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Antal nybörjarplatser per år: 30 
 
 
Inledning 
 
Arbetet med kvalitetsrapporten har bedrivits i samverkan mellan programledning, 
programråd, studentrepresentanter, alumner och lärarkollegiet. Ett första utkast 
diskuterades således av det gemensamma programrådet för Master i statsveten-
skap och Master of International and European Relations den 20 april. Program-
ansvarig har intervjuat två studenter (termin 4), som under tidigare terminer del-
tagit regelbundet och aktivt i kursutvärderingsmötena. En alumnienkät har ge-
nomförts (BILAGA 4). I övrigt bygger rapporten på av fakulteten för ändamålet 
tillhandahållna data samt uppgifter från KURT-systemet. Nyckeltal analyseras 
och kommenteras löpande i de olika avsnitten. 
 

Sammanfattande beskrivning av programmet 
International and European Relations (fortsättningsvis MIER) etablerades ht 
2001, som ett tre-terminers mastersprogram. Sedan ht 2008 omfattar programmet 
fyra terminer och har idag den struktur som framgår av BILAGA 1. Programmet 
syftar till att ge en bred och avancerad utbildning inom International Relations 
med ett särskilt fokus på EU och Europa i världen, som både förbereder för fors-
karstudier och kvalificerade arbetsuppgifter inom internationella organisationer, 
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statlig och annan förvaltning, den frivilliga sektorn och näringslivet. Utgångs-
punkten är uppfattningen att en i alla avseenden vetenskaplig utbildning, som ger 
djup och flexibel analysförmåga, är den bästa grunden både för fortsatt vetenskap-
lig verksamhet och framgångsrik yrkesutövning i ett kunskapsintensivt och förän-
derligt arbetsliv. Programmet är populärt med högt söktryck och god försörjning 
av studenter (TABELL 1). Inför höstterminen 2018 finns 78 antagna. 

 
 

Antagn. år Webanmäl-
ningar 

Ansök-
ningar* 

Antagna Registre-
rade 

2012 445 237 82 25 
2013 352 211 69 25 
2014 391 224 61 23 
2015 511 285 57 23 
2016 534 332 55 27 
2017 655 379 61 35  

 
* Ansökningar definieras här som webbanmälningar där dokument finns inskickade. 

 
TABELL 1 Ansökningar, antagna samt registrerade studenter 2012-2017 
 
 
De två första terminerna erbjuder kurser med inriktning dels mot internationella 
relationer, dels mot EU och Europa i världen. Programmet inleds med ”Introduc-
tion to advanced academic studies and social science”. Kursen syftar till att både 
ge grundläggande information om det svenska akademiska systemet och lokala 
regler och rutiner, samt grundläggande metodkunskaper. Metodundervisningen är 
här ett sätt att markera programmets grundläggande inriktning mot vetenskaplig 
praktik, men motiveras även av behovet av att sammanjämka bakgrundsförståel-
sen hos studenter med erfarenheter från olika akademiska traditioner. Termin 1 
fortsätter sedan med kurser i teorier om internationella relationer, internationell 
politisk ekonomi samt internationell och europeisk rätt. Termin 2 inleds med en 
kurs om EU:s institutioner, som inbegriper en exkursion till Bryssel. Sedan följer 
två kurser som behandlar säkerhetspolitiska frågor ur internationellt och europe-
iskt perspektiv, samt EU:s relationer till övriga världen. Terminen avslutas med 
en kurs i forskningsdesign och metod. Under termin 3 ligger fokus på frågor om 
tillämpade internationella relationer, samlat under rubriken ”International Gover-
nance”. Under de första två kurserna behandlas diplomati och internationell orga-
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nisation i teori och praktik. Den tredje kursen uppmärksammar särskilt globali-
seringens effekter och betydelsen av ett framväxande internationellt civilsamhälle. 
Terminen  avslutas med en tematiserad kurs som belyser aktuella exempel på in-
ternationella problem, t.ex. migration och klimatförändringar. Sedan 2012 är 
handledd praktik en valmöjlighet på termin 3. Studenterna kan även välja utbytes-
studier vid något av programmets egna samarbetspartners (Aalborgs universitet 
(Danmark), University of Twente (Nederländerna) samt Southern Federal Univer-
sity (Rostov-na-Donu, Ryssland), eller inom fakultetens utbytesprogram. Tillsam-
mans med kurspaketet ”International Governance” innebär detta att studenterna 
har tre valmöjligheter denna termin. 

Examensuppsatsen skrivs under termin 4, men förbereds redan i samband 
med forskningsdesign- och metodkursen vid slutet av termin 2. Studenterna skri-
ver då, som en del av kursfordringarna, en forskningsplan. Planen binder inte den 
studerande inför uppsatsskrivandet påföljande vårtermin. De studenter som valt 
praktik för termin 3 skriver dessutom en praktikrapport på 5500 – 6000 ord med 
krav på vetenskaplig problemställning. Varje student tilldelas i januari handledare 
inför vårterminens början. Uppsatser som ska examineras vid terminsslutet ge-
nomgår en s.k. pre-examination, som innebär att preliminära och fullständiga ma-
nuskript läses och kommenteras av annan lärare än handledaren. Vid examination 
av uppsatserna rådgör examinator med en medbedömare, i regel den lärare som 
läst en preliminär version vid pre-examination. 
 
Länk till aktuell utbildningsplan: https://old.liu.se/utbildning/pabygg-
nad/F7MER/student/courses/filarkiv/2013-2014/1.489516/MIER_en_2013-
2014.pdf 

 

Måluppfyllelse  
Bedömningsgrund:  
 

• Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer 
att studenterna uppnått målen inom samtliga kunskapsformer enligt ex-
amensordningen när examen utfärdas.  

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen.  
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• Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål och 
examinationsformer? För denna redogörelse ska det fakultetsspecifika 
verktyget användas (matrisen, CDIO, progressionskarta eller motsva-
rande).  

 
Se BILAGA 2. 
 

• Kommentera utifrån det fakultetsspecifika verktyget hur de nationella 
examensmålen säkerställs med hjälp av lärandemål, lärandeaktiviteter 
och examination.  
 

I följande kommentarer utelämnas diskussion kring tolkningsproblem i relation 
till de nationella examensmålen. Generellt svarar lärandemålen i kursplanerna väl 
upp mot de nationella examensmålen vad gäller kunskap och förståelse. Undanta-
get är möjligen delmålet att visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för 
utbildningen, som främst poängteras i de kurser som just har uttalad inriktning 
mot metodkunskap. Mer problematisk är bilden vad gäller färdigheter och för-
måga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Förmågor avseende muntlig 
och skriftlig kommunikation är inte väl framskrivet i flertalet kurser. Det samma 
gäller förmåga att uppvisa medvetenhet om och bedömningsförmåga avseende 
etiska frågeställningar, insikter om ”vetenskapens möjligheter och begränsningar, 
dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används”, samt förmåga 
att identifiera egna kunskapsluckor och utvecklingsbehov. 

