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Kvalitetsrapport för Masterprogrammet i 

statsvetenskap, 120 hp 
 

 

Basdata 

Program/huvudområde:  Masterprogram i statsvetenskap 

 

Examen: Filosofie masterexamen med huvudområdet Statsvetenskap 

 

Antal nybörjarplatser per år: 20 

 

Inledning 

Arbetet med kvalitetsrapporten har bedrivits i samverkan mellan 

programledning, programråd, studentrepresentanter, alumner och 

lärarkollegiet. En alumnienkät genomfördes under 2018 (bilaga 1). 

Programansvarig intervjuade en grupp med studenter från termin 2 och 4 om 

deras erfarenheter av programmet i maj 2019. I övrigt bygger rapporten på av 

fakulteten för ändamålet tillhandahållna data samt uppgifter från KURT- och 

Evaliuatesystemen. Nyckeltal analyseras och kommenteras löpande i de olika 

avsnitten. 

 

Sammanfattande beskrivning av programmet 

Masterprogrammet i statsvetenskap är en spetsutbildning på avancerad nivå 

som syftar till att ge studenterna verktyg för att förstå och analysera politik, 

demokrati och samhällsutveckling. Syftet med programmet är att erbjuda en 

utbildning med ett starkt fokus att utveckla statsvetenskapligt grundade 

förmågor och kunskaper som förbereder studenterna för arbeten som till 

exempel forskare, kvalificerad utredare och omvärldsanalytiker. Programmet 

vänder sig både till studenter som har tagit en kandidatexamen med 

statsvetenskap eller annat samhällsvetenskapligt huvudområde, och studenter 
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som är yrkesverksamma och vill fördjupa sina kunskaper och analytiska 

förmågor. 

 

Masterprogrammet i statsvetenskap är en tvåårig utbildning som leder fram till 

en masterexamen i statsvetenskap. Masterprogrammet i statsvetenskap är ett 

sammanhållet utbildningsprogram som omfattar 2 års heltidsstudier (120 hp). 

Programmet omfattar 90 hp studier i statsvetenskap på avancerad nivå samt 30 

hp studier i valfritt ämne på grund- eller avancerad nivå. Möjlighet finns att ta 

ut en magisterexamen efter ett års studier (60 hp). Programmet är populärt 

med högt söktryck och god försörjning av studenter (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Antal sökande och registrerade studenter 2012-2018 

 

År Sökande (totalt) Förstahands-

sökande 

Registrerade 

2014 114 34 24 

2015 169 36 23 

2016 122 38 24 

2017 120 37 25 

2018 133 30 23 

 

Källa: Planerings- och ekonomiavdelningen (PEA), Linköpings universitet 

 

Programmets struktur beskrivs i bilaga 2. Under programmets första termin 

läser alla studerande kurser på avancerad nivå i statsvetenskap. De första två 

kurserna under termin 1 är obligatoriska, sedan väljer den studerande en valbar 

profilkurs. Vilka profilkurser som erbjuds kan variera. Under den andra 

terminen gör den studerande antingen praktik eller läser valfria kurser på 

grundnivå eller avancerad nivå. Den studerande som väljer att ta ut en 

magisterexamen läser under denna termin valfria kurser om 15 hp, samt skriver 

en magisteruppsats i statsvetenskap om 15 hp. Under termin tre läser de 

studerande två obligatoriska kurser följt av ytterligare en av de valbara 

profilkurser som utbildningen erbjuder aktuell termin. Den fjärde terminen 

skriver de studerande en masteruppsats i statsvetenskap. 

 

Programupplägget innebär att den studerande som väljer att läsa till en 

masterexamen läser minst 90 hp kurser i statsvetenskap på avancerad nivå 

inklusive masteruppsatsen. Den studerande som väljer att läsa till i 

magisterexamen läser minst 45 hp i statsvetenskap på avancerad nivå inklusive 
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magisteruppsatsen. Programmet erbjuder möjligheten till praktik vilket stärker 

anställningsbarheten. 

 

För att upprätthålla en bra dialog med arbetsmarknaden har ett programråd, 

bestående av representanter för lärargruppen, samarbetspartners på 

universitetet samt arbetslivet, knutits till utbildningen. 

 

Från och med HT 2020 kommer detta program att ersättas med ett 

masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning.  

 

Länk till aktuell utbildningsplan: 

https://liu.se/studieinfo/program/f7msp/4073# 

 

 

Måluppfyllelse1  

Bedömningsgrund:  

• Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer 

att studenterna uppnått målen inom samtliga kunskapsformer enligt 

examensordningen när examen utfärdas.  

 

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen.  

 

• Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål och 

examinationsformer? För denna redogörelse ska det fakultetsspecifika 

verktyget användas (matrisen, CDIO, progressionskarta eller 

motsvarande).  

 

Se Bilaga 3 där såväl målen för masterexamen som för magisterexamen 

behandlas. 

 

• Kommentera utifrån det fakultetsspecifika verktyget hur de nationella 

examensmålen säkerställs med hjälp av lärandemål, lärandeaktiviteter 

och examination. 

