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1. Kvalitetsrapport av utbildning på grund- och avancerad nivå
Denna kvalitetsrapport avser fristående kurser i ämnet sociologi (SOC 1-4) vid Avdelningen för 
Pedagogik och Sociologi. Huvudförfattare är studierektor. Statistiskt underlag har beretts av 
administratör. Information och kunskapsunderlag har inhämtats från lärare i sociologi, samt från 
studievägledare.  

1.1 Basdata 
Sociologi kan vara huvudämne i en filosofie kandidatexamen och i en filosofie magisterexamen. 
Sociologiämnet innefattar teorier och verktyg för att studera, beskriva, analysera och förklara 
samhällsförhållanden och människors handlingar i olika kontexter. Vid LiU präglas fristående kurser i 
sociologi av ett arbetslivsperspektiv och behandlar viktiga frågor för ett hållbart arbetsliv på både 
mikro och makronivå. Sociologi ingår också i olika kurser och moment på en rad olika program och 
kurser på LiU, bland annat Ämneslärarprogrammet, Beteendevetenskaplig kurs, Ledning och 
strategiskt personalarbete. De fristående kurser som ges, och som är föremål för denna rapport, är:  

• Sociologi 1, 30 hp

Antal platser per år: 90 (45 platser under våren respektive hösten)

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva grundläggande kunskaper i sociologi med
särskild tonvikt på samhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv. I kursen introduceras
klassisk och modern sociologisk teori.

Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/731g19/vt-2021

• Sociologi 2, 30 hp

Antal platser per år: 80 (40 platser under våren respektive hösten)

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva fördjupade kunskaper i sociologisk teori och
metod och därmed öka förmågan att tillämpa sociologiska insikter vid analys av
samhällsfunktioner och sociala fenomen.

Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/731g20/vt-2021

• Sociologi 3, 30 hp

Antal nybörjarplatser per år: 28 (antagning till hösten)

Kursens syfte är att den studerande ska utveckla förmågan till självständig analys av olika
samhälleliga och sociala fenomen.

Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/731g21/ht-2021

• Sociologi 4, 30 hp

Antal platser per år: 4 (antagning till hösten)

Syftet med kursen är att utifrån två samhällssektorer, arbetslivets respektive hälsoområdet,
problematisera de val som vi står inför i dagens samhälle. Detta görs genom att i kursen utgå
från, och kritiskt reflektera kring, ett antal polariteter. Teorier som diskuteras hämtas i
huvudsak från medicinsk sociologi och arbetslivets sociologi, på såväl makro- som mikronivå.

Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/731a02/ht-2021

https://liu.se/studieinfo/kurs/731g19/vt-2021
https://liu.se/studieinfo/kurs/731g20/vt-2021
https://liu.se/studieinfo/kurs/731g21/ht-2021
https://liu.se/studieinfo/kurs/731a02/ht-2021
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2. Nyckeltal 
Nyckeltalen redovisas i tabellform, per kursnivå.  

Tabell 1: Sociologi 1 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Sociologi 2 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3: Sociologi 3 

 

 

 

 

Tabell 4: Sociologi 4 

 

 

 

 

 

 

 Platser Sökande 1:a hand Registrerade Kvinnor Män Slutbetyg 
kvinnor 

Slutbetyg 
män 

vt 16 45 261 62 42 32 10 25 3 
ht 16 45 231 14 40 32 8 20 6 
vt 17 45 233 45 46 27    19 20 13 
ht 17 45 231 17 44 31 13 20 15 
vt 18 45 218 43 47 30 17 22 10 
ht 18 45 196 15 33 22 9 13 8 
vt 19 45 163 20 31 21 10 15 3 
ht 19 45 157 16 34 25 9 18 5 
vt 20 45 171 28 37 22 15 11 13 
Ht 20 45 194 17 47 28 19 18 15 
vt 21 45 214 31 47 32 15 17 15 

 Platser Sökande 1:a hand Registrerade Kvinnor Män Slutbetyg 
kvinnor 

Slutbetyg 
män 

vt 16 40 103 42 60 33 27 26 21 
ht 16 40 106 33 46 34 12 25 8 
vt 17 40 85 23 34 28 7 19 4 
ht 17 40 92 18 53 36 17 25 13 
vt 18 40 82 34 47 36 11 24 7 
ht 18 40 87 30 45 39 6 30 4 
vt 19 37 72 22 37 27 10 18 6 
ht 19 37 87 30 38 33 5 31 4 
vt 20 40 75 26 30 23 7 16 5 
ht20 40 96 37 53 43 10 38 8 
vt 21 40 92 34 37 25 12 15 8 

 Platser 
 

Sökande 1:a 
hand 

Registrerade Kvinnor Män Slutbetyg 
kvinnor 

Slutbetyg 
män 

ht 16 28 115 52 33 25 8 22 6 
ht 17 28 88 47 31 24 8 20 7 
ht 18 28 74 46 35 25 10 25 6 
ht 19 28 90 47 29 25 4 24 4 
Ht 20 28 81 52 28 20 8 19 7 

 Platser Sökande 1:a 
hand 

Registrerade Kvinnor Män Slutbetyg 
kvinnor 

Slutbetyg 
män 

ht 16 4 8 4 6 3 3 1 1 
ht 17 4 8 4 3 0 3 0 0 
ht 18 4 12 4 0 0 0 0 0 
ht 19 4 8 4 2 1 1 1 1 
Ht 20 4 9 3 1 0 1 0 0 
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3. Måluppfyllelse 

3.1. Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål och 
examinationsformer? För denna redogörelse ska det fakultetsspecifika verktyget 
användas (matrisen, CDIO, progressionskarta eller motsvarande). 
Se bilaga 1 för bedömning av kandidat- och magisterexamen i sociologi. Masterexamen erbjuds 
förnärvarande inte inom ämnet sociologi.    

3.2. Kommentera utifrån det fakultetsspecifika verktyget hur de nationella 
examensmålen säkerställs med hjälp av lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination. 
Generellt svarar lärandemålen i kursplanerna väl upp mot de nationella examensmålen vad gäller 
kunskap och förståelse. Specificerad information ges under respektive underrubrik i enlighet med 
examensmålen. I det följande redovisas måluppfyllelse först för kandidatexamen och därefter 
magisterexamen.  

3.2.1. Kandidatexamen 
Kunskap och förståelse 

”Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegriper kunskap om områdets 
vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av 
området samt orientering om aktuella forskningsfrågor”. 

Lärandemålen i kurserna stöttar detta övergripande examensmål väl. Delmålet att visa fördjupning 
inom någon del av området är en del i den utbildningsstrategi inom ämnet som syftar till progression 
i ämnet, vilket innebär att fördjupning i ämnet (metodologiskt såväl som teoretiskt) sker successivt i 
relation till varje ny kursnivå. Sociologi 1 syfta till att ge studenterna en överblick och bred förståelse 
för ämnet. I sociologi 2-4 sker därefter en successiv fördjupning i ämnets olika aspekter och 
skolbildningar som är relevanta för utbildningen.  

I sociologi 1 och stor del av sociologi 2 ligger fokus på att få grundläggande kunskap och förståelse för 
ämnets olika delar. Den vetenskapliga grunden och kunskap om tillämpliga teorier och metoder inom 
området får därefter en större betoning i senare delen av sociologi 2 och under hela sociologi 3. 
Under samtliga kurser ges också exempel på aktuella forskningsfrågor, inte minst genom att de 
forskande lärare som undervisar i ämnet, ger exempel från sina egna forskningsprojekt, samt knyter 
undervisningsaktiviteter till dagsaktuella sociala problem/fenomen i samhället.  

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål är föreläsningar, egen informationsinhämtning (primärt 
grundböcker i sociologi, men även vetenskapliga artiklar), seminarier, skriftliga inlämningar och 
gruppdiskussioner. 

Examination av målet sker genom muntliga och skriftliga individuella och gruppvisa uppgifter, 
seminarier och skriftliga examinationer. 

Färdighet och förmåga 

”Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning 
samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer”. 

Lärandemålen i kurserna stöttar detta examensmål väl.  



 4 

När det gäller färdigheter och förmåga: visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka 
relevant information i en problemställning, så är detta något som studenterna tränas i genomgående 
på de olika kursnivåerna Redan på sociologi 1 är formulerande av problemställning ett viktigt inslag, 
däremot blir de andra inslagen (dvs sökande och samlande) alltmer framträdande på de efterföljande 
kursnivåerna där studenterna förväntas att självständigt söka efter relevant litteratur. Alla 
examinationer bygger på att studenten ska värdera och kritiskt tolka relevant information, även i de 
fall då lärare ha stått för att söka och samla materialet. 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål omfattar moment där lärare introducerar studenterna i 
informationssökning, egen litteratursökning relaterat till egna projekt och över samtliga delkurser 
läsning av och reflektion över vetenskapliga artiklar med lämpligt ämnesinnehåll. 