 
• 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.  
 

• Hur arbetar ni inom utbildningen med progression, såväl avseende lä-
randemål, lärandeaktiviteter och examinationer? 
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Den etablerade kursorganisationen bärs upp av en tanke om succesivt uppbyggd 
kunskap på så vis att vi utgår från analys och förståelse av internationella relat-
ioner brett taget, politisk-teoretiskt, politisk-ekonomiskt, och utifrån normativt-
rättsliga grunder, och rör oss mot dels den mer specifikt europeiska kontexten, 
dels tillämpade internationella relationer i en globaliserad omgivning. Innebörden 
är inte att varje given kurs på något fullständigt eller systematiskt sätt bygger på 
och förutsätter förkunskaper från den eller de närmast föregående, men att den 
övergripande logiken gör det möjligt för studenterna att i ökande utsträckning se, 
förstå och utnyttja banden mellan olika kursteman, analysnivåer och betraktelse-
sätt.  

Metodutbildningen är tydligt upplagd för att successivt bygga upp studen-
ternas kunskaper och inte minst reflektions- och värderingsförmåga i metodhän-
seende. Som redan berörts inleds programmet med ett både teoretiskt och tilläm-
pat moment om grundläggande samhällsvetenskaplig metod. Metodkunskaperna 
fördjupas i samband med kursen i forskningsdesign och metod vid slutet av termin 
2, och utvecklas i samverkan med handledaren under själva uppsatsterminen. 

Till termin 3 sker ett pedagogiskt skift på så vis att kurserna i högre utsträck-
ning än tidigare under utbildningen bygger på studentcentrerade arbetsformer. 
Inom de båda första kurserna (”Diplomacy and Foreign Policy Analysis” och ”In-
ternational Organisation: Theory and Practice”) finns PBL-moduler (problemba-
serat lärande), som innebär att studenterna under en avgränsad del av kursen ar-
betar individuellt och i grupp kring ett förelagt tema. Arbetet följer en strukturerad 
modell för tolkning och bearbetning av det aktuella problemet och avslutas med 
en individuell rapport. De senare kurserna under termin 3 har tydliga inslag av 
projektarbeten med fokus på problemlösning enskilt och i grupp. 
 

• Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområ-
den avseende utbildningens studenternas måluppfyllelse identifieras? 
Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver utvecklas. Ut-
vecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas ytterli-
gare. 

 
Analysen av kursmatrisen ger en tankeväckande relief åt en pågående diskussion 
i lärargruppen om metodutbildningens organisation. I fokus står frågor om avväg-
ningen mellan olika metodalternativ, t.ex. hur vi kan säkerställa en ändamålsenlig 
balans mellan kvalitativa och kvantitativa metoder, samt att metodutbildningen är 
relevant för det praktiska uppsatsarbetet.  Som framgått finns det en sammanhäng-
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ande tanke om att bygga upp metodkunskapen i olika steg, från programintrodukt-
ionen till själva uppsatsskrivandet. Samtidigt har studenterna ofta mycket olika 
erfarenheter av uppsatsarbete och skiftande förståelse av kraven på  ett vetenskap-
ligt arbete.  

Vi kan säkert bli bättre på att finna vägar och former för att problematisera 
innehållet i alla kurser ur metodsynpunkt. Studenternas förståelse för olika möj-
ligheter att framställa vetenskaplig kunskap bör utvecklas kontinuerligt, från pro-
gramintroduktionen, genom de teoretiskt inriktade kurserna, till metodkursen, och 
sedan vidare genom uppsatshandledning och examination.  

Det faktum att muntliga och skriftliga kommunikationsförmågor inte är tyd-
ligt framskrivna i flertalet kursplaner betyder inte med nödvändighet att studen-
terna inte bibringas dessa färdigheter. I själva verket är den muntliga och skriftliga 
kommunikationen ett ofrånkomligt och genomgående element i utbildningen, vil-
ket (självklart) påverkar bedömningen av prestationer. Från verksamhetens per-
spektiv, dvs. programledning och lärarkollegiet, är bedömningen snarare att våra 
studenter är mycket väl tränade och rustade i allt vad som gäller skriftlig kommu-
nikation samt att muntliga prestationer är ett återkommande inslag i utbildningen. 
Alumnienkäten vittnar också om att utbildningen generellt bidrar till att bygga upp 
denna typ av färdigheter (BILAGA 4). Av respondenterna menar 80% att de genom 
utbildningen har utvecklat sin kompetens i skriftlig kommunikation i hög eller 
mycket hög grad. 92% anser att denna typ av färdigheter har varit till stor eller 
mycket stor nytta i arbetslivet. För muntlig kommunikation är motsvarande siffror 
68% respektive 88%. 69% menar att de utvecklat sin förmåga att resonera och 
argumentera i hög eller mycket hög grad, och 82% har haft stor eller mycket stor 
nytta av dessa färdigheter. En rimlig slutsats är därför att kursplanerna kan revi-
deras för att bättre återspegla utbildningen verkliga innehåll. 

Ett liknande resonemang skulle kunna föras ifråga om etisk medvetenhet 
och bedömningsförmåga, dvs. att detta är kunskapsmål som de facto omfattas och 
förmedlas av utbildningen, på olika sätt i olika kurser. En mer balanserad slutsats 
är dock att även om innebörden av ”relevanta etiska aspekter” är oklar, finns det 
skäl att både se över kursplanernas skrivningar och medvetet reflektera över hur 
denna komplexa materia hanteras i kursverksamheten. 
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Utformning och genomförande  
 
Bedömningsgrund: 
 

• Utbildningen utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar stu-
denterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också åter-
speglas i examinationsformerna.  

• Varje student ges goda förutsättningar att genomföra utbildningen 
inom planerad studietid. 

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
 

• Vilka pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter används och 
hur tillämpas de inom utbildningen?  

 
MIER syftar till att studenterna ska utveckla en fördjupad empirisk, teoretisk och 
historisk förståelse av internationella och europeiska relationer samt förmåga att 
självständigt analysera frågor och problem inom dessa områden. De specifika 
kunskapsmålen förutsätter en pedagogisk ansats som betonar olika former av lä-
rande. Det är också en central pedagogisk utgångspunkt att studenterna stimuleras 
(och utmanas) av att möta olika sätt att organisera undervisning och examination. 
Därmed bejakas och tillvaratas även de olika lärarnas erfarenheter och egna peda-
gogiska idéer. I sak innebär detta att programmets studenter möter allt från tradit-
ionella föreläsningar och seminarier med olika fokus (gruppdiskussioner kring 
texter; gruppresentationer; debatter i lag; workshops kring egna texter under ar-
bete; rollspel), till renodlade PBL-moduler och projektarbeten. 
 