 

 

 
1 I de fall en programutbildning leder till flera examina ska varje examen särredovisas 
avseende aspekten måluppfyllelse. Huvudområden (fristående kurser) särredovisar 
måluppfyllelsen för kandidat, magister respektive master men rapporten i övrigt kan 
utgöras av en sammanhållen text för hela huvudområdet. 

https://liu.se/studieinfo/program/f7msp/4073
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Generellt svarar lärandemålen i kursplanerna väl upp mot de nationella 

examensmålen vad gäller kunskap och förståelse. Delmålet att visa fördjupad 

metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen är främst framskrivet 

under de två metodinriktade kurserna och kunde möjligtvis betonas mer även i 

andra kurser. När det gäller färdigheter och förmåga samt värderingsförmåga 

och förhållningssätt är det rätt varierande huruvida muntlig och skriftlig 

kommunikation är framskrivet. Detta innebär dock inte att detta inte är 

förmågor som i praktiken tränas på kurserna. Muntlig och skriftlig presentation 

är viktiga inslag i alla kurser. Målen om förmåga att uppvisa medvetenhet om 

och bedömningsförmåga och insikter om ”vetenskapens möjligheter och 

begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den 

används” är väl framskrivna i framförallt de första två kurserna på programmet, 

men kunde skrivas fram ytterligare i kursplanerna även för andra kurser. Målet 

om förmågan att ”identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla 

sin kompetens” är väl inbyggt i examinationsformer på många kurser men 

kunde också skrivas fram ytterligare i kursplanerna (se bilaga 4 med exempel på 

kursbeskrivningar och inlämningsuppgifter). 

 

Examinationsformerna betonar i hög utsträckning att studenterna ska 

självständigt formulera frågeställningar, samla in data och analysera olika 

problemställningar.   

  

• 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 (se exempel på kursbeskrivningar i bilaga 4). 

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 programmet, 

informeras utförligt om hur de olika delarna av programmet syftar till att uppnå 

de övergripande målen med programmet. 

 

• Beskriv arbetet med progression, såväl avseende lärandemål, 

lärandeaktiviteter och examinationer inom utbildningen. 

 

Kurserna är planerade och placerade för att skapa progression och 

sammanhållning av programmet. Kurserna omfattar olika arbetsformer 

anpassade för varje enskild kurs inom ramen för en gemensam pedagogisk 
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grundsyn om studentcentrerat lärande. Arbetsformerna spänner mellan 

lärarledd salsundervisning, självstudier, grupparbeten, projektarbeten, 

seminarier, individuell handledning, och fallstudier. Under programmet tränas 

den studerandes färdighet i muntlig och skriftlig kommunikation. 

 

Den etablerade kursorganisationen bärs upp av en tanke om succesivt uppbyggd 

kunskap. Programmet inleds med två övergripande kurser om samhälls- och 

vetenskapsteori samt statsvetenskaplig teori och analys. Dessa kurser är 

inriktade på att ge studenterna breda kunskaper och förmågor i 

statsvetenskaplig teori och vetenskapsteoretiska förhållningssätt. Därefter ges 

studenterna ett första tillfälle till fördjupning inom ett statsvetenskapligt 

ämnesområde genom att de får möjlighet att välja en av tre fördjupningskurser. 

Dessa kurser innebär ämnesmässig fördjupning och fördjupad insikt i aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete. Under dessa kurser tränas också 

studenternas förmåga att träna sig i att kritiskt formulera frågeställningar, 

samla in material och analysera. 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).  

 

Under termin 2 får studenterna välja valfria kurser. De kan då antingen 

fördjupa sig inom ytterligare något statsvetenskapligt ämnesområde eller 

bredda sina kunskaper genom att läsa fristående kurser i något annat ämne på 

grundnivå eller avancerad nivå. De kan också särskilt träna sina förmågor ute i 

arbetslivet genom att göra praktik. Under termin 3 läser studenterna en relativt 

bred metodkurs som dels är inriktad på träning i att utforma en 

forskningsdesign, dels fokuserar på praktisk metodträning utifrån olika 

metodologiska perspektiv och tekniker. Sedan följer en kurs i ledarskap och 

styrning som dels innebär fördjupning inom ett statsvetenskapligt 

ämnesområde, dels inriktas på att utveckla studenternas praktiska förmåga att 

reflektera över sitt eget förhållningssätt till ledarskap- och styrningsfrågor. Efter 

detta får studenterna åter välja en av tre profilkurser för ytterligare 

ämnesmässig fördjupning. Termin 3 avslutas med att studenterna får skriva en 

uppsatsdesign som under termin 4 ska ligga till grund för deras 

masteruppsatsarbeten. 

 

Ambitionen med upplägget är att studenterna under utbildningens gång ska 

tillgodogöra sig ämnesmässiga och metodmässiga kunskaper och förmågor för 

att vara väl förberedda inför arbetet med att skriva en masteruppsats under 

termin 4. Metodutbildningen är tydligt upplagd för att successivt bygga upp 

studenternas kunskaper och inte minst reflektions- och värderingsförmåga i 
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metodhänseende. Som redan berörts inleds programmet med ett både teoretiskt 

och tillämpat inriktat moment om grundläggande samhälls- och 

vetenskapsteori. Metodkunskaperna fördjupas dessutom i samverkan med 

handledaren under själva uppsatsterminen. 

 

• Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden 

avseende utbildningens studenternas måluppfyllelse identifieras? 

Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver utvecklas. 

Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 

ytterligare. 

 

Det är främst två områden där programmets upplägg kan förbättras. För det 

första finns det behov av ytterligare ämnesmässig specialisering och 

fördjupning. Programmet uppvisar en mycket stor bredd, men det sker delvis på 

bekostnad av en brist på fördjupning. Även om studenterna får möjlighet att 

läsa valbara kurser under termin 1 och 3, tillfredsställer detta inte i tillräcklig 

utsträckning efterfrågan och behoven av fördjupning. Denna bedömning bygger 

både på diskussioner med lärargruppen och med studenterna som gått 

programmet. Detta är också något som kommer att åtgärdas genom att 

programmet från och med hösten 2020 får en tydligare inriktning mot offentlig 

förvaltning.  