Examination av målet sker genom muntliga och skriftliga individuella och gruppvisa uppgifter, 
seminarier och skriftliga examinationer. 

”Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter 
inom givna tidsramar 

Lärandemålen i kurserna stöttar detta examensmål väl.  

På flera delkurser, på alla kursnivåer, får studenterna i uppgift att själva identifiera ett 
problemområde som de applicerar teorier på. Inom flera kurser bygger examinationer på att 
studenterna får lösa av läraren formulerade problem i en hemuppgift eller analysera ett specifikt 
samhällsfenomen. Oavsett om studenterna får ett, av läraren, på förhand inringat problem måste de 
själva utveckla varför detta är ett problem och söka vägar att analysera detta. Majoriteten av 
kurserna i sociologi – både kurser i teori och metod – uppfyller i hög grad målen avseende att 
identifiera, formulera och lösa problem. Studenterna bereds i samtliga kurser god träning i att lösa 
problem och analysera fenomen. 

Inom samtliga sociologikurser synliggörs krav och tidsramar för att hjälpa studenterna att planera 
och strukturera sitt arbete. Studenterna får information om examinationsformen/formerna i 
samband med att kursen introduceras, i direkt koppling till en presentation av kursmålen. 
Informationen finns även upplagd i LISAM. Då studenterna ska skriva uppsats får de vid upprepade 
tillfällen information om uppsatsskrivande och påminnelser om vikten av att påbörja arbetet i god 
tid. Skrivarbetet är strukturerat så att studenterna tar förberedande steg innan den färdiga 
uppsatsen ska presenteras. Emellertid adresserar inte lärandemålen uttryckligen frågan”…inom givna 
tidsramar”, vilket kan behöva ses över i en kommande revidering av kursplanerna. I samtliga kurser 
ingår dock i praktiken att kunna genomföra uppgifterna inom givna tidsramar, och detta är också 
något som alla lärare är noga med att informera om. 

Examination av målet sker genom skriftliga arbeten vilka på många delkurser även presenteras 
muntligt och diskuteras med andra studenter och lärare under seminarier. 

”Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och 
lösningar i dialog med olika grupper” 

Lärandemålen i kurserna stöttar detta examensmål väl.  

Angående förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information i dialog med 
olika grupper är det inte alltid helt tydligt framskrivet i lärandemålen. Muntliga dialoger genomsyrar 
alla kursnivåer i sociologi. På seminarier omsätts teori till praktik och den individuella analysförmågan 
tränas. Studenterna får i seminarierna kritiskt diskutera komplexa frågeställningar, samhällsfenomen 
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och sociala situationer med andra studenter såväl som med lärare. Studenterna visar även inom 
flertalet kurser förmåga att kritiskt diskutera frågeställningar och situationer i det att de opponerar 
på medstudents uppsatsarbete. Om flertalet kurser i sociologi inbegriper muntliga redogörelser och 
diskussioner på olika gruppers arbeten så är det inte ett lika vanligt inslag att skriftligt göra 
detsamma. På enstaka kurser finns lärandeaktiviteter där studenterna skriftligen granskar och 
reflekterar över varandras arbeten, till exempel på den moderna teorikursen på sociologi 1, men 
också på högre nivåer – inte minst på uppsatskursen på sociologi 3.   

Examination av målet sker genom muntliga och skriftliga presentationer av egna arbeten samt via 
opponering på andra studenters arbeten. 

”Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen 
avser”. 

Angående målet att visa sådan färdighet som fodras för att självständigt inom det arbete som 
utbildningen avser, så kan aldrig en enskild, fristående kurs inom samhällsvetenskap ge nödvändig 
grund för ett visst arbete eller viss uppgift. Den övergripande utbildningsstrategin i sociologi är att 
kurserna på de olika nivåerna sammantaget ska ge de färdigheter som behövs för att självständigt 
kunna arbeta inom relevanta arbetslivsområden. 

Kurser i sociologi ger färdigheter som generellt anses vara betydelsefulla i kvalificerad forsknings- och 
utredningsverksamhet, men även arbete av mer beteendemässig och pedagogisk karaktär. 
Studenterna tränas i kritisk reflektion över teori/metodval/förståelse för olika teoretiska modeller 
liksom i analys. Sociologisk metod handlar om att ge hållbara och relevanta skäl, om att argumentera 
koherent och välstrukturerat, samt att hantverksmässigt kunna genomföra en kvalitativ eller 
kvantitativ studie på ett legitimt vetenskapligt sätt. Efter genomgången kurs har studenterna fått god 
träning i att identifiera ett relevant problem och att med hjälp av sociologiska redskap analysera 
detta problem. Studenterna ska, efter genomgången kurs, kunna bedriva en självständig, kritisk 
diskussion av samhällsvetenskapliga problem. Studenterna ska kunna ge skäl för sina ståndpunkter 
och argumentera koherent och med god struktur. De ska också kunna författa och presentera 
vetenskapliga texter på ett sådant sätt som utbildningsnivån kräver. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

”Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter”. 

Lärandemålen i kurserna stöttar detta examensmål väl.  

Förmågan att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer genomsyrar alla kurser 
inom sociologi, såväl metodologiskt som teoretiskt. Alltsedan den allra första delkursen uppmanas 
studenter att kritiskt diskutera och jämföra olika teorier, och examinationer är genomgående 
inriktade på detta. Metodologiskt uppmanas studenterna att förvärva kunskaper, inte bara i det 
metodologiska hantverket, utan också om hur olika metoder kan användas för olika studier/ändamål 
och hur de generera olika typer av kunskap. Lärare visar genom egna exempel under föreläsningar 
hur kritiska diskussioner inom området ser ut. 

Vetenskapsteori och kunskapsteori är centrala moment, och i dessa kurser ingår just att reflektera 
kring vad det innebär att en ståndpunkt är vetenskaplig, eller att det finns god grund för ett 
påstående. Studenterna tränas i att analysera konkreta problem och för att kunna göra detta måste 
de bedöma lämplig teori och metod för att komma fram till kunskap inom området. För att kunna 
bedriva god sociologisk analys behövs ofta information från andra vetenskapliga områden. 
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Studenterna tränas i att identifiera vilken typ av information som behövs för att kunna analysera ett 
konkret problem och för att kunna utveckla välgrundade lösningar på problemet.  

Även etiska spörsmål och frågor behandlas genomgående på flera kurser i sociologi, på olika nivåer. 
Redan i sociologi är etik ett stående inslag, inte minst på metodkursen där ämnet också är inskrivit i 
lärandemålen. Där behandlas god vetenskaplig praxis, med tillhörande frågor om fusk, plagiat och 
vetenskapligt legitima sätt att referera till olika källor. Etik behandlas här även som praktiknära fråga 
i form av etiska problem och ställningstagande i genomförande av vetenskapliga studier. Etik delas 
sålunda upp i frågor som relateras till ”andra forskare” och till ”forskningspersoner” som ingår eller 
påverkas av praktiska studier. Etik fortsätter att genomsyra undervisningen i sociologi på högre 
nivåer, men stort fokus läggs alltså på denna aspekt redan på grundnivån i syfte att säkerställa att 
studenterna får med sig en grundförståelse redan från första termin.  

Lärandeaktiviteterna omfattar arbete med skriftliga och muntliga presentationer av egna arbeten 
och seminarier, men även föreläsningar. Det ingår också övningar i analys av insamlade data i 
metoddelarna av delkurserna. 

Examination av målet sker genom skriftlig examination, skriftlig och muntlig examination av 
projektarbeten samt genom opponering och diskussion av arbeten. 

”Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används”. 

Lärandemålen i kurserna stöttar detta examensmål väl.  

Flera av kurserna kan bidra till att utveckla studenters insikt om kunskapens roll i samhället. Flera 
delkurser, bland annat i klassisk teori och i sociologisk metod, ger en god bild av den mänskliga 
kunskapens utveckling över tid, kombinerat med en förståelse för hur vetenskapliga idéer har 
kommit att utgöra en viktig del av denna utveckling. Kurserna i metod innehåller flera 
vetenskapshistoriska moment, och ger anledning att reflektera över hur den vetenskapliga, till 
exempel tekniska, kunskapen används och utnyttjas. 

Lärandeaktiviteterna omfattar arbete med skriftliga och muntliga presentationer av egna arbeten 
och seminarier, men även föreläsningar. Det ingår också övningar i analys av insamlade data i 
metoddelarna av delkurserna. 

Examination av målet sker genom skriftlig examination, skriftlig och muntlig examination av 
projektarbeten samt genom opponering och diskussion av arbeten. 

”Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens” 

Lärandemålen i kurserna stöttar detta examensmål väl.  