• På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv  
roll i sina egna lärprocesser? Hur återspeglas detta i examinationsfor-
merna? 
 

Studenterna uppmanas genom arbetsformer och examination att ta ansvar för sitt 
eget lärande. Det ligger i sakens natur att grupp- och projektarbeten ställer krav 
på studenternas egen förmåga att ta initiativ, gemensamt planera och praktiskt ge-
nomföra uppgifterna. I de PBL-moduler som förekommer på termin 3 blir denna 
typ av krav ännu tydligare, både ur grupp- och individperspektiv. Ett särskilt ut-
tryck för studentansvar är den årliga exkursionen till Bryssel, inom ramen för 
733A45 Contemporary European Institutions. Exkursionen tar en vecka i anspråk 
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och helt studentorganiserad.1 Det betyder att studenterna själva ansvarar för att ta 
nödvändiga kontakter med olika institutioner och sätta ihop ett program av studie-
besök. Exkursionen innebär därmed också ett lärotillfälle där studenterna på 
många sätt sätter ramarna för den egna erfarenheten.  

Ett genomgående drag är att kursexaminationerna innebär ett tillfälle för in-
dividuell fördjupning. Hemtentamen med relativt öppna essäuppgifter är norm 
(endast 733A44 International and European Law har i normalfallet salstentamen). 

 
• Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på 

studenterna i deras eget aktiva lärande? 
 

Som redan berörts finns det en speciell utmaning i att i en grupp präglad av olika 
nationaliteter och akademiska kulturer sammanjämka förväntningar på och förstå-
else av utbildningens krav. Under introduktionsveckan introduceras studenterna 
till ”Academic culture: work forms, examinations, expectations”. Momentet ge-
nomförs både med föreläsningar och gruppdiskussioner kring givna teman. Ett 
centralt element är att så effektivt som möjligt kommunicera kravet på egenansvar. 
 

 
 
Det handlar inte minst om att från början understryka vad den begränsade lärar-
ledda tiden i svensk högskoleutbildning betyder i form av krav på välplanerade 

                                                
 
 
1 Exkursionen innebär egenkostnad för resa och uppehälle (programmet bekostar logi i Bryssel) 
och är därför inte obligatorisk. Studenter som av någon anledning väljer att inte delta erbjuds al-
ternativa arbetsuppgifter under veckan. 
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egenstudier. Detta understryks genom hela utbildningen genom en stående skriv-
ning i kursplanerna: ”Students are expected to read and take in the literature inde-
pendently and/or in self-organized reading groups.” Programmet har ett tydligt 
forskningsfokus, vilket bl.a. markeras genom krav på och uppmuntran att själv-
ständigt söka (och värdera) kompletterande eller alternativa material i samband 
med examinationsuppgifterna. 
 

• 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?  

 
Ett väl utrustat universitetsbibliotek är en viktigt förutsättning. Det handlar om 
tillgång till relevant litteratur, elektroniska resurser för sökning och användande 
av vetenskapliga artiklar, databaser, arkiv osv. Goda möjligheter till utbildning 
och vägledning är också väsentligt. Resultaten från senaste studentundersök-
ningen signalerar visst missnöje från studenternas sida vad gäller bibliotekets 
funktioner, en fråga som bör bevakas och analyseras närmare. 

 
• Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra 

utbildningen inom planerad studietid? Analysera nyckeltal gällande 
genomströmning.  

  
En sida av denna onekligen komplexa fråga är hur mycket tid studenterna egent-
ligen ägnar åt sina programstudier. Att arbeta parallellt med studierna kan vara 
(utbildningsmässigt) berikande, beroende på arbetets karaktär, men också en dis-
traktor. Samma sak gäller för dem som väljer att läsa andra kurser bredvid pro-
grammet. Detta är potentiella problem som ytterst rör den enskildes integritet och 
rätt att disponera över sin tid. Data från KURT 2014-2017 (se vidare nedan under 
Studentperspektivet) visar en genomsnittlig egenuppskattad veckoarbetstiden om 
ca 31 timmar. 

Programmet har generellt en liberal hållning ifråga om möjligheter till kom-
plettering av examensuppgifter och obligatoriska moment. Lärarna är alltså som 
regel tillmötesgående och undviker i möjligaste mån att hänvisa studenter till 
kommande kurstillfällen. På ett liknande sätt examineras uppsatserna enligt ett 
rullande schema: den ordinarie uppsatsexaminationen vid vårterminens slut följs 
av ett uppsamlingstillfälle i början av hösten. En flexibel examinationsordning är 
förstås ett sätt att ge studenterna så goda möjligheter som möjligt att avsluta sina 
studier. En möjlig invändning är att det kan förhålla sig precis tvärt om, att just 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
MASTER OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN RELATIONS 

KVALITETSRAPPORT 
VER. 1 
10(27) 

 
 

 
 
 
 
 
 

flexibiliteten ger felaktiga incitament. Dessutom är den gällande ordningen be-
tungande för lärarna, som ofta kan uppleva att kurser ”aldrig tar slut”. 
 
Analys av nyckeltal gällande genomströmning 
 
Genomströmningen mätt som genomsnittlig poängproduktion per aktiv student 
och programtermin förefaller någorlunda tillfredsställande. Sammantaget för kul-
larna 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016 är den genomsnittliga poängproduktionen 
som följer: 
 
Termin Hp Poäng  

per stud. 
1 30 22,6 
kv  23 
m  22 
2 30 32 
kv  33,4 
m  30,6 
3 30 11,2 
kv  10,8 
m  12 
4 30 32,25 
kv  33,25 
m  31,25 
S:a 120 98,05 

   
TABELL 2 Genomsnittliga poängproduktion  

för kullarna 2012, 2013, 2014,  
2015 och 2016 

 
Baserat på data för dessa senaste kullar är genomströmning ca 82% (98,05 : 120), 
och då är den fulla produktionen för kull 2016 inte inräknad, eftersom deras termin 
4 (uppsats) inte är avslutad. Den intressanta avvikelsen förefaller vara termin 3, 
där poängproduktionen är märkbart lägre. Förklaringen är att en relativt stor andel 
studenter gör praktik som ibland inte är helt avslutad vid höstterminens slut, eller 
där resultat från examination inte blir registrerade förrän en bit in på vårterminen. 
Kvinnliga studenter är något mer produktiva, men skillnaderna mellan mäns och 
kvinnors prestationer är knappast betydande. 
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Mer bekymrande är det förhållandet att relativt många studenter inte tar ut 
examen. För samma kullar som ovan har totalt 66 studenter (39 kvinnor och 27 
män) tagit ut examen, vilket motsvarar i genomsnitt något mindre än 70% av re-
spektive kull. 