 

För det andra behöver metodutbildningen stärkas. Studenterna får en bred och 

gedigen metodutbildningen, men det finns brister när det gäller fördjupning i 

specifika metodologiska perspektiv och tekniker (i synnerhet när det gäller 

kvantitativ metod). Detta är också en fråga som kommer att beaktas när det nya 

masterprogrammet med inriktning mot offentlig förvaltning sätter igång hösten 

2020. På ett mer generellt plan finns det dessutom anledning att se över hur 

vissa av examensmålen är framskrivna i de enskilda kursplanerna.  

 

Utformning och genomförande  

Bedömningsgrunder:  

• Utbildningen utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar 

studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också 

återspeglas i examinationsformerna.  

• Varje student ges goda förutsättningar att genomföra utbildningen inom 

planerad studietid. 
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Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

 

• Vilka pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter används och hur 

tillämpas de inom utbildningen?  

 

Programmets generella utgångspunkt är att universitetet är en institution som 

har ett särskilt samhällsuppdrag att värna om såväl kunskapsproduktion av hög 

vetenskaplig kvalitet som det kritiska samtalet i samhället. Lärosätena har 

således ett särskilt ansvar att bedriva kritisk samhällsforskning som 

problematiserar rådande ordningar, föreställningar och företeelser. Detta 

hindrar inte att forskningen självklart ska beskrivas i dialog och gärna i 

samverkan med det omgivande samhället, men en universitetsutbildning (och 

dess lärare) bör särskilt värna om det fria och kritiska tänkandet i sin 

forskningsverksamhet. 

 

Detta perspektiv präglar programmets pedagogiska synsätt. Utbildningen ska 

både främja studenternas kunskaper i samhällsvetenskaplig metod och om det 

politiska systemet, men också bidra till att de utvecklas till kritiskt tänkande 

samhällsmedborgare. Denna pedagogiska grundhållning tar sig uttryck i ett 

antal utgångspunkter.  

 

För det första vikten av att utbildningen bidrar till att entusiasmera studenterna 

i en lärandeprocess. Lärandet är inte ensidigt utan byggs upp i en interaktiv 

process mellan lärare och studenter. Utbildningen i sin helhet bör på ett tidigt 

stadium uppmuntra studenternas egna lärandeprocesser genom seminarier, 

självständiga arbeten med mera. I detta ligger också att bedriva 

utbildningsverksamheten i en konstruktiv och respektfull dialog med 

studenterna.  

 

För det andra vikten av forskningsanknytning. Undervisning på universitet och 

högskolor ska bedrivas på forskningens grund, vilket gör det viktigt att 

utbildningen relaterar till och skapar att intresse för aktuell forskning. På en 

utbildning på avancerad nivå bör undervisningen därför helst bedrivas av lärare 

som också arbetar som forskare.  

 

För det tredje att förbereda studenterna för ett fortsatt lärande även efter att de 

avslutat sin utbildning. En av de samhällsvetenskapliga utbildningarnas 

viktigaste uppgifter är ge studenterna verktyg för att själva gå vidare i sökandet 

efter kunskap.  
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För det fjärde är det en central utgångspunkt för programmet att göra 

undervisningen så verklighetsanknuten som möjligt. Utbildningen ska utgå från 

forskningsresultat och teorier, men även knyta an till aktuella samhällsproblem 

och problemområden. 

 

Kurserna omfattar, med denna generella och principiella utgångspunkt som 

grund, olika arbetsformer anpassade för varje enskild kurs. Arbetsformerna 

spänner mellan lärarledd salsundervisning, självstudier, grupparbeten, 

projektarbeten, seminarier, individuell handledning, och fallstudier. Under 

programmet tränas den studerandes färdighet i muntlig och skriftlig 

kommunikation. Variationen syftar till att säkerställa examination med 

uppfyllelse av examensmålens krav om kunskap, förståelse, färdighet, 

värderingsförmåga och förhållningssätt.  

 

• På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv roll 

i sina egna lärprocesser? Hur återspeglas detta i examinationsformerna? 

 

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 genomföra uppgifterna. Ett genomgående drag är att 

kursexaminationerna innebär ett tillfälle för individuell fördjupning. De 

vanligaste examinationsformerna är hemtentamen, kursuppsatser och 

inlämningsuppgifter. För att illustrera hur vi på programmet jobbare med dessa 

frågor bifogas ett urval med kurshandledningar och inlämningsuppgifter (se 

bilaga 4). 

 

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

studenterna i deras eget aktiva lärande? 

 

Det viktigaste instrumentet för att säkerställa att studenterna blir aktiva är att 

ha en ständig dialog och diskussion med studenterna om detta. 

Programledningen har under programmets existens arbetat aktivt med att i 

beskrivningar och dialog med studenter betona vikten av eget ansvar. Dessa 

frågor har också diskuterats mycket i programmets lärargrupp. I 

kursbeskrivningarna tydliggörs kraven genom exempelvis formulering av 

lärandemål och beskrivningar av examinationsuppgifter (se bilaga 3).  