Studenterna ges inom kurserna vissa förutsättningar att visa förmåga att identifiera sitt behov av 
ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Inom flera kurser finns utrymme för val av fokus, 
och sådana val kommer i allmänhet att bygga på att studenten själv söker efter nytt och relevant 
material – vilket kräver identifikation av behov av ytterligare kunskap. Den återkoppling som ges på 
uppsatsmoment ska leda till förbättringar och revideringar. Denna återkoppling ges kontinuerligt 
under kursens gång, både av handledare och av medstudenter. Därigenom får studenterna en 
uppfattning av vad de själva behöver vidareutveckla. På dessa kurser kommer studenterna också att 
ta del av medstudenternas arbeten, och kan på så vis notera hur de egna kunskaperna står sig i 
jämförelse med medstudenters. 
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För samtliga uppsatskurser gäller att studenterna får kommentarer från lärare i samband med 
utformandet av uppsats liksom på den färdiga uppsatsen. Likaså får studenterna återkoppling på 
förberedande arbete inför seminarier i det att seminarierna bygger på de förberedande uppgifterna. 
Studenterna uppmanas ofta att presentera sina förberedande arbeten i mindre grupper där de 
gemensamt vidareutvecklar svar och lösningar på problem 

Lärandeaktiviteterna för detta lärandemål omfattar föreläsningar och egna uppgifter/projektarbeten 
på teori- och metodkurser (övningar i kritiskt tänkande, formulering av frågeställningar, 
problemidentifiering), litteratursökning, och inhämtande av specifik litteratur som behövs för den 
egna uppgiften, samt seminariebearbetning av egna arbeten. 

Examination av målet sker genom reflektion som del av olika projektarbeten, både i form av skriftlig 
diskussion (egenreflektion) och i form av diskussion under seminarium där projektarbeten 
presenteras. 

3.2.2. Magisterexamen 
Redogörelse för måluppfyllelse inom ramen för magisterexamen görs mer koncis än vad som gjordes 
ovan för kandidatexamen då mycket av den relevanta informationen redan givits. Nedan följer 
koncentrerad redogörelse för uppfyllelse av respektive mål för magisterexamen.  

Mål 1. Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick 
över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete 

Lärandemålen stöttar detta examensmål väl. En överblick erhålls men framför allt en specialisering 
inom områdena arbetsliv, välfärd och hälsa, samt fördjupade sociologiska kunskaper inom ramen för 
uppsatsarbetet (Soc 4). 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål är föreläsningar, egen informationsinhämtning 
(läroböcker i sociologi och vetenskapliga artiklar), seminarier, skriftliga inlämningar och 
gruppdiskussioner. 

Examination av målet sker genom muntliga och skriftliga individuella och gruppvisa uppgifter, 
seminarier och skriftliga examinationer. 

Mål 2. Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 

Lärandemålen i kurserna stöttar detta examensmål väl. Fördjupning av metodkunskaper sker i 
samband med den kurs i kvalitativ metod som ges på sociologi 4, men i praktiken även inom det 
område uppsatsarbetet fokuserar på. 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål omfattar egen litteratursökning relaterat till egna projekt 
och reflektion över vetenskapliga artiklar med lämpligt ämnesinnehåll. 

Examination av målet sker genom muntliga och skriftliga individuella och gruppvisa uppgifter, 
seminarier och skriftliga examinationer. 

Mål 3. Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa 
företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. 

Lärandemålen i stöttar detta examensmål väl. 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål omfattar studier av artiklar, egna projekt- och 
uppsatsarbeten samt opponering på andras arbeten. På sociologi 4 består mycket av studenternas 
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arbete av att själva inhämta, bearbeta och integrera information, t.ex. genom att självständigt välja 
bäst lämpade teorier för att analysera eget valt vardagligt fenomen/problem. I praktiken genomförs 
detta med begränsad information, vilket gör att examensmålet stöttas. 

Examination av målet sker genom skriftliga arbeten vilka även presenteras muntligt och diskuteras 
med andra studenter och lärare under seminarier. 

Mål 4. Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och 
med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 

Lärandemålen stöttar detta examensmål väl.  

Sociologi 4 präglas i stor utsträckning av just arbete med att självständigt identifiera och formulera 
frågeställningar, men det finns inget i lärandemålen som adresserar ”…inom givna tidsramar”. Det 
kan behöva ses över vid framtida revidering av kursplanen. 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål omfattar muntliga och skriftliga presentationer av eget 
arbete, vilka i praktiken genomförs ”inom givna tidsramar”. Under muntliga presentationerna sker 
också diskussion kring vetenskapliga ställningstaganden tillsammans med andra studenter och lärare. 
Sammantaget gör lärandeaktiviteterna att examensmålet i praktiken uppfylls. 

Examination av målet sker genom muntliga och skriftliga presentationer av egna projekt- och 
uppsatsarbeten samt via opponering på andra studenters arbeten. 

Mål 5. Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den 
kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. 

Lärandemålen i kurserna som handlar om muntliga och skriftliga presentationer gör att detta 
examensmål stöttas helt, även om inget lärandemål handlar specifikt om ”olika grupper”. Sociologi 4 
läses vanligtvis av ett mindre antal studenter vilket gör det svårt att ställa samman flera ”grupper”.  

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål omfattar muntliga och skriftliga presentationer av egna 
projektarbeten. Under muntliga presentationerna sker också diskussion kring vetenskapliga 
ställningstaganden tillsammans med andra studenter och lärare. 

Examination av målet sker genom muntliga och skriftliga presentationer av egna projekt- och 
uppsatsarbeten samt via opponering på andra studenters arbeten. 

Mål 6. Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete för att 
självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Lärandemålen i kurserna stöttar detta examensmål helt. 

Lärandeaktiviteterna omfattar arbete planering och genomförande av egna projekt. 

Examination av målet sker genom skriftlig examination, skriftlig och muntlig examination av 
projektarbeten samt genom opponering och diskussion av arbeten. 

Mål 7. Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 
relevanta vetenskapliga aspekter, relevanta samhälleliga aspekter, relevanta etiska aspekter samt 
visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. 

Lärandemålen stöttar detta examensmål väl.  

Lärandeaktiviteterna omfattar arbete med skriftliga och muntliga presentationer av egna projekt- 
och uppsatsarbeten, samt seminarier. 
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Examination av målet sker genom skriftlig examination, skriftlig och muntlig examination av egna 
projekt- och uppsatsarbeten samt genom opponering och diskussion av arbeten. 

Mål 8. Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används  

Lärandemålen stöttar detta examensmål fullt. 

Lärandeaktiviteterna för detta lärandemål omfattar föreläsningar och övningar i vetenskaplig metod 
(övning i kritiskt tänkande, etiskt reflekterande, och formulering av frågeställningar), och skriftlig 
formulering och seminariebearbetning av egna projektarbeten. 

Examination av målet sker genom skriftlig examination, skriftlig och muntlig examination av 
projektarbeten samt genom opponering och diskussion av arbeten. 

Mål 9. Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 

Lärandemålen stöttar detta examensmål väl. 

Lärandeaktiviteterna för detta lärandemål bygger i hög utsträckning på fördjupningsuppgifter och 
omfattar självständigt arbete som inbegriper identifiering av problemformulering, sökande och 
värderande av litteratur (teoretisk och metodologisk), samt författande och seminariebearbetning av 
egna projekt- och uppsatsarbeten. 

Examination av målet sker genom skriftlig examination, skriftlig och muntlig examination av 
projektarbeten samt genom opponering och diskussion av arbeten. 

3.3. Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna tydliggöra kopplingen 
mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination. 
Det väsentliga instrumentet för att vägleda studenterna genom utbildningen är de olika 
kursbeskrivningarna. Dessa konkretiserar kursplanernas mer allmänna skrivningar, utformas av de 
enskilda kursansvariga och utgör deras tolkningar och tillämpningar av lärandemålen. Vid olika 
tillfällen, främst vid instruktionen till kurserna, informeras utförligt om hur de olika delarna av syftar 
till att uppnå de övergripande målen med kurserna. 

När en delkurs påbörjas gås kursplanen och lärandemålen igenom och lärarna förklarar hur dessa är 
relaterade till de faktiska momenten i kursen, dvs. hur olika inslag i kursen ska bidra till att målen 
uppnås. Fokus ligger här oftast på hur föreläsningar, seminarier, litteratur och examination bidrar till 
lärandemålen. Material med kursplaner, lärandemål och studiehandledning (med momentschema, 
läsinstruktioner, litteraturlistor) finns också tillgängligt på Lisam.  

Däremot finns en misstanke om att kopplingen mellan lärandemålen och examensmålen inte alltid 
tydliggörs. Det är uppenbart att examensmålen täcks in av det som faktiskt görs, men det kan finnas 
anledning till översyn av hur relationen mellan lärandemål och examinationsmål kommuniceras i 
kursplanerna. 