  
Kull Reg T1 Reg T4 Examen 

 
2012 25 22 17 
kv 12 12 9 
m 13 10 8 
2013 25 22 13 
kv 15 14 10 
m 10 8 3 
2014 23 22 18 
kv 16 16 8 
m 7 6 10 
2015 23 17 18 
kv 12 10 12 
m 11 7 6 
S:a 96 83 66 

 
TABELL 3 Antal examina i förhållande till antal registrerade studenter på 

första respektive sista programtermin 
 
 

• Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområ-
den avseende utformning och genomförande identifieras? Utveckl-
ingsområden kan vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklings-
områden kan också vara styrkor som kan utvecklas ytterligare. 

 
Den variabla och ”icke-programmatiska” pedagogiken är en styrka som bör tas 
tillvara och vidareutvecklas. Det handlar t.ex. om att utnyttja den traditionella se-
minarieformens potential för att skapa arbets- och examinationsformer som ännu 
mer utmanar studenternas initiativförmåga och möjligheter att omsätta sina erfa-
renheter och kunskaper i fördjupade och komplexa former, t.ex. varianter av PBL, 
rollspel, och projektuppgifter som ställer krav på samarbete, ledarskap och orga-
nisationsförmåga. 
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Vi måste fortsätta att arbeta med tydlighet i allt som gäller akademisk stan-
dard. En aspekt av det egenansvar, som är förutsättning för eller själva innebörden 
av att ta ”en aktiv roll i lärandeprocesserna”, är frågor om akademisk och veten-
skaplig redlighet, inte minst plagiat. Detta är utan tvekan en av de utmaningar som 
följer med att arbeta med en ur akademisk synpunkt heterogen studerandegrupp. 
Erfarenheten visar att även studenter på denna avancerade nivå ibland saknar 
grundläggande insikter om vetenskaplig praktik och helt enkelt inte förstår etable-
rade principer för hantering och dokumentation av källor och data. 

Utbildningen kvalitet påverkas inte bara av lärarkompetens, forskningsan-
knytning osv., utan i lika mån av hur de antagna studenterna kan svara upp mot 
de krav och förväntningar som ställs. För MIER:s del är erfarenheten att varje 
studentgrupp tenderar att uppvisa en stor spännvidd vad gäller reell kompetens, 
vad studenterna faktiskt kan och behärskar när de kommer till utbildningen, och 
därmed deras förmåga att tillgodogöra sig densamma. I viss mån väcker detta frå-
gor om rekryteringsstrategi. Ända sedan programmet startades har vi sett ett stort 
värde i att arbeta med mycket blandade grupper, med olika ursprung och vitt skilda 
akademiska bakgrunder. Det ger dynamik åt studerandegruppen, skapar oväntade 
möten mellan olika kompetenser och kunskaper. Uppgiften är dock utmanande 
och det händer att vi inte lyckas, men på det stora hela har vi varit framgångsrika 
i att forma och utexaminera kompetenta statsvetare med den aktuella specialin-
riktningen. 

Ett sätt att säkra och även höja utbildningens kvalitet kan vara att begränsa 
den särskilda behörigheten genom att ta bort möjligheten för sökande med annan 
grundexamen än inom de egentliga samhällsvetenskaperna, eller genom att ute-
slutande vända sig till bachelors med statsvetenskap eller international relat-
ions/European studies som bakgrund. Dessa möjligheter måste förstås vägas mot 
programmets utsikter att på längre sikt behålla en tillräcklig volym. En sida av 
saken är att tydlig skärpning av behörighetskraven på kort sikt kan resultera i 
mindre studentvolymer, men att effekten på längre sikt kan vara kvalitetsfräm-
jande vilket i sin tur ökar programmets konkurrenskraft. 

Analysen av nyckeltal gällande genomströmning ger vid handen att pro-
gramansvarig och studievägledare bör närmare analysera varför vissa studenter 
väljer att inte ta ut examen, eller inte helt slutför studierna och därför inte kan ta 
ut examen.  
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Forskningsanknytning  
 
Bedömningsgrund:  
 

• Lärosätet säkerställer en tydlig koppling mellan utbildning och forsk-
ning i lärandemiljön.  

• Det finns en för utbildningen relevant vetenskaplig och professionsin-
riktad miljö.   

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
 

• Beskriv översiktligt de vetenskapliga miljöer vid LiU som har rele-
vans 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?  

 
Programmet är nära knutet till Avdelningen för statsvetenskap och den forskning 
som där bedrivs. Alla lärare och forskare inom avdelningen har roller inom MIER: 
kursansvar, ansvar för enskilda kursmoment, handledning av uppsatser. Det bety-
der att MIER-studenterna under sin studietid har tillgång till expertis inom flera 
statsvetenskapliga områden, inte bara det mer avgränsade IR-området och Euro-
pastudier. Avdelningen har således forskning med förvaltnings- och policyinrikt-
ning, som tillför värdefulla perspektiv. Flera lärare med specialkompetens utanför 
MIER:s ”kärnområde” har på senare tid framgångsrikt anpassat och fört in sin 
forskning i programmets kurser, det handlar t.ex. om e-förvaltning och propa-
ganda i en både digitaliserad och globaliserad miljö. Den breda statsvetenskapliga 
miljön har dessutom en välgörande effekt på MIER-studenternas orientering i me-
todhänseende. 

Sedan många år samarbetar MIER med REMESO vid Campus Norrköping 
i frågor om internationell och europeisk migration, samt handledning. På samma 
sätt är Tema M och Centrum för klimatpolitisk forskning en mångårig samarbets-
partner. MIER har också ett stående samarbete med forskare vid Institutionen för 
globala studier, Göteborgs universitet. Innebörden är alltså att MIER-utbildningen 
fördjupas och berikas av flera forskningsmiljöer genom väl etablerade kontakter i 
form av gästföreläsningar, kursmoduler och handledning. 
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• På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell nat-
ionell som internationell relevant forskning?  

 
Programmets materia är till sin natur internationell; det är omöjligt att bedriva 
utbildning på en avancerad nivå om internationella och europeiska relationer utan 
att förhålla sig nära till den aktuella internationella forskningen. Detta avspeglas 
främst i kurslitteraturen, där internationellt publicerade textböcker varvas med ren 
forskningslitteratur, inte minst artiklar. Det kan med viss säkerhet sägas att MIER-
studenterna från första början vänjs vid att läsa och arbeta med texter som speglar 
antingen det aktuella internationella forskningsläget, eller klassiska, inflytelserika 
texter.  

Genom att erkända forskare regelmässigt medverkar i större eller mindre 
grad (se ovan) samt möjligheten att när möjlighet ges bjuda in tillfälliga gästföre-
läsare, stärks utbildningens forskningsförankring. 
 

• På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska tillägna sig 
ett vetenskapligt förhållningssätt?  

