande som arbetar som personalchefer eller med rekrytering på ett eller annat 

sätt. Samtal runt den egna utbildningens relevans mot bakgrund av egen yrkeserfarenhet 

har varit ovärderlig som informationskälla.  

 

6.4 Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att utbildningen är 

användbar och förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv? 
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Genom samtal med tidigare studerande som berättar om utbildningens relevans i 

nuvarande anställning. Även spontana samtal med arbetsgivare i frågor som rör 

utbildningen har skett.   

 

6.5 Hur arbetar utbildningen med att följa upp och tillvarata alumners erfarenheter? 

Det sker idag inte på ett strukturerat sätt. Vid några tillfällen har studerande som avslutat 

sin utbildning bjudits in till introduktionstillfället för LOSP 1. Det här är ett område som 

kan utvecklas i utbildningen. Alumners erfarenhet kan bidra till att öka studiefärdigheter, 

motivation och förståelse för utbildningens användbarhet.   

6.1 Utvecklingsområden - arbetslivsperspektiv 

Ett utvecklingsområde som sammanfaller med tidigare uppslag är att vidareutveckla 

kontakten med kommunens FoU-centrum att gemensamt skapa en mer formell plattform 

för erfarenhetsutbyte, uppdrag, projekt- och anställningskontakter. Plattformen kan också 

medverka till att sprida kunskap om utbildningen hos arbets- och uppdragsgivare och 

andra intressenter. Plattformen kan också bidra till ytterligare insikt i vilka svagheter och 

styrkor som arbetsgivare uppfattar att utbildningen har.   

Ett annat utvecklingsområde är att ta vara på alumnernas erfarenhet av utbildningen. Det 

känns angeläget att tidigare studerande inom utbildningen berättar om sina erfarenheter 

och nyttan av utbildningen.  
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7 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Studentperspektiv 

 

7.1 Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta aktiv del i arbetet med att 

utveckla utbildningen. 

Utbildningen ser till att så kallade LOSP-råd väljs av de studerande i LOSP 1 och LOSP 2. 

LOSP-rådet består av 2–3 studeranderepresentanter som har till uppgift att samla 

utbildningens uppfattningar och åsikter om utbildningskvaliteten. LOSP-rådet träffar 

studierektor 1–2 gånger under läsåret. Vid dessa möten är även kursansvariga samt 

studievägledare inbjudna (de senaste åren). Samtalen rör de studerandes uppfattning om 

föreläsningar och seminarier, litteratur och examinationer. Särskilt diskuteras 

utbildningens och kursernas kvalitet. Vid dessa LOSP-råd finns också en öppenhet att 

redogöra för utbildningen och lärarlaget syn på vissa frågor, till exempel varför litteraturen 

ibland är engelskspråkig eller varför examinationer kan vara utformade på ett särskilt sätt.  

Vidare uppmuntras de studerande utöver LOSP-rådet att ta kontakt med studierektor eller 

delkursansvarig under kursernas gång för att diskutera eventuella problem eller synpunkter 

som har med utbildningen att göra. Vidare sker skriftliga och muntliga kursvärderingar i 

anslutning till varje delkurs samt KURT kursvärdering.  

 

7.2 Beskriv exempelvis hur utbildningen arbetar med kursvärderingar, möten mellan 

programansvarig/ordförande i programnämnd, kursansvariga och studenter där 

utveckling av utbildningens kvalitet är i fokus. 

Se svaret på ovanstående fråga. Utbildningen bjuder in LOSP-rådet till möten i samband 

med föreläsningstillfällen. Mötena har ofta en informell karaktär. Under läsåret 2020/2021 

skedde mötena på distans via Zoom. Svårigheten att få till stånd en gemensam mötestid 

ledde även vid ett tillfälle (VT 2021) till att de studerande skriftligt redogjorde för 

deltagarnas synpunkter och åsikter. 

   

7.3 Beskriv hur utbildningen tillvaratar studenternas åsikter och erfarenheter om sin 

studiesituation. Beskriv hur eventuella åtgärder återkopplas till studenterna. 

LOSP-rådet och egna utvärderingar av utbildningen diskuteras kontinuerligt i lärarlaget. 

Exempelvis dyker frågan om litteratur ofta upp tillsammans med frågor om 

kursinformation. Vidare reflekteras och diskuteras eventuella synpunkter som framkommit 

genom KURT mer spontant under utbildningens gång. Utbildningen har även ett formellt 

möte för lärare varje vår där eventuella problem inom utbildningen ligger på dagordningen. 

Inte minst diskuteras gemensamma riktlinjer för utbildningen. Ett exempel är det 

bedömningsunderlag som etablerats vid examinationer. Ett annat exempel är beslutet om 

att starta LOSP 1 på distans hösten 2021. 
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7.1 Utvecklingsområden - studentperspektiv 

 

LOSP-råden som har funnits ända sedan utbildningens start är en styrka för utbildningen. 

Dessa möten kan möjligen utökas till 2–3 varje läsår för att säkerställa en bibehållen 

kvalitet i utbildningen. Råden bygger på de studerandes perspektiv och deras synpunkter 

som inhämtats i studerandegruppen. Här kan möjligen några mer riktade frågor ligga till 

grund för mötet.   
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8 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Jämställdhetsperspektiv 

 

8.1 På vilket sätt inkluderas jämställdhetsperspektivet i planering, genomförande och 

uppföljning och bidrar detta till kvalitetsutveckling? 