3.4. Beskriv arbetet med progression, såväl avseende lärandemål, lärandeaktiviteter 
och examinationer inom utbildningen. 
Kurserna är planerade och placerade för att skapa progression och sammanhållning. Den helhetliga 
ambitionen med upplägget är att studenterna under utbildningens gång (sociologi 1-4) ska 
tillgodogöra sig teoretiska och metodologiska kunskaper och förmågor för att vara väl förberedda 
inför arbetet med att skriva en uppsats. Teori- och metodutbildningen är tydligt upplagd för att 



 10 

successivt bygga upp studenternas kunskaper och inte minst reflektions- och värderingsförmåga i 
metodhänseende. 

Kurserna omfattar olika arbetsformer anpassade för varje enskild kurs inom ramen för en gemensam 
pedagogisk grundsyn om studentcentrerat lärande. Arbetsformerna spänner mellan lärarledd 
salsundervisning, självstudier, grupparbeten, projektarbeten, seminarier, samt individuell och 
gruppbaserad handledning. Under programmet tränas den studerandes färdighet i muntlig och 
skriftlig kommunikation. 

Kursorganisationen bärs upp av en tanke om succesivt uppbyggd kunskap. Sociologi 1 inleds med en 
introducerande delkurs som ämnar ge studenterna grundläggande förståelse för ämnets perspektiv 
på den sociala världens fenomen och problem. Därefter erbjuds två övergripande kurser – klassiskt 
och modern sociologisk teori – om samhällsteori och analys. Dessa kurser är inriktade på att ge 
studenterna breda kunskaper och förmågor i sociologisk teori och dess utveckling över tid vad gäller 
skolbildningar, vetenskapliga traditioner och problemformuleringar. Därefter ges studenterna en 
bred introduktion till sociologisk metod som innefattar grunderna i såväl kvalitativ som kvantitativ 
metod. Metodkursen syftar till att ge, förutom grundläggande hantverksmässiga kunskaper i olika 
metoder, även insikt i vetenskapsteoretiska och kunskapsteoretiska förståelse. Kurserna under 
termin 1 är starkt inriktade på att träna studenternas förmåga att identifiera vetenskapliga problem, 
analysera vetenskaplig litteratur samt genomföra mindre undersökningar (enskilt eller i grupp). 

På sociologi 2 sker en fortsatt bred utbildning men nu med fler inslag av fördjupning. I första 
delkursen fördjupas förståelsen för interaktion mellan människa och samhälle. Skillnaden mellan 
olika teoritraditioner vad gäller grundläggande antaganden om människans och samhällets natur 
belyses. Därefter behandlas moderna sociologiska teorier där fokus läggs på sociala, ekonomiska, 
politiska och kulturella samhällsförändringar. Häri står makt, struktur och styrning i fokus. 
Metodologiskt görs en djupdykning i kvantitativ metod på denna nivå. Kvantitativa datainsamlings-, 
bearbetnings-, och analystekniker behandlas och inom delkursen skapas förståelse för statistiskt 
material i en samhällskontext. Den avslutande delkursen – analys och skrivande – syftar till att vara 
uppsatsförberedande på det sättet att studenterna tränas i att identifiera och analysera ett eget valt 
forskningsproblem samt presentera en text, baserad på sociologiska teorier och begrepp.  

Sociologi 3 präglas i hög grad av fördjupad kunskap och självständigt tänkande och arbete. På första 
delkursen behandlas sociologiska teorier om det moderna samhällets organisering och utveckling. 
Teorierna som ingå här är till stor del samtida teorier som ger inblick och förståelse för hur 
dagsaktuell sociologi. Om sociologi 2 fördjupade sig i kvantitativ metod så fördjupar sig sociologi 3 i 
kvalitativ metod. I andra delkursen ges en fördjupad bild av vetenskapsfilosofiska perspektiv, 
metodologiska positioner och forskningsetiska problem. Vidare granskas kvalitativa 
datainsamlingsstrategier och centrala inslag i kvalitativa analysstrategier. Tredje och sista delkursen 
består av självständigt arbete. Med hjälp av handledning, seminarieverksamhet, och 
kamratopponering förväntas studenterna att genomföra det självständiga arbetet under innevarande 
termin. Mot bakgrund av tidigare förvärvade kunskaper, samt eget insamlande och analyserande av 
tidigare forskningskällor och empiri (kvantitativa och/eller kvalitativa data) ska det självständiga 
arbetet uppfylla de teoretiska, metodologiska, forskningsetiska och dispositionsmässiga krav som 
ställs på nivån.  

På magisternivå (sociologi 4) sker inte enbart en ytterligare fördjupning i kunskap utan också en 
specialisering, närmare bestämt mot arbetsliv, välfärd och hälsa ur såväl ett makro- som 
mikrosociologiskt perspektiv. På första delkursen behandlas välfärdssamhällets förändring med 
tonvikt på arbetslivets problematik och politik. De förklaringsmodeller och empiriska förhållanden 
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som analyseras inom området genomlyses på såväl makro- som mikronivå. Därefter (delkurs 2: 
medicinsk sociologi) behandlas och analyseras välfärdssamhällets förändring med tonvikt på 
hälsoområdets problematik och politik. Utifrån kursens problemområden ska sedan studenterna 
självständigt författa ett arbete och därvid utgå från vetenskaplig teoribildning och forskning samt 
välja modeller, tekniker och metoder. Uppsatsen ska uppfylla de teoretiska, metodologiska och 
dispositionsmässiga krav som ställs på nivån.  

3.5. Utvecklingsområden 
• Framtida revision av kursplaner bör se över hur lärandemålen kan förtydligas för att visa på 

kopplingen till examensmålen.  
• Framtida revision av kursplaner kan även se över hur förmågan att klara uppgifter inom givna 

tidsramar kan tydliggöras  
• Fortsätta jobba för bibehållen koppling till forskning, både under utbildningen och efter 

densamma (så att studenterna fortsätter med sådant förhållningssätt även i sin 
yrkesverksamma vardag). 

4. Utformning och genomförande 
4.1. Vilka pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter används och hur tillämpas 
de inom utbildningen? 
Undervisningen utmärks av en kombination av föreläsningar, seminarier och eget arbete. Betoningen 
ligger på studentaktiva undervisningsformer (seminarier, grupparbeten), och examinationsformer 
som uppmuntrar eget och kritiskt tänkande (t.ex. hemskrivningar med oppositioner och egna 
analysövningar). En viktig pedagogisk utgångspunkt för oss är att kunskaper inte bara inhämtas, utan 
utvecklas i samspel och dialog med andra människor. Lärandet måste därför bygga på samtal, 
samarbete och aktiva studenter med faktiskt inflytande över utbildningen och möjlighet att välja 
inriktning efter intresse. I de flesta seminarieuppgifter och examinationer finns därför möjligheter för 
studenterna att själva välja inriktning/perspektiv/exempel i hög utsträckning. De uppmuntras också 
att själva söka och välja litteratur och jobba med andra studenter i olika gruppkonstellationer. 
Eftersom antalet studenter är relativt litet finns en naturlig närhet mellan lärare och studenter och 
därför finns också möjligheten att kontinuerligt diskutera undervisningsformer i samband med 
föreläsningar, seminarier och kursutvärderingar. 

När det gäller examinationsformer så används i princip på alla kursnivåer någon form av 
hemtentamen, kombinerat med krav på aktivt deltagande på seminarier. En viktig utgångspunkt är 
att examination ska fungera som ett led i läroprocessen och vi försöker därför använda 
examinationer som inte bara premierar återgivande av kunskaper, utan påbjuder studenterna att 
omsätta kunskaperna i praktiken. Vi försöker alltså utforma examinationsuppgifter som innehåller 
möjligheten att visa att man har förstått kursens innehåll och uppnått (delar av) kursens mål samt ger 
utrymme att göra något nytt, t.ex. att relatera kursens innehåll till egna exempel, analyser och 
tolkningar.  

En viktig del i detta är också feedback på examinationer, vilket vanligtvis sker i form av muntliga eller 
skriftliga kommentarer från läraren. I de flesta kurser används också oppositionsseminarier för att 
utveckla förståelsen och kompetensen att kritiskt granska andras arbete såväl som att framföra 
kritiska kommentarer samt föra innehållsdiskussioner på ett konstruktivt sätt. 

Aktivt deltagandet på seminarier är lika viktigt för det aktiva lärandet som avslutande examinationer. 
Seminarier handlar om att ge fördjupade insikter och att få omsätta kunskap i praktiken. Vi utformar 
därför konkreta uppgifter som ska lösas. En viktig del av seminarier är också att studenterna ska 
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mötas i dialog och lära av varandra; gruppen ses som en resurs där studenternas olika förutsättningar 
och erfarenheter tas till vara. Rent konkret ber vi ofta studenterna att inför seminariet lösa uppgiften 
i mindre grupper.  

På kurserna har vi också för vana att omformas studentgrupperna mellan delkurserna (om inte 
särskilda skäl föreligger) så att studenterna fortsätter att utmanas av nya perspektiv och erfarenheter 
från studenter som de inte jobbat med, eller opponerat på, tidigare. 