 

Programmet har ett tydligt forskningsfokus, vilket bland annat markeras genom 

återkommande krav på och uppmuntran att självständigt söka (och värdera) 
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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 viktig förutsättning för att 

studenterna ska ha möjlighet att arbeta självständigt. 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.  

 

• Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra 

utbildningen inom planerad studietid? Analysera nyckeltal gällande 

genomströmning.  

 

Analys av nyckeltal gällande genomströmning 

Genomströmningen mätt som genomsnittlig poängproduktion per aktiv student 

och programtermin förefaller någorlunda tillfredsställande. Sammantaget för 

kullarna som inledde sina studier 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016 är den 

genomsnittliga poängproduktionen som följer: 

 

 

Tabell 2. Antal poäng per student 2012-2016 

 

Termin HP Poäng per student 

1 30 20,0 

2 30 31,6 

3 30 21,0 

4 30 27,8 

S:a 120 100,4 

 

Källa: Planerings- och ekonomiavdelningen (PEA), Linköpings universitet  

 

 

Även genomströmningen mätt som andel av studenter som tar ut sin examen är 

relativt tillfredställande, även om detta är en siffra som förstås borde kunna 
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vara högre. Totalt 60 studenter har tagit ut examen inom tre år från kullarna 

2012-2016, vilket motsvarar i genomsnitt något mer än 70% av de som var 

registrerade under termin 4 på utbildningen. 

 

 

 

Tabell 3. Antal examina i förhållande till antal registrerade studenter på första 

respektive sista programtermin 

 

Kull Registrerade 

termin 1 

Registrerade 

termin 4 

Examen inom tre 

år 

2012 29 18 10 

2013 21 14 11 

2014 21 16 12 

2015 25 19 16 

2016 21 18 11 

Total  117 85 60 

 

Källa: LADOK 

 

 

• Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden 

avseende utformning och genomförande identifieras? 

Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver utvecklas. 

Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 

ytterligare. 

 

Det övergripande intrycket är att den pedagogiska grundhållningen som finns i 

programmet (med vissa tydliga utgångspunkter, men med en stor pluralism när 

det gäller undervisnings- och examinationsformer) fungerar bra. Det finns dock 

anledning att jobba vidare med vissa aspekter, till exempel användandet av 

digitala verktyg för att utveckla pedagogiken. Likaså finns det 

förbättringspotential när det gäller att i ännu högre utsträckning än idag 

involvera arbetslivet i kursernas upplägg, till exempel genom att samverka med 

offentliga förvaltningar om gästföreläsningar och projektarbeten med mera. 

Tilläggas bör dock att detta i stor utsträckning sker även idag.  

 

Vid den förra NSI:n gav flera studenter uttryck för att de fick för dålig 

återkoppling på sina arbetsinsatser. Sedan dess har programmets ledning och 
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lärargruppen i statsvetenskap arbetat aktivt med att bli bättre på detta. 

Huvudintrycket är att införandet av LISAM underlättat för lärarna att skriftligt 

återkoppla på till exempel kursuppsatser och inlämningsuppgifter (på 

avdelningen för statsvetenskap används LISAM på alla kurser). Det finns dock 

behov av att utforma ett policydokument om programmets riktlinjer när det 

gäller återföring (feed-back).  

 

Analysen av nyckeltal gällande genomströmning tyder på att 

genomströmningen är tillfredställande, men att det naturligtvis finns anledning 

att titta närmare på varför vissa studenter väljer att inte ta ut examen, eller inte 

helt slutför studierna och därför inte kan ta ut examen. 

Forskningsanknytning  

Bedömningsgrunder:  

• Lärosätet säkerställer en tydlig koppling mellan utbildning och forskning 

i lärandemiljön.  

• Det finns en för utbildningen relevant vetenskaplig och 

professionsinriktad miljö.   

 

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

 

• 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?  

 

Programmet är nära knutet till Avdelningen för statsvetenskap och den 

forskning som bedrivs där. Alla lärare och forskare inom avdelningen har roller 

inom masterprogrammet i statsvetenskap: kursansvar, ansvar för enskilda 

kursmoment och handledning av uppsatser. Det betyder att de studenter som 

läser på programmet under sin studietid har tillgång till expertis inom flera 

statsvetenskapliga områden, Programmets lärare har erfarenheter av såväl 

forskning som arbete med utredningar och utvärderingar. Forskningen på 

avdelningen handlar bland annat om offentlig förvaltning, lokal politik, regional 

utveckling, digitalisering, e-förvaltning, internationella relationer och politiskt 

deltagande. Särskilt viktigt för programmet är den samverkan som finns med 

avdelningens andra masterprogram, Master’s Programme in International and 

European Relations (MIER). Några av programmets kurser ges gemensam med 
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MIER och studenterna har dessutom möjlighet att läsa kurser på MIER under 

den valfria terminen (3).  

 

Sedan många år samarbetar masterprogrammet i statsvetenskap dessutom med 

flera andra forskningsmiljöer på LiU där det bedrivs forskning av relevans för 

programmet. I synnerhet har programmet haft en tät samverkan med Centrum 

för kommunstrategiska studier (CKS). Flera lärare på CKS har genom åren 

deltagit i undervisning (detta inkluderar även ansvar för enskilda kursmoduler) 

och handledning på programmet. Även forskare från Centrum för tillämpad etik 

(CTE) och Temainstitutionen har medverkat som lärare och handledare på 

programmet. Innebörden av detta är alltså att programmet fördjupas och 

berikas av flera forskningsmiljöer genom väl etablerade kontakter. 

 

• På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell 

nationell som internationell relevant forskning? 