 
I en mening är utbildningen i dess helhet konstruerad för att successivt bygga upp 
vetenskaplig kompetens. Det betyder att alla kurs- och seminarieuppgifter och ex-
aminationer i något avseende tränar förståelse av den vetenskapliga praktiken, vad 
det innebär att utveckla kunskap om politiska förhållanden. Förmågan att själv-
ständigt analysera händelser eller processer, att kritiskt utvärdera och använda 
källmaterial av olika karaktär, att placera givna problem eller frågeställningar i en 
relevant teoretisk kontext, att finna operativa vägar för tolkning och analys. 

Återigen finns det anledning att peka på ämnesområdets natur, främst inter-
nationella relationer (IR), som idag i hög grad präglas av teoretisk och metodolo-
gisk pluralism. Närmare bekantskap med ämnesområdets struktur och historia in-
nebär i sig en skolning i ett kritiskt/vetenskapligt förhållningssätt. IR-fältets ut-
veckling kan beskrivs ofta som en serie debatter och kontroverser, bl.a. om rent 
epistemologiska frågor. För att förstå själva ämnesmaterien, vad IR ”är”, måste 
man förstå de vetenskapliga perspektiv som genom åren har konkurrerat om tolk-
ningsföreträde. Att få studenterna att tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt 
är alltså för MIER:s vidkommande inte en fråga om att förmedla en programma-
tisk inställning, utan att betona mångfaldens och dialogens betydelse för kun-
skapsutvecklingen. 

På ett mer konkret plan är det givetvis så att hela uppsatsprocessen, med 
dess olika steg (se ovan under ”Sammanfattande beskrivning av programmet”), är 
ägnad att underlätta studenternas tillägnande av ett vetenskapligt förhållningssätt. 
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Metodundervisning varvas här med egen tillämpning, kritik och feedback (både 
”lärarledd” och ”peer-review”). 

 
• Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområ-

den avseende forskningsanknytning identifieras? Utvecklingsområden 
kan vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan 
också vara styrkor som kan utvecklas ytterligare. 

 
Ett konkurrenskraftigt mastersprogram förutsätter en vital och robust forsknings-
underbyggnad. På lång sikt måste alltså kompetensen i lärargruppen bibehållas 
och helst stärkas, särskilt vad gäller områdena internationella och europeiska re-
lationer. Ur ett programperspektiv aktualiseras därmed breda strategiska frågor 
om möjligheter till forsknings- och doktorandfinansiering samt kompetensprofi-
len inom lärargruppen och planering för personalförsörjning (se även nedan under 
Lärarkompetens). 

För att stärka studenternas möjligheter att tillgodogöra sig ett vetenskapligt 
förhållningssätt kan övervägas att utveckla introduktionskursen ännu mer mot en 
”equaliser”, dvs. att lägga en jämnare grundplatta vad gäller förståelse av veten-
skapliga krav och praxis. En annan någorlunda konkret åtgärd skulle kunna vara 
att vi på de olika kurserna i större utsträckning väljer och arbetar med litteratur 
som problematiserar (eller kan användas för att problematisera) såväl ontologiska 
som epistemologiska frågor, slutsatsers eller resultats räckvidd och legitimering, 
metodologiska problem och dilemman, vetenskaplig logik och retorik, osv. 
 

Lärarkompetens  
Bedömningsgrund: 
 

• Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i 
proportion till utbildningens innehåll och genomförande. 

• Undervisande personal har möjlighet att utveckla såväl sin pedago-
giska kompetens som sin ämneskompetens och ges förutsättningar att 
bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt. 

 
 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
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• Fyll i den tabell över lärarkompetens som bifogas mallen.  
 
Se BILAGA 3. 
 

• Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna, 
som medverkar i utbildningen, har i förhållande till utbildningens be-
hov avseende vetenskaplig, pedagogisk och i förekommande fall pro-
fessionsrelaterad kompetens. 

 
Den fasta personalen vid Avdelningen för statsvetenskap tillsammans med regel-
bundet återkommande gästlärare (se nedan) ger sammantaget en bred lärarkom-
petens som svarar väl mot utbildningens behov. Utöver en varierad och djup stats-
vetenskaplig kompetens bör framhållas ett stort pedagogisk kunnande, vilket bl.a. 
innebär att studenterna möter ett varierat utbud av pedagogiska ansatser och ar-
betssätt. Utbildningen kompletteras på strategiska punkter av medverkan av gäst-
lärare. Sammantaget har programmet lärargruppen mycket hög kompetens för 
uppdraget. 

 
• Beskriv andra lärarresurser som är nödvändiga för utbildningens ge-

nomförande.  
 

Uppsatshandledningen ställer regelbundet krav på anlita extern personal, både 
inom och utanför LiU. Det handlar både om att antalet uppsatser kan överstiga 
ämnesavdelningens personalresurser, och det önskvärda av att i vissa fall erbjuda 
specialkompetens som inte finns tillhands inom avdelningen. Till allra största del 
hanteras dock uppsatshandledningen inom Avdelningen för statsvetenskap. 

För kursen i internationell och europeisk rätt (733A44) på första termin an-
litas sedan länge en väl förfaren jurist, docent Bo Lindberg, Södertörns högskola 
(tidigare LiU). Inom ett antal kurser finns upparbetade samarbeten som kanske 
inte är nödvändiga för utbildningens genomförande, men som ger uppskattad spe-
cialkompetens. Docent Edmé Domínguez, Institutionen för globala studier vid 
Göteborgs universitet, är specialist på internationella relationer och genusfrågor-
globalisering, Latinamerikas internationella relationer samt sociala rörelser i La-
tinamerika med speciell fokus på kvinnorörelser. Hon medverkar sedan länge i 
kursen Europe’s Relations with the World (733A47) på termin 2. Professor Jan 
Aart Scholte, likaså vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet, 
är en internationell auktoritet inom globalisering, global styrning, det civila sam-
hället i global politik, global demokrati samt metoder för globala studier. Han är 
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en mångårig medarbetare inom kursen International Governance and Civil Society 
(733A49) på termin 3. 

 
• Vilka kompetensutvecklingsinsatser, i förhållande till utbildnings-

uppdragets behov, görs?   
 

För den fast anställda personalen sker kompetensutveckling inom de ramar som 
ämnesavdelningen erbjuder, och som programmet bidrar till att finansiera. Den 
forskning som bedrivs är givetvis väsentlig för att bibehålla och utveckla medar-
betarnas vetenskapliga kompetens av betydelse för utbildningen. En generell svå-
righet är att lärarna vid Avdelningen för statsvetenskap har välfyllda tjänster och 
i flera fall ett stort engagemang i grundutbildningen inom flera program och fri-
stående kurser. Det tilldelade utrymmet för kompetensutveckling är relativt be-
gränsat, men samtidigt svårt att utvidga givet omfattningen av avdelningens ut-
bildningsuppdrag. 