4.2. På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv roll i sina 
egna lärprocesser? Hur återspeglas detta i examinationsformerna? 
Studenterna tränas gradvis att ta ett ökat ansvar för planering och genomförande av sina studier. 
Denna typ av progression innebär bland annat att successivt träna sin förmåga att formulera egna 
frågeställningar, kunna söka, värdera och välja ut relevant litteratur av god vetenskaplig kvalitet och 
använda denna för analys och diskussion. Som beskrivits i flera föregående punkter är 
lärandeaktiviteter (seminarieformen används mycket) såväl som examinationer (egna val av 
inriktningar, eget val av litteratur, kamratvärdering etc.) upplagda på ett sådant sätt att studenterna 
måste ta en aktiv roll i den egna lärprocessen. De får också tidigt tips på hur man söker litteratur och 
använder databaser via biblioteket. Vi försöker överlag arbeta med tydliga uppgifter och 
kursanvisningar. Till alla seminarieuppgifter finns instruktioner om vad som ska göras skriftligt 
respektive muntligt, vad som ska läsas och vad som gäller vid missat seminarium.  

På introduktionskursen i sociologi 1 ägnas en del tid åt att förklara vad det innebär att studera på 
universitet. Då deltar också studievägledaren som tipsar om planering av studier. Vi påminner sedan 
ständigt, bl.a. i vår feedback på tentorna, om att studier på universitetet mycket handlar om att läsa 
litteratur och att jobba självständigt utanför schemalagd tid. Vi har också sedan några år tillbaka 
börjat schemalägga tid för grupparbeten och inläsning av litteratur, dvs. detta står i momentschemat. 

4.3. Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på studenterna i 
deras eget aktiva lärande? 
Vi arbetar genomgående med tydliga kursanvisningar och uppgifter, samt tydlig kommunikation 
mellan lärare och studenter.  

På introduktionen i sociologi 1 ägnas tid åt att förklara vad det innebär att studera på universitet. 
Studierektor genomför uppropet och informerar övergripande om vad det innebär att studera på 
universitet. Studievägledarna på IBL genomför också särskilda tillfällen där de informerar 
studenterna mer fördjupande om ansvar och stöd för att lyckas med studierna. Bland annat tipsar de 
om planering av studier, och om olika stödfunktioner av vikt såsom bibliotekstjänster.  

Delkursansvariga lärare påminner sedan återkommande om vad självständigt arbete innebär och 
studenternas egna åtaganden, till exempel om att universitetsstudier till stor del handlar om att läsa 
litteratur och att jobba självständigt – individuellt och/eller i grupp – utanför schemalagd tid.  

Vidare finns det extra informationsmaterial på de kurser som berörs, till exempel i form av 
uppsatsmanualer med tips och riktlinjer för hur uppsatser på kandidat- och magisternivå bör 
utformas, vad bedömningen av uppsatserna baseras på, hur opponeringar genomförs på bästa sätt, 
mm.  

Till alla seminarieuppgifter finns instruktioner om vad som ska göras skriftligt respektive muntligt, 
vad som ska läsas och vad som gäller vid missat seminarium. 
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4.4. 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? 
Kurserna kräver inte per se utbildningsspecifika lärmiljöer. Däremot är det av största vikt att 
grundläggande teknik fungerar i lärosalarna, både för föreläsningar och studentpresentationer, och 
så är dessvärre inte alltid fallet. Lisam används flitigt i alla kurser när det gäller allt från 
litteraturlistor, momentscheman, delkursinformation, seminarieuppgifter, kommentarer på uppgifter 
till inlämning av hemtentamina.  

Under Covid-19-pandemin har de digitala lärmiljöerna blivit centrala och den mesta av 
undervisningen har genomförts med hjälp av digitala lärmiljöer som Lisam, Zoom, och Teams. 
Respektive lärmiljö har använts ändamålsenligt på olika delkurser. Zoom används till exempel främst 
för föreläsningar och seminarier; Teams för mindre grupper som exempelvis handledningstillfällen. 
Lisam fortsätter dock att vara navet i all väsentlig informationshantering.  

Vi förutser att dessa, vid detta lag, beprövade digitala verktyg kommer att fortsätta användas i hög 
grad som komplement till Lisam och till fysiska lärmiljöer i de fal som de bedöms berika 
undervisningen. Den digitala omställningen under pandemin kommer sannolikt på detta vis att ha 
bidragit till att öka de digitala inslagen i campusundervisningen på sikt. 

Varje delkurs består av ett lärarlag som har ett tätt samarbete kring sin delkurs. Därtill samlas 
sociologilärarna flera gånger per termin för att skapa inblick i varandras kurser och samsyn kring 
pedagogiska principer. Vi har även nära kopplingar till Didacticum som pedagogisk lärmiljö. Dels har 
vi personal på avdelningen som har uppdrag åt Didacticum, t ex undervisning i högskolepedagogiska 
kurser, pedagogiskt ansvar mm. Alla lärare som undervisar vid APS har själva gått (eller går för 
närvarande) de obligatoriska högskolepedagogiska kurserna. Didacticum är en resurs som vi skulle 
nyttja i ännu högre omfattning.  

4.5. Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra utbildningen 
inom planerad studietid? Analysera nyckeltal gällande genomströmning. 
Utbildningen har som beskrivit ovan planerats med utgångspunkt i en konstruktiv länkning mellan 
nationella mål och delmål, kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer. Såväl innehåll, 
nivå och progression, pedagogiskt stöd genom kursuppgifter, arbetsformer mm har diskuterats 
gemensamt i lärarkollegiet. Kurserna har även bemannats med kompetenta och engagerade lärare, 
bibliotekarier och studievägledare och inte minst administratörer.  

Mellan åren 2016-2021 har antalet sökande till sociologi 1 fluktuerat; från att varit högt 2016 sågs en 
minskning under 2019 för att därefter öka igen. Idag är antalet sökande på en god nivå. På liknande 
vis har genomströmningen i sociologi 1 varit relativt stabil över åren men vi identifierar en positiv 
ökning i detta avseende under de senast åren.  

Liknande utveckling över tid ser vi även i både sociologi 2 och 3, det vill säga en dipp under året 2019 
som därefter återhämtar sig. Detta gäller både antalet sökande och genomströmning. Glädjande är 
att söksiffrorna på sociologi 3 ligger i linje med söksiffrorna under rekordåret 2016.   

Tyvärr bryts den ovan identifierade trenden på negativt sätt då vi analyserar magisterkursen. Vi ser 
att sociologi 4 är en välsökt kurs och följer ett stabilt sökmönster över tid. Däremot är det färre 
studenter som registrerar sig på kursen och som avslutar påbörjad kurs. Med andra ord är det lika 
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många studenter som fortsätter att söka sociologi 4 som tidigare år men färre som faktiskt går 
kursen.  

Det är möjligt att det finns flera orsaker men vi ser ett uppenbart problem i att sociologi enbart ges 
som läskurs, det vill säga det saknas i dagsläget resurser för att prioritera denna kurs som 
campuskurs. Ett sannolikt scenario är därför att de som söker sig till kursen väljer att tacka nej till 
kursen vid antagningsstart då de får reda på att kursen ges som läskurs. En översyn av 
resurstilldelningen av sociologi 4 är därför på sin plats.  

4.6. Utvecklingsområden 
• Fortsätta arbete med att få studenterna att arbeta mer aktivt tillsammans, detta genom att 

mer strukturerat jobba mot ännu fler schemalagda men icke-lärarledda lärandeaktiviteter. 
• Mellan delkursernas lärare medvetandegöra vilka förväntningar som finns på studenterna i 

föregående och efterkommande delkurser, för att tydliggöra den röda tråden och 
progressionen genom kurserna. 

• Upprätta rutin för att systematiskt fånga upp orsaker till varför studenter inte slutför 
påbörjade kurser. 

• Fortsatt arbete med ianspråktagande av Lisam och andra IKT-relaterade lärmiljöer. 
• Arbeta för att öka antalet registrerade studenter på sociologi 4.  

5. Forskningsanknytning 
5.1. 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 utbildningen och forskning vid LiU? Hur kommer verksamheten i 
forskningsmiljöerna utbildningen och studenterna tillgodo? 
Den dominerande vetenskapliga miljön med relevans för utbildningen i sociologi är forskningsmiljön 
Arbete och arbetsliv (under ledning av professor Maria Gustafsson). Forskningen är koncentrerad 
kring frågor om arbetsförhållanden, lärande, kompetensutveckling, digitalisering, innovation, 
ledarskap, jämställdhet, genus och hälsa. Inom ramen för forskningsmiljön pågår flera 
forskningsprojekt under ledning av forskare på avdelningen.  

Den vetenskapliga miljöns fokus på viktiga sociala frågor för ett hållbart arbetsliv genomsyrar 
utbildningen i sociologi på alla nivåer. På sociologi 1-2 introduceras litteratur, teorier och metod som 
syftar till att behandla grundläggande sociala frågor av vikt för att förstå det sociala samspelets 
betydelse för individ och samhälle – både i privat- och arbetsliv. På sociologi 3-4 sker fördjupning i 
teorier och metoder med tydligare koppling till arbete och arbetsliv, och belyser viktiga samtidsfrågor 
som berör olika sätt att organisera samhället på individ- och samhällsnivå.   