 

Utbildningen är starkt förankrad i statsvetenskaplig forskning. Detta avspeglas 

främst i kurslitteraturen genom användning av böcker och vetenskapliga 

artiklar från olika forskningsfält (se ett par exempel på kursbeskrivningar i 

bilaga 4). Studenterna på programmet får i alla kurser träna sig i att läsa och 

arbeta med texter som speglar antingen det aktuella internationella 

forskningsläget, eller med klassiska, inflytelserika texter. 

 

Genom att erkända forskare regelmässigt medverkar i större eller mindre 

grad (se ovan) samt genom att tillfälliga gästföreläsare ofta bjuds in, stärks 

utbildningens forskningsförankring. Dessutom finns inom ramen för 

programmet goda möjligheter att genom projektarbeten och uppsatser knyta an 

till forskningsprojekt och till utredningar som utförs på uppdrag av 

organisationer och förvaltningar. 

 

  

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

vetenskapligt förhållningssätt?  

 

Utbildningen i sin helhet är starkt förankrad i forskningen och i den 

vetenskapliga praktiken. Alla kurser syftar till att träna studenterna i att förhålla 

sig vetenskapligt till olika samhällsproblem. Det handlar att successivt träna 

studenterna i att utifrån tidigare forskning formulera forskningsproblem, 

använda sig av teori för självständig analys, använda sig av olika typer av 

vetenskapliga metoder, lära sig ett källkritiskt förhållningssätt med mera. 
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I en mening är utbildningen i dess helhet konstruerad för att successivt bygga 

upp vetenskaplig kompetens. Det betyder att alla kurs- och seminarieuppgifter 

och examinationer i något avseende tränar förståelse av den vetenskapliga 

praktiken och hur man genom den utvecklar kunskap om politiska 

förhållanden.  

 

• Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden 

avseende forskningsanknytning identifieras? Utvecklingsområden kan 

vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också 

vara styrkor som kan utvecklas ytterligare. 

 

Ett konkurrenskraftigt mastersprogram förutsätter en vital och robust 

forskningsunderbyggnad. På lång sikt måste alltså kompetensen i lärargruppen 

bibehållas och helst stärkas. Eftersom programmet from 2020 kommer att 

inriktas mot området offentlig förvaltning är det särskilt angeläget att området 

offentlig förvaltning bibehålls och stärks. Avsikten är att detta under de 

närmaste åren bland annat kommer att ske genom att forskare från CKS får en 

viktigare roll på programmet. Ur ett programperspektiv finns det även 

anledning att framöver kontinuerligt följa upp breda strategiska frågor om 

möjligheter till forsknings- och doktorandfinansiering samt kompetensprofilen 

inom lärargruppen och planering för personalförsörjning (se även nedan under 

Lärarkompetens). 

 

Lärarkompetens  

Bedömningsgrunder:  

• 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 pedagogiska 

kompetens som sin ämneskompetens och ges förutsättningar att bedriva 

sitt arbete på ett effektivt sätt. 

 

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

 

• Fyll i den tabell över lärarkompetens som bifogas mallen.  

 

Se Bilaga 5. 
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• Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna, som 

medverkar i utbildningen, har i förhållande till utbildningens behov 

avseende   

o vetenskaplig,  

o pedagogisk och  

o i förekommande fall professionsrelaterad kompetens. 

 

Den fasta personalen vid Avdelningen för statsvetenskap tillsammans med 

regelbundet återkommande lärare från andra enheter på Linköpings universitet 

(se bilaga 5) ger sammantaget en bred lärarkompetens som svarar väl mot 

utbildningens behov. Utöver en varierad och djup statsvetenskaplig 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 arbete inom offentlig förvaltning. 

Sammantaget har programmets lärargrupp en mycket hög kompetens för 

uppdraget. 

 

• Beskriv andra lärarresurser som är nödvändiga för utbildningens 

genomförande.  

 

Uppsatshandledningen ställer regelbundet krav på att anlita personal utanför 

avdelningen, främst då från de andra forskningsmiljöer som vi samarbetar med. 

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. Ibland anlitas 

också lärare från andra universitet som gästföreläsare med mera. 

 

• Vilka kompetensutvecklingsinsatser, i förhållande till 

utbildningsuppdragets 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 

medarbetarnas vetenskapliga kompetens av betydelse för utbildningen. En 

generell svårighet är att lärarna vid Avdelningen för statsvetenskap har välfyllda 

tjänster och i flera fall ett stort engagemang i grundutbildningen inom flera 

program och fristående kurser. Det tilldelade utrymmet för 

kompetensutveckling är relativt begränsat, men samtidigt svårt att utvidga givet 

omfattningen av avdelningens utbildningsuppdrag. Av den anledningen är det 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

2019-09-02 
DNR LIU-2019-00455 

BESLUT 
15(24) 

 

 

 
 
 
 
 

 

väsentligt att även anlita lärare från andra forskningsmiljöer för att få tillgång 

till särskild kompetens. Detta är också ett skäl till att programmet from 2020 får 

en mer specialiserad inriktning.  

 

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

stabiliteten i lärargruppen se ut under de närmast kommande åren?   

 

Viss personalomsättning har förekommit, men det finns också god kontinuitet. 