 
• Hur har stabiliteten i lärargruppen sett ut över tid? Hur bedöms stabi-

liteten i lärargruppen se ut under de närmast kommande åren?   
 

Viss personalomsättning har förekommit, men det finns också god kontinuitet. 
MIER är en mycket väl inarbetad del av verksamheten vid Avdelningen för stats-
vetenskap, och på senare år har allt fler medarbetare involverats. Det finns skäl att 
tro att normala förändringar av personalens sammansättning under de närmast 
kommande åren kan pareras för MIER:s del. Som framgått förlitar sig MIER på 
ett brett nätverk av lärare inom och utom LiU, vilket är till fördel för utbildningen 
men samtidigt en källa till osäkerhet kring den långsiktiga verksamhetsplane-
ringen. 

 
• Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområ-

den avseende lärarkompetens identifieras? Utvecklingsområden kan 
vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan 
också vara styrkor som kan utvecklas ytterligare.  

 
Inom den utbildningsansvariga avdelningen finns strukturella dilemman som på-
verkar personalens möjligheter till kompetensutveckling. På sikt är detta ett pro-
blem för MIER:s del. Det är också viktigt att avdelningen i kommande rekryte-
ringar av lärare och doktorander beaktar MIER:s långsiktiga behov av special-
kompetent lärarpersonal. 
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Programmet saknar undervisande personal med direkt erfarenhet av arbete 
inom t.ex. internationella organisationer, utrikesförvaltningen eller EU:s institut-
ioner. Studenterna kan få sporadiska inblickar i ett tänkbart internationellt arbets-
liv genom gästföreläsningar av praktiker, ibland programmets egna alumner, men 
det vore önskvärt med ett kontinuerligt professionsperspektiv i utbildningen. 
Detta framstår som ett utvecklingsområde inte minst inom kursen International 
Organisation: Theory and Practice (733A50), termin 3, men även i andra delar av 
programmet. 

 
 

Arbetslivsperspektiv 
 
Bedömningsgrund:  
 

• Utbildningen är användbar och utvecklar studenternas beredskap 
att möta förändringar i arbetslivet.  

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
 

• Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att studenterna förbe-
reds för arbetslivet?  

 
Programmet erbjuder framför allt en vetenskaplig utbildning, dvs. att verksam-
heten är inriktad mot självständighet, kritisk värderingsförmåga samt metodisk 
kunskapsinhämtning och kunskapsutveckling. I detta vetenskapliga förhållnings-
sätt ligger förstås 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. 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.  

Icke desto mindre erbjuder programmet sedan 2012 en handledd praktik 
(Guided Internship), omfattande antingen 30 eller 15 hp, för de studenter som ser 
praktisk arbetslivserfarenheten som särskilt viktig. Till och med ht 2017 har 55 av 
programmets studenter utnyttjat denna möjlighet (se BILAGA 5). Studenten svarar 
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själv för att identifiera en lämplig praktikplats, som skall godkännas av program-
ansvarig. Under praktikperioden har studenten en handledare både på arbetsplat-
sen och på universitetet. Den senare ska främst bistå vid skrivandet av praktikrap-
porten. Rapporten ska omfatta 5500 – 6000 ord, ha en vetenskaplig problemställ-
ning, och examineras i seminarium vid höstterminens slut.  

 
• Hur samverkar utbildningen med omgivande samhälle? Hur bidrar 

samverkan till kvalitet i utbildningen? 
 
Den främsta institutionaliserade formen för samverkan med det omgivna de sam-
hället är programrådet. Rådet inrättades 2016 och är gemensamt för MIER och 
Masterprogrammet i statsvetenskap. Sammansättningen innebär att programmet 
har tillgång till en bred referensgrupp med skiftande erfarenheter och kompeten-
ser, akademiskt, internationellt och professionellt. Utbildningskvaliteten gynnas 
förstås av möjligheten att i programrådet testa och diskutera olika utvecklingsfrå-
gor. 
 

• På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information som 
är relevant för utbildningens användbarhet och förberedelse för ar-
betslivet?  
 

• Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att utbild-
ningen är användbar och förbereder studenterna för ett föränderligt 
arbetsliv? 
 

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

 
Dessa tre nära sammankopplade frågeställningar kan lämpligen diskuteras i ett 
sammanhang. Inledningsvis konstateras att hela komplexet reser frågor om hur en 
akademisk utbildning av detta slag ska förhålla sig till arbetslivet. Det är också så 
att våra studenter inte ställs inför ett arbetsliv eller en arbetsmarknad. Kraven och 
förutsättningarna får antas variera betydligt så snart den internationella dimens-
ionen förs in. Den centrala frågan är emellertid i vilken utsträckning och på vilka 
sätt utbildningen ska (och kan) vara responsiv i förhållande till det skiftande ar-
betsliv som väntar. Att säkerställa att utbildningen är användbar och förbereder 
studenterna för ett föränderligt arbetsliv är inte bara en fråga om informationsin-
hämtning om förhållanden i en verklighet som implicit eller explicit antas ligga 
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utanför den akademiska miljön, och som sedan skall vara bestämmande för utbild-
ningens utformning. Det är också en fråga om reflexion över vilken roll och bety-
delse en akademisk, men icke-professionsinriktad, utbildning ska ha i samhället. 
Enkelt uttryckt förmedlar en utbildning som MIER förhållningssätt och förståelse 
(snarare än detaljerad sakkunskap och precisa färdigheter), inte minst i förhållande 
till arbete i politiskt och – i bästa fall – demokratiskt styrda organisationer.  

Med detta sagt är det självklart viktigt att kontinuerligt inhämta kunskap om 
potentiella arbetsgivares förväntningar och erfarenheter, såväl som alumnernas 
upplevelser efter examen. Det allmänna arbetsgivare- eller avnämarperspektivet 
tillhandahålls som sagt till en betydande del av programrådet. Vad gäller alum-
nernas erfarenheter har kunskapen hittills mestadels baserats på spontana åter-
kopplingar från tidigare studenter. Alumnienkäten (BILAGA 4) är därför ett värde-
fullt tillskott, som rimligtvis bör rutiniseras. Det kan noteras att utfallet av den nu 
genomförda enkäten i huvudsak ger en positiv bild av utbildningen. T.ex. uppger 
i det närmaste 60% av respondenterna att mastersutbildningen är mycket använd-
bar i deras nuvarande arbete.  
 

• Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsom-
råden avseende användbarhet och förberedelse för arbetslivet iden-
tifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver ut-
vecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan ut-
vecklas ytterligare. 

 
Det främsta utvecklingsområdet är att skapa ett system för regelbunden kontakt 
med och uppföljning av alumnerna. I detta ingår tankar om mentorskap samt att 
anordna en årlig alumnträff (”Homecoming”) som också skulle kunna vara ett till-
fälle för seminarier med tänkbara arbetsgivare.  
 