Den accelererande digitaliseringen av samhälle och arbetsliv är till exempel en fråga som berörs i 
såväl sociologiutbildningen som forskningsmiljön. Hur påverkar digitalisering arbetssätt, yrkesroller, 
nya kompetenser? Och hur påverkas det gränslösa arbetslivet av en accederande digitalisering? Det 
är några frågor som behandlas på sociologikurserna med koppling till såväl kurslitteratur som 
forskningsmiljö. Vidare behandlas betydelsen av grundläggande sociala frågor som kommunikations- 
och interaktionsformer, genus, normer och föreställningar, samt identitet och roller, i relation till 
olika sätt att organisera arbetslivet.  

Vi arbetar aktivt med att skapa synergieffekter mellan forskningsmiljö och utbildning i sociologi, och 
på det sättet skapa forskningsbas i undervisningen. Detta görs på olika sätt, bland annat genom att i 
undervisningen använda och referera till aktuella forskningsprojekt och forskningsfrågor som 
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behandlas i forskningsmiljön. På så sätt görs studenterna uppmärksamma på samtida 
forskningsfrågor och ges också möjlighet till fördjupande insikter i ämnet.  

5.2. På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell nationell som 
internationell relevant forskning? 
Inom sociologin arbetar vi med kontinuerligt uppföljningsarbete vad gäller omvärlds- och 
forskningsbevakning, både vad gäller viktiga forskningsfrågor och potentiell kurslitteratur. 
Omvärldsbevakning sker både med hjälp av forskningsmiljöns gemensamma seminarier, deltagande i 
externa forskningsmiljöer, samt individuella insatser. Uppföljningsarbetet sker inom lärarkollegiet, 
formaliserat i form av årliga interna heldagskonferenser, och på månatliga lärarmöten som leds av 
studierektorn i sociologi. Vid sådana tillfällen avhandlas och diskuteras forskningsfrågor, teorier, 
metoder och litteratur som kan vara relevant att införliva i utbildningen. Nya inslag i utbildningen 
behöver förankras internt så att de blir ändamålsenliga i förhållande till redan etablerade inslag i 
utbildningen, samt i förhållande till den övergripande progressionen i utbildningen. Förnärvarande 
pågår en intern översyn av teori-utbudet på sociologikurserna i syfte att skapa just bättre progression 
men också för att förankra teoriutbudet i linje med den internationella forskningsfronten i sociologi i 
syfte att upprätthålla ämnets relevans. Förändringar som redan genomförts i detta avseende är 
bland annat införandet av samtida internationell modernitetsteori på sociologi 3, samt införandet av 
internationell emotionssociologi på sociologi 1.   

5.3. På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska tillägna sig ett 
vetenskapligt förhållningssätt? 
Lärarlaget i sociologi arbetar aktivt för att studenterna ska tillägna sig ett vetenskapligt 
förhållningssätt på flera sätt.  

Att lära sig tänka vetenskapligt och kritiskt kräver att studenterna tillgodogör sig dels innehållet i den 
vetenskapliga litteraturen, dels att de lär sig att abstrahera och reflektera över litteraturens, samt 
applicera den metodologiskt och teoretiskt. Genom praktiska övningar och uppgifter på delkurser lär 
sig studenterna att applicera teorier, som analytiska verktyg för tolkning av empiriska 
samhällsfenomen/problem. Övningar och uppgifter organiseras ofta som så att studenterna ges i 
uppdrag att applicera specifika teorier på valfria empiriska fenomen/problem för att på så sätt utgå 
från studenterna egna intresseområden och sådana frågor som engagerar dem. Även metodologiskt 
lär sig studenterna att använda olika metoder genom praktiska övningar och uppgifter i syfte att 
förstå begränsningarna och möjligheterna med olika metoder vad gäller insamling, analyser, och 
slutsatser.  

Vidare läser studenterna både originaltexter och sekundärlitteratur i syfte att få djuplodande inblick i 
vetenskapliga originaltexters sätt att resonera och belägga, men också i sekundärlitteraturens sätt att 
tolka och återge originaltexter, samt sätta in teorier och metoder i större vetenskapsteoretiska 
sammanhang. 

Att utveckla ett kritiskt och reflekterande tänkande kräver träning i att argumentera sakligt och 
logiskt med hjälp av vetenskapliga belägg. Utifrån ovan beskrivning är detta en lärandeprocess som vi 
i sociologin arbetar med från första delkursen i sociologi 1 och som genomsyrar alla nivåer därefter.    

5.4. Utvecklingsområden 
• Jobba mer systematiskt med att knyta studenterna till pågående forskningsprojekt när det är 

dags att skriva uppsats. Forskare/lärare tydliggör de forskningsprojekt och miljöer som finns 
på avdelningen genom forskningspresentationer och ge möjlighet för studenterna att skriva 
uppsatser med tydlig koppling till pågående för att på så sätt dra nytta av den kompetens 
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som finns på avdelningen, samt förbättra möjligheterna för studenterna att förankra sitt 
arbete i aktuell forskning.  

• Arbeta för att synkronisera progressionen i vetenskapligt förhållningssätt mellan sociologi 1-2 
och BVG 1-2. 

6. Lärarkompetens 
6.1. Fyll i den tabell över lärarkompetens som bifogas mallen. 
Se bilaga 2. 

6.2. Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna, som 
medverkar i utbildningen, har i förhållande till utbildningens behov avseende 
Den undervisande personalen som på fristående kurser i sociologi ger sammantaget en bred 
lärarkompetens som svarar väl mot utbildningens behov. Flera av lärarna har pågående forsknings- 
och utvärderingsprojekt som de hämtar erfarenheter och exempel från i undervisningen i syfte att 
belysa och fördjupa samtida forskningsfrågor och samhällsproblem. Utöver en varierad och djup 
sociologisk kompetens bör framhållas ett stort pedagogisk kunnande, vilket bland annat innebär att 
studenterna möter ett varierat utbud av pedagogiska ansatser och arbetssätt. Flera lärare har också 
erfarenhet av att undervisa tillsammans med pedagoger inom ramen för beteendevetenskapliga 
kurser och på HR-programmet. Det finns även en god bas för professionsbaserad kompetens bland 
lärarkåren då flera av dem har arbetat, eller arbetar delvis, i utom-akademisk verksamhet. Sådan 
kompetens är värdefull då den kan ge ökad fördjupning och förståelse för de frågor som diskuteras i 
undervisning, samt ge förståelse för hur sociologisk kunskap kan omsättas i arbetslivets praktik. 
Sammantaget har sociologins lärargrupp en mycket hög kompetens för uppdraget. 

6.3. Beskriv andra lärarresurser som är nödvändiga för utbildningens genomförande. 
Inga andra lärarresurser identifieras. 

6.4. Vilka kompetensutvecklingsinsatser, i förhållande till utbildningsuppdragets 
behov, görs? 
Det finns ett ständigt behov av kompetensutveckling för att utveckla sig både vad gäller 
ämneskunskaper och pedagogiska färdigheter. För att adressera detta genomförs månadsvisa 
lärarmöten där kursansvariga och aktiva lärare på sociologikurserna förväntas delta. På dessa möten 
riktas blicken både bakåt och framåt, dvs både tidigare och dagsaktuella frågor och erfarenheter 
diskuteras med ambitionen att lösa uppkomna problem såväl som förekomma frågor innan de hinner 
bli ett problem. Till exempel har dessa diskussioner under senaste två åren präglats av olika frågor 
som aktualiserats i samband med pandemin och arbets-/undervisningsförhållanden på distans.  

Kompetensutveckling sker kontinuerligt för enskilda forskare inom deras olika projekt/miljöer. Det 
handlar om allt från att läsa in sig på aktuell litteratur till att delta i (inter)nationella 
(ämnes)konferenser. 

Alla lärare har också gått (eller går) LiU:s pedagogiska kurser. Vi försöker att utnyttja Lius möjligheter 
via t.ex. Didacticum. Vi har det senaste året dels haft egna pedagogiska seminarier (diskuterat olika 
områden som handledning och examination), dels bjudit in gäster till våra avdelningsmöten kring 
olika ämnen (spela in föreläsningar, bibliotekets resurser). 
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6.5. Hur har stabiliteten i lärargruppen sett ut över tid? Hur bedöms stabiliteten i 
lärargruppen se ut under de närmast kommande åren? 
Stabiliteten i lärargruppen har varit god över tid. Emellertid har vissa förändringar skett under 
senaste 5 åren. Två nya lektorer anställdes under 2018 som en personalstrategisk satsning för att 
täcka det undervisningsbehov som uppstod till följd av kommande pensionsavgångar. En doktorand 
har disputerat under 2021. Under innevarande år har två universitetsadjunkter anställt på 
avdelningen som bland annat stöttar undervisningen i ämnet sociologi. Det sistnämnda är dock en 
tillfällig lösning och det finns anledning att bevaka frågan om lärarresurser framöver.   