Masterprogrammet i statsvetenskap är en mycket väl inarbetad del av 

verksamheten vid Avdelningen för statsvetenskap. Det finns skäl att tro att 

normala förändringar av personalens sammansättning under de närmast 

kommande åren kan pareras. Som framgått förlitar sig masterprogrammet i 

statsvetenskap på ett brett nätverk av lärare från flera forskningsmiljöer på LiU, 

vilket är till fördel för utbildningen men samtidigt en källa till osäkerhet kring 

den långsiktiga verksamhetsplaneringen.  

 

• Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden 

avseende lärarkompetens identifieras? Utvecklingsområden kan vara 

svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara 

styrkor som kan utvecklas ytterligare.  

 

För masterprogrammet är det viktigt att det tillsätts fler förhållandevis breda 

lärar- och forskartjänster med inriktning mot offentlig förvaltning och lokal 

politik, samt att de organisatoriska förutsättningarna för samverkan mellan 

programmet och starka forskningsmiljöer som finns inom området stärks. 

Dessutom finns det anledning att vid rekrytering av nya lärare på avdelningen 

för statsvetenskap ta hänsyn till programmets behov av kompetens inom 

området kvantitativ metod.  

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 förbereds 

för arbetslivet?  
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Programmet 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 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. 

 

För att ytterligare stärka programmets arbetslivsanknytning erbjuder 

programmet en handledd praktik omfattande antingen 30 eller 15 hp, för de 

studenter som ser praktisk arbetslivserfarenheten som särskilt viktig. Denna 

möjlighet är mycket populär. Till och med ht 2019 har ett hundratal studenter 

gjort praktik (se bilaga 6, där platser som studenterna gjorde praktik på VT 

2019 redovisas). I allmänhet har ungefär 75–80% av studenterna från 

respektive årskull gjort praktik.  

 

Studenten svarar själv för att identifiera en lämplig praktikplats, som skall 

godkännas av programansvarig. Under praktikperioden har studenten en 

handledare både på arbetsplatsen och på universitetet. Kursen examineras 

genom en skriftlig rapport som utgår från det arbete som studenten gjort på sin 

praktikplats samt ett intyg från arbetsplatsen om fullgjord praktik. Studenterna 

är mycket nöjd med detta inslag i utbildningen (se svar från alumner i bilaga 1) 

 

• Hur samverkar utbildningen med omgivande samhälle? Hur bidrar 

samverkan till kvalitet i utbildningen? 

 

Den främsta institutionaliserade formen för samverkan med det omgivande 

samhället är programrådet. Rådet inrättades 2016 och är gemensamt för 

Masterprogrammet i statsvetenskap och MIER. Innan dess hade programmet 

ett gemensamt programråd tillsammans med masterprogrammet i 

nationalekonomi och pol.kand-programmet.  

 

Sammansättningen av rådet innebär att programmet har tillgång till en bred 

referensgrupp med skiftande erfarenheter och kompetenser, akademiskt, 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

2019-09-02 
DNR LIU-2019-00455 

BESLUT 
17(24) 

 

 

 
 
 
 
 

 

internationellt och professionellt. Utbildningskvaliteten gynnas förstås av 

möjligheten att i programrådet testa och diskutera olika utvecklingsfrågor. 

 

• På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information som är 

relevant för utbildningens användbarhet och förberedelse för 

arbetslivet? 

• Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att 

utbildningen är användbar och förbereder studenterna för ett 

föränderligt arbetsliv? 

• Hur arbetar utbildningen med att följa upp och tillvarata alumners 

erfarenheter?  

 

Programmet försöker hantera dessa tre på många sätt sammankopplade frågor 

på olika sätt.  

 

För det första spelar programrådet en roll i att skaffa information om 

utvecklingen inom olika delar av arbetslivet. I rådet finns också möjligheter till 

diskussion om hur programmet ska följa upp och använda sig av denna kunskap 

i utvecklingen av programmet.  

 

För det andra har programmet inlett ett arbete med att mer systematiskt följa 

upp och tillvarata alumners erfarenheter i arbetet. Tidigare baserade sig 

kunskapen mestadels på spontana återkopplingar från tidigare studenter. Men 

för ett par år sedan genomförde programmet en alumnienkät med frågor om 

hur utbildningen påverkat studenterna ute i arbetslivet. Alumnienkäten (bilaga 

6) är ett värdefullt tillskott till programmets arbete med arbetslivsfrågor, och 

bör rimligtvis rutiniseras. Det kan noteras att utfallet av den nu genomförda 

enkäten i huvudsak ger en positiv bild av utbildningen. till exempel uppger i c:a 

60% av respondenterna att mastersutbildningen är mycket användbar i deras 

nuvarande arbete (se bilaga 1).  

 

För det tredje är många av lärarna aktiva i forskning och arbetar med 

utredningar som knyter an till offentliga förvaltningar (till exempel kommuner 

och myndigheter). Vi försöker ta tillvara dessa lärares arbetslivserfarenheter 

både i undervisningen och genom att via dessa lärares nätverk inhämta 

information om utbildningens relevans för arbetslivet.  

 

• Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden 

avseende användbarhet och förberedelse för arbetslivet identifieras? 

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

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 som också skulle kunna vara ett tillfälle för 

seminarier med tänkbara arbetsgivare. Det bör tilläggas att även om 

programmets arbete med utbildningens relevans för arbetslivet kan stärkas, är 

detta ett område där programmet i hög utsträckning uppfyller målen för 

utbildningen, framförallt med tanke på att den är en akademiskt inriktad 

utbildning och inte en professionsutbildning.  

Studentperspektiv 

Bedömningsgrund:  

 

• Utbildningen verkar för att studenterna ges möjligheter och 

förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin 

studiesituation.  