Studentperspektiv 
Bedömningsgrund:  
 

• Utbildningen verkar för att studenterna ges möjligheter och förut-
sättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesitu-
ation.  

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen.  
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• Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv 
del i arbetet med att utveckla utbildningen.  

 
Redan i välkomstbrevet till nyantagna betonas att studenterna är delaktiga intres-
senter i utbildningen. Ett uttryck för detta är ett större utvecklingsarbete som ge-
nomfördes under läsåret 2011/12. Syftet var att genomlysa hela programmet med 
avseende på akademiskt innehåll, pedagogiska arbetsformer, kommunikation och 
feedback samt sociala aspekter (mottagande, läromiljön, sociala aktiviteter). Ar-
betet drevs av programledningen dels gentemot kollegiet, som samlades till en 
utvecklingskonferens under senare delen av höstterminen 2011, dels i förhållande 
till studenterna under vårterminen 2012. Ett allmänt informationsmöte i början av 
terminen följdes av tre möten med av studenterna fritt sammansatta referensgrup-
per kring dessa teman: akademiskt innehåll, information och feedback, sociala 
aspekter. Processen avslutades med en gemensam konferens för lärare och studen-
ter. Utvecklingsarbetet var hela tiden fokuserat på att identifiera både styrkor och 
svagheter och resulterade bl.a. i en reviderad kursmatris (programspecifik intro-
duktionskurs, ny kurs kring diplomati och utrikespolitisk analys samt vissa om-
flyttningar och justeringar av befintliga kurser). Handledd praktik infördes som 
valbar kurs under termin 3. 

På ett mer allmänt plan är det policy att på olika sätt uppmuntra och stödja 
studentinitiativ som berikar och utvecklar utbildningsmiljön. Ett exempel är när 
en student ville organisera ett ”Model UN” (rollspel) våren 2015. Programmet 
tillhandhöll lokaler och säkerställde att alla som ville hade möjlighet att medverka. 

  
• Beskriv exempelvis hur utbildningen arbetar med kursvärderingar, 

möten mellan programansvarig/ordförande i programnämnd, kur-
sansvariga och studenter där utveckling av utbildningens kvalitet är 
i fokus.  

 
Det åligger kursansvariga lärare att genomföra KURT-utvärdering. Programan-
svarig och kursansvarig träffar representanter för undervisningsgruppen i möte 
som sammankallas av sektionens (FLiNS) utbildningsbevakare. Noteringar från 
detta möte publiceras av FLiNS. Kursutvärderingsmötena är ett bra sätt att föra 
öppenhjärtiga diskussioner kring kurserna, och ett väsentligt komplement till 
KURT. Ett särskilt problem är den generellt bristande entusiasmen hos studen-
terna för att delta i KURT-utvärderingar och som en följd av detta att resultaten 
av KURT måste betraktas som en ytterst osäker indikator på hur en studentgrupp 
generellt värderar utbildningen och sin egen insats. 
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Analys av resultat i KURT 2014-2017 
 
Programmet har haft samma uppsättning av kurser och kurskoder sedan 2014. I 
det följande kommenteras därför utfallet av KURT under åren 2014, 2015, 2016 
och 2017. Det totala antalet kurstillfällen under perioden är 56. Av dessa förelig-
ger resultat från KURT för 48 kurstillfällen. Som framgår av tabell nedan, varierar 
den genomsnittliga svarsfrekvensen mellan ca 27% och 38%. Under perioden 
hade programmets kurser ett genomsnittsbetyg på 3,7. Studenternas egenuppskat-
tade arbetstid per vecka är något över 31 timmar.  
 
 
År Svarsfre-

kvens (%) 
Samlat be-
tyg (1-5) 

Arbetstim-
mar/vecka 

2014 33,6 3,78 33,28 
2015 30,5 3,66 31,58 
2016 26,64 3,79 29,84 
2017 38,18 3,57 29,92 

 
TABELL 4 Genomsnittlig svarsfrekvens, kursbetyg och  

självuppskattad arbetstid per vecka  
 
Å ena sidan är utfallet någorlunda gott. Framför allt finns det en relativ stabilitet 
över perioden. Å andra sidan visar siffrorna på möjliga förbättringspotentialer. 
Ungefär 1/3 av studenterna medverkar i KURT, vilket kan ses som ett relativt 
klent engagemang. Programmets kurser får som genomsnitt bra betyg av studen-
terna. Variationsbredden är dock från betyget 5 till (vid ett enstaka tillfälle 1,77).  
Den uppskattade arbetsbördan pekar på att studenterna faktiskt ägnar huvuddelen 
av arbetsveckan åt sina studier, men ett resultat närmare 40 timmar bör eftersträ-
vas.  
 

• Beskriv hur utbildningen tillvaratar studenternas åsikter och erfa-
renheter om sin studiesituation.  

 
”Studiesituation” kan tänkas avse studenternas uppfattningar om förhållanden i 
själva utbildningen, undervisningen, förberedelsearbete, examinationsformer osv. 
Ett underlag för kunskap om upplevelsen av sådana förhållanden är naturligtvis 
de formella kursutvärderingarna (KURT) och dialogerna kring dessa, som beskri-
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vits ovan. Ett annat och möjligen lika viktigt eller viktigare underlag är det konti-
nuerliga samtalet med studenterna i den dagliga verksamheten. Denna icke-for-
maliserade kommunikation (som förvisso kan vara mer eller mindre väl funge-
rande) är naturligtvis svår att dokumentera, men varje universitetslärare vet att det 
är genom kommentarer, frågor och diskussioner i föreläsnings- eller seminarie-
rummet som man på allvar tvingas reflektera över den egna pedagogiska insatsen, 
förberedelser och kursplanering o.s.v. 

Om studiesituation betyder arbetsbörda, är detta något som relativt naturligt 
framkommer i utbildningens vardag, i den kontinuerliga lärar-student kontakten. 
Ur programledningens och lärargruppens perspektiv finns det en del kanske något 
oväntade synpunkter kring detta. Det svenska resurssystemet innebär för de flesta 
utländska studenter en anpassning till en relativt liten andel lärarledd undervisning 
och därmed ett stort ansvar för den arbetstid som inte är bunden till föreläsningar, 
seminarier och andra lärarledda aktiviteter. Det synes då viktigt att bevaka att den 
totala arbetsbördan ligger på en rimligt hög nivå. KURT är på det hela taget (även 
i detta avseende) knappast en helt pålitlig indikator. Vi vet också att många mas-
tersstudenter väljer att arbete parallellt med studierna, vilket ger en konstant far-
håga att studierna inte är tillräckligt krävande för att svara mot heltids sysselsätt-
ning. Allt detta pekar på att frågan om inflytande över den egna studiesituationen 
till en väsentlig del är fråga om studenternas egna ansvar. Programansvarigs dia-
log med studenter på termin 4 bekräftar betydelsen av egenansvaret och att alla 
studenter faktiskt har möjligheter att organisera sin arbetsinsats på bästa sätt. Till 
sist bör understrykas att det finns viktiga sidor av studiesituationen som inte defi-
nieras av den aktuella utbildningen och som i mycket liten grad eller inte alls kan 
påverkas genom programledningen. Senast NSI redovisar t.ex. ett visst missnöje 
med biblioteksservicen. 
 

• Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsom-
råden avseende studentperspektivet identifieras? Hur återkopplas 
eventuella åtgärder till studenterna? Utvecklingsområden kan vara 
svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också 
vara styrkor som kan utvecklas ytterligare. 

 
KURT kan ses som ett i bästa fall indikativt verktyg, som uppfyller vissa formkrav 
för studentinflytande. I skrivande stund är ett nytt kursvärderingssystem (Evaliu-
ate) under sjösättning. Förhoppningsvis kan det leda till högre deltagande och mer 
hållfast och meningsfull information tillbaka till utbildningarna. Nuvarande sy-
stem för utvärderingsmöten, som innebär att representant för FLiNS kallar till 
möte med kursansvarig och representanter för studentgruppen, är relativt tungrott 
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och med stora fördröjningar. Det är rimligt att programledningen i samarbete med 
sektionen försöker finna en smidigare hantering. Former bör utvecklas för mer 
regelbundna programdialoger med hela terminsgrupperna, för att fånga upp frågor 
och problem i den dagliga kursverksamheten. 
 

Jämställdhetsperspektiv  
Bedömningsgrund:  
 

• Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens innehåll, 
utformning och genomförande.  

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
 

• På vilket sätt inkluderas jämställdhetsperspektivet i planering, ge-
nomförande och uppföljning och hur bidrar detta till kvalitetsut-
veckling? 

 
Jämställdhetsperspektivet introduceras i utbildningen som en aspekt av Lika vill-
kor. Under introduktionsveckan informeras de nyantagna studenterna om de för-
väntningar, regler och processer som inom LiU är kopplade till Lika villkor. 
 

 
 
 

Equal opportunities
• Linköping University continuously work within the areas of equality, equal 

opportunities and equal treatment. Equality meaning that everyone with an 
interest in, and the ability to undertake, academic studies should have the same 
opportunities for studies and research.

• Equal opportunities are about the equal rights of men and women in their 
situation as students. Equal treatment means that there should be no harassment 
or discrimination of students on the basis of gender, social or ethnic affiliation, 
religion or faith, sexual disposition, age or functional disorder or any other grounds 
for discrimination at the University.

For more information and support, please contact:
Equal Opportunities or the coordinators for Equal opportunities: likavillkor@liu.se
Student Health Care
Student Unions
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Utbildningens eller snarare studerandegruppens interkulturella karaktär kan ge 
upphov till utmaningar i form av attityder och beteenden som inte överensstämmer 
med en svensk jämställdhetsnorm. För lärargruppens del föranleder detta viss vak-
samhet och eftertanke, t.ex. i hur seminariegrupper sätts samman, fördelning av 
ord, ordförandeskap i studentledda diskussioner mm. Sammansättningen av 
MIER-grupperna ställer relativt höga krav på interkulturell kompetens och förstå-
else. Antalet (kända) konflikter i studentgruppen som bottnar i etniska eller reli-
giösa motsättningar har genom åren varit relativt få, men det har förekommit att 
programansvarig med stöd av utbildningsledare vid fakulteten har måst ingripa 
för att medla och lugna ned konflikter. 

 
• Hur integreras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning 

och genomförande av utbildningen? Exempelvis med avseende på 
kursplaner, kurslitteratur, lärandeaktiviteter, ämnesinnehåll, stu-
dentpopulation och genomströmning av manliga och kvinnliga stu-
denter. 

 
Planering och genomförande av utbildningen bygger generellt på kravet att inne-
håll och litteratur skall spegla det internationella forskningsläget inom program-
mets område. Det betyder att feministiska teorier om internationella relationer har 
sin givna plats inom en kurs som International Relations Theory (733A41). Men 
såväl normativa frågeställningar som empiriska omständigheter med ursprung i 
genusrelationer eller andra intersektionella förhållanden uppmärksammas inom 
olika delar av utbildningen. Överhuvud taget riktar jämställdhetsperspektivet upp-
märksamhet mot betydelsen av normativ analys och utbildningens förmåga att ut-
ifrån sitt fokus på internationella och europeiska relationer väcka intresse och för-
ståelse för frågor om social makt och rättvisa. 

TABELL 5 belyser studentpopulationens sammansättning över tid samt för-
delningen mellan kvinnor och män med uttagen examen. Sett över den aktuella 
perioden (kullarna 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016) kan sägas att programmet 
tenderar mot viss övervikt av kvinnliga studenter. Dock är könsfördelningen jämn 
för kullarna 2012 och 2016. Med undantag för kull 2016 tenderar andelen kvinn-
liga studenter att öka över tid, och kvinnorna når i större utsträckning fram till 
examen (undantaget kull 2014).  
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Kull Reg T1 Reg T4 Dif. T1-T4 Examen 

 
2012     
kv 48 54 + 6 53 
m 52 46  47 
2013     
kv 60 64 + 4 77 
m 40 36  23 
2014     
kv 70 73 + 3 44 
m 30 27  56 
2015     
kv 52 59 + 7 67 
m 48 41  33 
2016     
kv 48 48 +/- 0  
m 52 52   
     

 
TABELL 5 Fördelning mellan kvinnor och män på första respektive sista 

programtermin samt avseende uttagna examina  (%) 
 
 

• Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsom-
råden avseende jämställdhetsperspektivet identifieras? Även andra 
likavillkorsaspekter kan lyftas. Utvecklingsområden kan vara svag-
heter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara 
styrkor som kan utvecklas ytterligare.  

 
En generell bedömning är att Lika villkor bäst främjas av en utbildning som till 
sin karaktär är orienterad mot normativa och etiska problemställningar. Så är i 
många avseenden fallet, men det finns skäl att ytterligare stärka och förtydliga 
dessa inslag, liksom att bredda de feministiskt/genusorienterade inslagen med in-
tersektionella aspekter. Som tidigare noterats är etiska aspekter för närvarande inte 
väl framskrivna i kursplanerna (vilket alltså inte utesluter att denna materia fak-
tiskt uppmärksammas i utbildningen, och egentligen utgör ett fundament).  
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Som framgått är statistiken över studentpopulationens sammansättningen 
inte helt entydig, men det finns anledning att närmare analysera orsakerna till att 
manliga studenter är något mindre benägna att fullfölja utbildningen. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