6.6. I förekommande fall, beskriv hur programmet tillgodoser att handledare inom den 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får relevant information och besitter god 
kompetens för uppdraget. 
Ej aktuellt för fristående kurser i sociologi. 

6.7. Utvecklingsområden 
• Fortsätt bevaka och se över kompetensbehovet av lärarresurser inför framtiden. 

7. Arbetslivsperspektiv 
7.1. Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att studenterna förbereds för 
arbetslivet? 
Sociologi erbjuder framför allt en vetenskaplig utbildning, det vill säga verksamheten är inriktad mot 
att utveckla studenternas självständighet, kritisk värderingsförmåga samt förmåga till metodisk 
kunskapsinhämtning och kunskapsutveckling. I detta vetenskapliga förhållningssätt ligger också 
förmåga att handskas med stora och komplexa material, att se, formulera och lösa problem, samt att 
utveckla arbetssätt och strategier som gör det möjligt att orientera sig inom nya kunskapsområden. 
Vidare fokuserar kurserna i sociologi på generiska kunskaper och färdigheter snarare än specifika och 
tidsbundna sådana. I denna mening är hela utbildningen i grunden ägnad att förbereda studenterna 
för ett föränderligt arbetsliv med stora krav på självständighet och anpassningsförmåga, och i denna 
mening finns heller inga egentliga skillnader mellan de kunskaper och färdigheter som krävs för 
fortsatta högre studier och eventuellt en forskarkarriär, och vad som krävs i det moderna, 
internationella arbetslivet. 

Sociologiämnets styrka för att möta arbetslivets utmaningar ligger i dess teoretiska och 
metodologiska kompetenser. Den teoretiska basen ämnar ge studenterna färdigheter att identifiera, 
strukturera och analysera olika sociala fenomen/problem. Den metodologiska basen ämnar ge 
studenterna färdigheter att identifiera, genomföra och analysera empiriskt material. Sammantaget 
erbjuder utbildning i ämnet färdigheter att bedriva analytiskt och praktiskt utvärderings- och 
forskningsarbete som är av värde inom såväl offentlig som privat organiserad verksamhet.     

Samtliga studenter har också god tillgång till studievägledare på institutionen för att planera sina 
studier och förbereda sig för arbetslivet. Vi ser detta som en utmärkt kontaktyta med kommande 
arbetsliv. Studievägledarna arbetar kontinuerligt med studentkontakter, studierådgivning och 
karriärplanering. De arbetar med kollektiva insatser i form av informationsmöten för nyantagna 
studenter, till exempel om hur man sätter samman olika kurser till en examen. Studievägledarna 
arbetar även individuellt och erbjuder studenter samtal och vägledning utifrån ett långsiktigt 
perspektiv, vilket innebär att de för individuella motiverande samtal med studenter så att de hjälps 
reflektera över sin studiesituation och långsiktiga mål i arbetslivet. Vad är de intresserade av? Vart är 
de på väg? Och vilken typ av utbildning behöver det för att nå dit? I detta avseende arbetar 
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studievägledarna proaktivt i syfte att öka genomströmning av studenter men också för att 
studenterna ska finna en utbildning som är rätt för dem i deras kommande yrkesliv.  

7.2. Hur samverkar utbildningen med omgivande samhälle? Hur bidrar samverkan till 
kvalitet i utbildningen? 
Samverkanseffekter på utbildningen sker främst med hjälp av exempel från omgivande samhälle, 
bland annat i form av aktuella fenomen och problem som lyfts i dagspress och andra medier, men 
även från lärares egna erfarenheter. Aktuella exempel från omgivande samhälle används vanligtvis i 
olika uppgifter och övningar som studenterna genomför i vilka de undersöker och analyserar 
empiriska exempel med hjälp av de teorier som lärs ut på kursen.  

Vi försöker ta tillvara lärares egna utom-akademiska arbetslivserfarenheter både i undervisningen 
och genom att via dessa lärares nätverk inhämta information om utbildningens relevans för 
arbetslivet. 

7.3. Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att utbildningen är 
användbar och förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv? 
Arbetslivsperspektiv är ett genomgående tema i sociologikurserna på det sätt som beskrivit i punkt 
5:1-3 ovan, det vill säga intresset för arbete och arbetsliv är något som genomsyrar hela ämnets och 
den dominerande forskningsmiljöns arbete. Arbetslivsperspektivet är centralt i undervisningens 
innehåll, bland annat i valet av litteratur, teorier och metoder. De sociologiska teorier som lärs ut, på 
alla nivåer, behandlar kopplingen till arbetsliv. Till exempel: interaktionistiska teorier på sociologi 1 
behandlar sociala frågor som (yrkes-)identitet och (yrkes-)roller och diskuteras i relation till likheter 
och skillnader mellan normer och förväntningar i privatlivets och arbetslivets domäner. På sociologi 2 
diskuteras makt- och konfliktteorier i relation till organisering och styrning i arbetslivet såväl som 
samhället i stort. På sociologi 3 och 4 fördjupas arbetslivsperspektivet med hjälp av kritisk 
samhällsteori utifrån samtida arbetslivssociologers arbeten. Även metodkurserna i ämnet präglas av 
ett arbetslivsperspektiv på så sätt att undervisningen syftar till att erbjuda studenterna möjligheten 
att lära sig praktiska färdigheter av modernt utredningsarbete – av både kvalitativ och kvantitativ 
karaktär. Empiriskt undervisningsmaterial (t.ex. intervjutranskript, observationsdata, statistiska data) 
som används på metodkurserna är vanligtvis hämtat från egna och andra forskares studier i 
arbetslivet.      

Dessutom är flera lärare aktiva i forskning och arbetar med utredningar. Vi försöker ta tillvara dessa 
lärares arbetslivserfarenheter både i undervisningen och genom att via dessa lärares nätverk inhämta 
information om utbildningens relevans för arbetslivet. 

7.4. Hur arbetar utbildningen med att följa upp och tillvarata alumners erfarenheter? 
Inom ämnet sociologi finns dagsläget inget systematiskt uppföljningsarbete riktat specifikt mot 
alumner. Inte heller bedriver studievägledarna något systematiskt arbete i syfte att tillvarata 
alumners erfarenheter. Däremot görs specifika insatser i detta avseende.    

Studievägledarna arbetar med återkommande kollektiva insatser i form av arbetsmarknadsdagar på 
institutionen. Under dessa arbetsmarknadsdagar bjuds, förutom intresserade studenter, både 
arbetsgivare och alumner in i syfte att visa på goda exempel på möjliga karriärvägar, samt ge både 
arbetsgivare och studenter möjlighet att skapa möten av vikt för studenternas framtida arbetsliv. De 
alumner och arbetsgivare som bjuds in till dessa arbetsmarknadsdagar är sådana som 
studievägledarna har personlig kontakt med sedan tidigare, alternativt uppsöker ändamålsenligt. 
Exempel på tidigare inbjudna arbetsgivare är: kommunen, stadsmissionen, olika fackförbund, samt 
rekryteringsföretag.      
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7.5. Utvecklingsområden 
• Undersöka möjligheten att formalisera och systematisera kontakten med alumner. 

Emellertid är resursbrist det främst hindret i dagsläget. 
• Undersöka möjligheten att utveckla samverkan med utom-akademiska aktörer av relevans 

för utbildningen. Emellertid är resursbrist det främst hindret i dagsläget. 

8. Studentperspektiv 
8.1. Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i arbetet 
med att utveckla utbildningen. 
Då sociologiämnet är relativt litet och studieplatserna begränsade så sker dialogen mellan studenter 
och lärare till stor del i det dagliga mötet på kursernas olika moment. Den relativt begränsade 
studentgruppen ger en närhet där lärarna känner alla studenter. Det är lätt för studenterna att ställa 
frågor, uttrycka synpunkter både i samband med undervisning och via mejl.  

Under den pandemiska situationen har flera lärare dessutom inrättat speciella tillfällen där läraren 
finns tillhands och studenterna kan ställa frågor och diskutera undervisningsrelaterade ämnen. 
Sistnämnda är något som vi överväger att ha kvar, i någon form, då det visat sig uppskattat av 
studenterna, men det är även en fråga om resurser och måste vägas mot andra inslag i undervisning.  

I ämnet finns det en tradition av ett sociologiråd, bestående av studentrepresentanter på olika 
nivåer. Sociologirådet sammanträder med studierektor och studievägledare i syfte att lyssna in 
erfarenheter från studierna. Det har emellertid inte funnits nödvändig systematiskt arbete kring 
sociologirådet, utan det har fungerat i perioder. Under vissa perioder har således sociologirådet varit 
vilande – så har varit fallet under den pandemiska perioden.  