 

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen.  

 

• Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i 

arbetet med att utveckla utbildningen.  

 

När programmet inleddes formulerades som ett viktigt mål att ha en tät 

studentsamverkan. Detta har också skett genom ett väl uppbyggt samarbete 

med studentsektionen FLiNS kring samverkan i programråd, sociala aktiviteter 

för studenterna samt utvärderingsverksamhet. Programmet har också en 

förhållandevis liten och sammansvetsad lärargrupp, vilket underlättar i 

kommunikationen utbildningen och studenterna.   

 

 

• Beskriv exempelvis hur utbildningen arbetar med kursvärderingar, 

möten mellan programansvarig/ordförande i programnämnd, 

kursansvariga och studenter där utveckling av utbildningens kvalitet är i 

fokus.  

 

Det åligger kursansvariga lärare att genomföra KURT-utvärdering. 

Programansvariga och kursansvariga träffar representanter för 
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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 studenterna 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. 

 

 

Analys av resultat i KURT 2014-2017 

Programmet har haft samma uppsättning av kurser och kurskoder sedan 2012. I 

det följande kommenteras därför utfallet av KURT (flertalet kurser har 

utvärderats kontinuerligt) under åren 2014, 2015, 2016 och 2017 (från 2018 

finns inte data om antal timmar vilket gör att jag utesluter det året). Som 

framgår av tabell nedan, varierar den genomsnittliga svarsfrekvensen/år mellan 

ca 35% och 49%. Under perioden hade programmets kurser ett 

genomsnittsbetyg/år på mellan 3,8 och 4,1. Studenternas egenuppskattade 

arbetstid per vecka varierar i snitt/år mellan 29 och 36 timmar.  

 

Tabell 4. Genomsnittlig svarsfrekvens, kursbetyg och självuppskattad 

arbetstid per vecka 2014-2017 

 

År Svarsfrekvens (%) Samlat betyg (1-5) Arbetstimmar/vecka 

2014 37 4,1 34,7 

2015 39,5 4,1 35,8 

2016 49,4 3,8 29,3 

2017 35,3 4,1 30,6 

 

Källa: KURT-utvärderingar, Linköpings universitet 

 

 

Utfallet av KURT-utvärderingarna är någorlunda gott. Framför allt finns det en 

relativ stabilitet över perioden. Mellan 35 och 50% av studenterna medverkar i 

KURT, vilket väl kan ses som en godtagbar svarsfrekvens (även om det förstås 

finns en förbättringspotential). Programmets kurser får som genomsnitt mycket 

bra betyg av studenterna. Variationsbredden är också ganska liten (vid något 

tillfälle enstaka tillfälle har en kurs fått under 3,0 i betyg, men flertalet kurser 

får regelbundet 4,0 eller mer i betyg). Den uppskattade arbetsbördan pekar på 
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att studenterna faktiskt ägnar huvuddelen av arbetsveckan åt sina studier, men 

det är möjligtvis lite oroande att antalet arbetstimmar som studenterna lägger 

ner på studierna per vecka verkar minska något över tid. Möjligen är detta ett 

utslag av att studenterna i något högre utsträckning arbetar parallellt med sina 

studier (detta är baserat på spridda intryck från lärarna på programmet). 

 

• Beskriv hur utbildningen tillvaratar studenternas åsikter och 

erfarenheter om sin studiesituation. Beskriv hur eventuella åtgärder 

återkopplas till studenterna. 

 

 

Studenternas åsikter om sin studiesituation framkommer exempelvis genom 

NSI och genom lärarnas kontinuerliga dialog med studenterna. Mycket av 

återkopplingen/dialogen om studenternas förhållande sker i klassrummet. Ett 

underlag för kunskap om upplevelsen av sådana förhållanden är de formella 

kursutvärderingarna (KURT) och dialogerna kring dessa, som beskrivits ovan 

Programmets lärarlag är ju förhållandevis litet (åtminstone om vi räknar 

kursansvariga och momentsansvariga). Lärarna har en ganska tät kontakt med 

varandra och ambitionen har varit att gemensamt försöka fånga in synpunkter 

och erfarenheter från studenterna och vid behov anpassa undervisningsformer 

mm till studenternas behov. Programansvarigs samtal med studenterna i maj 

2019 bekräftar att studenterna upplever att lärarna är lätta att få kontakt med 

och att lärarna i allt väsentligt är öppna för dialog.  

 

 

• Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden 

avseende studentperspektivet identifieras? Utvecklingsområden kan 

vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också 

vara styrkor som kan utvecklas ytterligare. 

 

Ett problem är att det inte finns någon bra direkt och formell kanal för 

kommunikation mellan programledning och de studenter som läser på 

masterprogrammet. Studenterna har via studentsektionen FLiNS 

representation i programmets programråd, men de personer sektionen hitintills 

har utsett som representanter är inte masterstudenter utan studenter som läser 

på grundnivå. Detta beror sannolikt inte på att sektionen inte anstränger sig för 

att rekrytera mastersstudenter till dessa poster, utan snarare på att det är svårt 

att få mastersstudenter att engagera sig. Oavsett orsaken borde 

programledningen i dialog med sektionen försöka finna former för att se till att 

mastersstudenterna får egna representanter i programrådet.  
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Man kan också tänka sig att hitta andra former för dialog mellan studenterna 

och programansvarig/lärarlag. Vi har genom åren ibland haft särskilda 

utvärderingsmöten med studentgruppen, men det har inte skett regelbundet. 