Jämställdhet formuleras i kursplanen och innebär att kurserna bedrivs på ett sätt att både 

män och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas. Lärandeaktiviteter 

som föreläsningar och seminarier bygger på ett jämställdhetsperspektiv och präglas av en 

strävan efter att inkludera alla deltagare oavsett social bakgrund och kön. Utbildningen tar 

hänsyn till ett jämställdhetsperspektiv i sin planering och upplägg och det ska vara möjligt 

för alla delta på lika villkor. Exempelvis i situationer där lärare styr 

gruppsammansättningen i en lärandeaktivitet finns en strävan efter att blanda grupper 

avseende ålder, kön, studie- och yrkeserfarenhet.  

Vidare domineras utbildningen av kvinnliga studerande, vilket också återspeglas i 

genomströmningen. Det finns ingen medveten avsikt till denna snedfördelning mellan 

könen. Det finns inte heller någon strategi för att bryta denna trend eller planer på att öka 

mängden manliga sökande. Även information om kurserna har en könsneutral karaktär. 

 

8.2 Hur integreras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och 

genomförande av utbildningen?  

I utbildningen ingår kunskap om jämställdhet och diskriminering i arbetslivet där kurserna 

söker öka medvetenheten om klassbakgrund, genus och etnicitet. Inom LOSP 1 diskuteras 

särskilt frågan om genusskillnader och diskriminering till följd av kön. I LOSP 1 lyfts även 

teoretiska perspektiv om stigmatisering samt stämplingsteori. Här uppmärksammas även 

socioekonomiska skillnader under socialiseringsprocessen som tar sig i uttryck i språkliga 

skillnader och utbildnings- samt yrkesval. Utbildningen är således till stor del utformad för 

att synliggöra den här typen av frågor. Det är något fler män som undervisar på 

utbildningen och när antalet handledare räknas in är majoriteten män på utbildningen.  

Sociologiämnet har generellt en dominans av män. Det gäller i synnerhet klassisk teori och 

frågan har både uppmärksammat av de studerande och diskuterats vid flera ämnesmöten i 

utbildningen. Genusteoretikern Kalle Berggren från Stockholms universitet diskuterar 

kanonprocesser i sin artikel ”Vem är teori” i sociologisk forskning och belyser möjliga 

förklaringar. Det kan handla om urvalstekniker där den teoretiska historiebeskrivningen 

framställer män som mest centrala inom ämnet. Vi skulle därmed reproducera ett teoretiskt 

arv som både framstår som oföränderligt men som också speglar en föreställning om att 

kvinnors teorier och kunskap inte är lika mycket värd. Lars Udehn menar att den viktigaste 

förklaringen till att så få kvinnliga sociologer återfinns inom den klassiska sociologin har 

varit svårigheten att få tillträde till universitet och utbildning. De som trots allt lyckades har 

oftast kommit från ekonomiskt priviligierade samhällsklasser med bättre resurser och ett 

utvecklade kontaktnät. Vidare menar Udehn menar att det inte behöver vara en fråga om 

uteslutning. Det kan handla om att kvinnor skrivet en lägre omfattning av texter och att 

kvinnor gett upp sociologin i brist på gehör till förmån för ett politiskt engagemang. Inom 
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utbildningen handlar det om att ge en mer översiktlig bild som tar hänsyn till mångfalden 

av teoretiker i kurslitteraturen samt öka kunskapen om hur urvalet har gått till.  

8.1 Utvecklingsområden - jämställdhetsperspektiv 

Ett utvecklingsområde är att om möjligt öka antalet manliga studenter på utbildningen. En 

diskussion om hur det kan genomföras är rimlig att hålla med lärare och studerande inom 

utbildningen.  

Ett annat utvecklingsområde är att fortsätta undersöka balansen mellan män och kvinnor i 

studielitteraturen och sträva efter att minska en snedvriden könsrepresentation.  
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9 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Hållbarhetsperspektiv 

 

9.1 Hur säkerställs att studenter inom sina utbildningsprogram/kurser får en 

grundläggande kännedom om och förståelse för hur hållbar utveckling är relevant 

inom respektive utbildning? 

De är genom utbildningen som information och förståelse för en hållbar utveckling sker. 

Inom utbildningen är kunskap om ett föränderligt samhälle och problemet med en hållbar 

samhällsutveckling en grundläggande problematik. Inom Arbetslivssociologi är frågan om 

en kapitalistiskt präglad samhällsutveckling central i relation till välfärd och social rättvisa. 

I utbildningen diskuteras bland annat industrialismen kontra det moderna samhällets syn 

på resursutnyttjande av miljön. Särskild uppmärksamhet ägnas åt frågor om social och 

ekonomisk välfärd i relation till ett snabbt föränderligt arbetsliv. Frågor om hållbar 

utveckling kopplas till samhällteoretisk analys och diskuteras ingående på seminarier 

utifrån samhällsförändring. Utbildningen avser skapa en medvetenhet om hur hållbarhet är 

ett sammansatt fenomen som hänger ihop med klimat, resurser, ekonomiska och sociala 

system och strukturer. 

9.1 Utvecklingsområde - hållbarhetsperspektiv 

Den här formen av frågor är centrala i utbildningen och kan räknas som en styrka. Ett 

utvecklingsområde är att kontinuerligt se över hur detta perspektiv presenteras i 

utbildningen.   
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10 Bilageförteckning 
Bilaga 1. Nyckeltal. Kvalitetssäkring LOSP 

Bilaga 2. Matris 1. LOSP 1–3 

Bilaga 3. Lärandemål för LOSP 4 

Bilaga 4. Bedömningsunderlag vid examensarbeten 

Bilaga 5. Uppsatsmanual  

Bilaga 6. Lärartabell 

 

 