8.2. Beskriv exempelvis hur utbildningen arbetar med kursvärderingar, möten mellan 
programansvarig/ordförande i programnämnd, kursansvariga och studenter där 
utveckling av utbildningens kvalitet är i fokus. 
Varje delkurs utvärderas löpande under kursens gång. Det sker genom skriftliga utvärderingar av 
varje delkurs med Evaliuate. Ett problem är att det är svårt att få en god svarsfrekvens i Evaliuates 
kursvärderingar. Detta faktum har diskuterats i lärarkollegiet flertalet gånger och fortsätter att vara 
ett viktigt samtalsämne.   

Studierektor har börjat ta få vana att skicka ut påminnelser till studenterna på de olika kurserna i 
sociologi, med uppmuntran och uppmaning att de ska svara på utvärderingarna. Inte minst för sin 
egen skull då jag och andra lärare också har börjat återkoppla till studenterna saker som 
kursansvariga faktiskt har ändrat på specifika kurser. Med andra ord försöker lärarna ge studenterna 
konkreta exempel på saker som går att förändra, men det krävs att studenterna själva tycker till och 
gör oss lärare uppmärksamma på eventuella utvecklingsmöjligheter. Ett exempel har varit ändrandet 
av seminarietid på kursen Modern sociologisk teori, på Sociologi 1, där studenterna har två terminer i 
rad önskat mer seminarietid så att de kunnat få möjlighet att på djupet diskutera de teorier som de 
lärt sig. Detta önskemål ledde till att kursansvarige omfördelade timresurserna på kursen och ökade 
längden på seminarieaktiviteterna    

Vi tror att studenterna motiveras att svara på kursvärderingen när de ser att deras synpunkter gör 
skillnad. I dagsläget är detta dock något som enstaka lärare gör på sina respektive delkurser. Att just 
återkoppla till studenterna konkreta åtgärder som uppkommit från kursutvärderingarna är något 
som lärarkollegiet just nu diskuterar och som förhoppningsvis kan komma att leda till nya rutiner på 
alla delkurser i sociologi framöver.     
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8.3. Beskriv hur utbildningen tillvaratar studenternas åsikter och erfarenheter om sin 
studiesituation. Beskriv hur eventuella åtgärder återkopplas till studenterna. 
Studierektor har initierat utvecklingsarbete med systematisk återkoppling av tidigare utvärderingar i 
början av delkurserna. Tanken är att kursansvarige i början av varje delkurs ska introducera 
studenterna för kursutvärderingssystemet Evaliuate och informera dem om resultaten från 
föregående utvärdering. På detta sätt görs studenterna mer involverade och förhoppningsvis mer 
benägna att använda programmet (och därigenom öka svarsfrekvensen). Detta är dock ett pågående 
arbete som behöver diskuteras mer i lärarkollegiet.    

Återkoppling sker även med både helkursansvariga (ansvarige för t.ex. hela Sociologi 1) och 
delkursansvariga. Studierektor har upprättat en lista över kursansvarige på de olika delkurserna i 
syfte att återkoppla resultaten av kursutvärderingarna, vilka annars inte nås av de fördefinierade 
mottagarna i Evaliuate (i programmet nås endast helkursansvariga).    

8.4. Utvecklingsområden 
• Uppmuntra studenter till att svara på Evaliuate. 
• Formalisera och utveckla arbetet med uppföljning av kursvärderingar – både gentemot 

kursansvariga lärare och studenter. 
• Se över möjligheten, och i så fall formen, för att eventuellt återinföra sociologirådet med 

studeranderepresentanter. 

9. Jämställdhetsperspektiv 
9.1. På vilket sätt inkluderas jämställdhetsperspektivet i planering, genomförande och 
uppföljning och hur bidrar detta till kvalitetsutveckling? 
Jämställdhet handlar om flera saker och vi strävar efter att tillgodose lika villkor att utvecklas, ta 
plats, respekteras eller lyssnas på. Bland annat strävar vi efter en jämn fördelning av kvinnor och män 
i lärargruppen. Medvetenheten om jämställdhet och mångfald är generellt hög men är samtidigt 
något som kräver en ständigt pågående diskussion för att underhållas.  

9.2. Hur integreras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och 
genomförande av utbildningen? 
En sociologiutbildning som består av undervisning sociala fenomen och problem i samhället och hur 
dessa förhåller sig till frågor om till exempel makt och identitet, innebär att studenterna kontinuerligt 
kommer i kontakt med, diskuterar och analyserar frågor om jämställdhet, genus och mångfald. 
Förutom rent kursinnehåll (till exempel diskutera hur olika grupper så som kvinnor/män/flyktingar 
framställs och ges utrymme i olika domäner) så har litteraturen också valts ut med medvetenhet om 
jämställdhetsaspekter. Inte minst har lärarkollegiet flitigt arbetat med att integrera fler kvinnliga 
författare i kurslitteraturen, bland annat har utvecklingsarbete gjorts för att särskilt identifiera och 
lyfta fram kvinnliga teoretiker i kurslitteraturen på kursen modern sociologisk teori, på sociologi 1.     

En annan aspekt vad gäller genomförande av undervisning har att göra med hur man som lärare 
sätter samman olika studentgrupper (i grupp- och projektarbeten). Härvidlag finns det olika 
strategier – mer eller mindre frivilliga (för studenterna) sätt att organisera sig – men viktigt är att det 
sker med överinsyn av lärarna så att en viss grad av blandade grupper kan ske då vi tror att detta 
berikar interaktionen och diskussionen mellan studenterna.     
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9.3. Utvecklingsområden 
• Att tydligare kommunicera, både mellan lärare och studenter, hur vi arbetar med 

jämställdhet och mångfald i utbildningen. Detta tas med fördel upp i både lärarkollegiet. 

10. Hållbarhetsperspektiv 
10.1. Hur säkerställs att studenter inom sina utbildningsprogram/kurser får en 
grundläggande kännedom om och förståelse för hur hållbar utveckling är relevant 
inom respektive utbildning. 
Sociologi handlar om människors upplevelser och beteenden och är sammankopplat med det 
omgivande samhället. I detta avseende är förståelse för vad hållbar utveckling innebär relevant 
sociologin och kan studeras utifrån en rad olika perspektiv, bland annat socialt och ekonomiskt. Då 
sociologiämnet vid avdelningen fokuserar på ett arbetslivsperspektiv så är det främst detta 
perspektiv som är utgångspunkten för diskussioner om hållbarhet – i fokus står alltså social och 
ekonomisk hållbarhet i arbetslivet på kurser i sociologi.     

Ekonomisk och social hållbarhet berörs på olika kurser i sociologi där villkor för arbetslivet diskuteras, 
såväl som villkor för välfärdssamhällets funktioner och utveckling. Skapandet av ett ekonomiskt 
hållbart samhälle går hand i hand med utbildnings i och förståelse för de olika sätt att organisera 
samhället på som går att spåra tillbaka till såväl klassisk (t.ex. Marx, Weber) som modern 
teoribildning (t.ex. Rosa). Ekonomisk och social hållbarhet berörs vidare genom att diskutera 
dialektiken mellan aktör och struktur, det vill säga relationen mellan samhälleliga lagar, normer och 
förväntningar och individuella beteenden, valmöjligheter och känslor. Att förändra givna strukturer 
till förmån för ett mer hållbart samhälle krävs ett parallellt utvecklingsarbete på både makro och 
mikronivå, härvidlag är sociologiämnet väl lämpat för att öka förståelsen för samhällsutveckling.        

På en mer praktisk nivå så handlar social hållbarhet också om att hålla i arbetslivet. Här vill vi 
förbereda studenterna på att hålla redan under sin studietid och gör detta genom att göra tydligt 
vilka förväntningar som finns på dem och vad som krävs för att klara studierna inom utsatt tid. Att 
lära sig planera för sina studier och för sin ledighet är en bra förberedelse för arbetslivet. Vi 
eftersträvar i varje kurs och i varje delkurs att vara tydliga med lärares tillgänglighet och när 
studenter kan förvänta sig feedback. Till exempel förväntas lärare inte svara på e-post under helger 
eller lediga dagar, något som signalerar att vi värdesätter en skillnad mellan arbetstid och ledighet. 
Detta tror vi bidrar till social hållbarhet för både studenter och lärare.   

Då hållbar utveckling formellt är ett nytt utvärderingsområde återstår arbete med att på ett 
strukturerat sätt organisera och medvetande göra denna aspekt i våra utbildningar. 

10.2. Utvecklingsområden 
• I lärarkollegiet tydliggöra på vilka sätt vi redan arbetar med hållbar utveckling i utbildningen. 
• Utveckla strategi för hur vi medvetandegör för studenterna hur hållbar utveckling är relevant 

inom utbildningen. 

11. Bilageförteckning 
Bilaga 1: Måluppfyllelsetabell 

Bilaga 2: Lärartabell 
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