Utvärderingsmötena (tidigare utifrån KURT, numera utifrån Evaliuate) har inte 

alltid fungerat på ett tillfredställande sätt. Nuvarande system för 

utvärderingsmöten, som innebär att representant för FLiNS kallar till möte med 

kursansvarig och representanter för studentgruppen, är relativt tungrott och 

med stora fördröjningar. 

 

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, genom-

förande och uppföljning och hur bidrar detta till kvalitetsutveckling? 

 

Inom programmet arbetas på olika sätt med jämställdhetsperspektiv. En sådan 

aspekt gäller lärarlagets sammansättning. Inom programmet har det över tid 

funnits en relativt jämn fördelning mellan kvinnor och män (när det gäller 

handledare och kursansvariga) (se bilaga 5), även om andelen män av olika skäl 

under senare år tenderat att vara större. Jämställdhetsperspektivet är också 

starkt förknippat med de övergripande perspektiv på samhället som behandlas 

på programmet, exempelvis kring maktstrukturer och rättvisa. Flera av 

kurserna har en stark inriktning mot dessa frågor och tar upp perspektiv som 

berör genus och intersektionalitet (till exempel kurserna ”Samhälls- och 

vetenskapsteori” och ”Forskningsdesign och metod”). 

 

• Hur integreras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och 

genomförande av utbildningen?2 

 

 

 

 
2 Exempelvis med avseende på kursplaner, kurslitteratur, lärandeaktiviteter, 
ämnesinnehåll, studentpopulation och genomströmning av manliga och kvinnliga 
studenter. 
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Tabell 5. Fördelning mellan kvinnor och män på första programtermin (antal) 

samt avseende uttagna examina (andel) 

 

 Antal registrerade 

termin 1 

Andel som tagit examen efter 

tre år 

2012   

Kv  18 39% 

M 13 23% 

2013   

Kv 12 58% 

M 11 36% 

2014   

Kv 14 43% 

M 11 55% 

2015   

Kv 9 67% 

M 18 56% 

2016   

Kv 7 29% 

M 19 47% 

 

Källa: Planerings- och ekonomiavdelningen (PEA), Linköpings universitet 

 

 

Tabell 5 belyser studentpopulationens sammansättning över tid samt 

fördelningen mellan kvinnor och män med uttagen examen. Sett över den 

aktuella perioden (kullarna 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016) kan sägas att 

fördelningen mellan män och kvinnor är förhållandevis jämn. Däremot är det 

tydligt att andelen kvinnor minskat över tid. Andelen av kvinnorna som tar 

examen är något högre (totalt) än andelen män (kvinnor 47%, män 44 %). 

 

Överlag finns en stark betoning på maktaspekter och rättviseaspekter inom 

programmet, och etiska frågor får ett relativt stort utrymme inom programmet. 

Feministiska teorier behandlas på kurser som exempelvis Samhälls- och 

vetenskapsteori samt Demokrati, global etik och social förändring.  
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• Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden 

avseende jämställdhetsperspektivet identifieras? Även andra 

likavillkorsaspekter kan lyftas. Utvecklingsområden kan vara 

svagheter som behöver utvecklas. Utvecklings-områden kan också 

vara styrkor som kan utvecklas ytterligare.  

 

Det finns inom detta område en stark förbättringspotential. Programmet borde 

på ett mer strategiskt sätt jobba med dessa frågor och hitta fler sätt att integrera 

dem i kurserna.  

 

 

Hållbarhetsperspektiv 
Bedömningsgrund:  

 

• Ett hållbarhetsperspektiv är integrerat i utbildningens innehåll, 

utformning och genomförande.3 

 

Redogör för nedanstående, använd gärna exempel i beskrivningen: 

• Hur säkerställs att studenter inom sina utbildningsprogram/kurser får 

en grundläggande kännedom om och förståelse för hur hållbar 

utveckling är relevant inom respektive utbildning. 

 

På ett mer övergripande plan handlar ämnet statsvetenskap om att analysera 

och reflektera över långsiktiga konsekvenser i förhållande till kortsiktig nytta. 

Många forskningsproblem som tas upp i statsvetenskapen handlar just om hur 

aktörer ska/kan hantera olika s.k. kollektiva dilemman, till exempel inom 

miljöområdet men även inom andra områden som berör de globala 

hållbarhetsmålen.  

 

Vi har flera kurser där frågor som berör olika problem kring långsiktig 

hållbarhet. Inom kursen statsvetenskaplig teori och analys finns till exempel ett 

moment om kollektiva dilemman där Nobelpristagaren i ekonomi Elinor 

Ostroms klassiska bok Governing of the commons är huvudlitteratur. 

 

 

 
3 Högskolorna ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, 
ekonomisk och social välfärd och rättvisa (1 kap. 5§, högskolelagen [1992:1434]). 
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Hållbarhetsmålen om klimat, marina resurser och ekosystemet berörs explicit 

på detta moment. På alla våra valbara kurser har det funnits moment som berör 

hållbarhetsfrågor. På den valbara kursen Demokrati, global etik och social 

förändring har frågor om global rättvisa och fördelning samt miljöfrågor varit i 

centrum, till exempel genom ett moment om klimatmigration. Inom en annan 

valbar kurs, Jämförande politisk ekonomi, har också globala hållbarhetsfrågor 

behandlats utförligt. Här diskuteras exempelvis, utifrån den kursansvariges 

egen forskning, implementeringen av de globala hållbarhetsmålen. Slutligen, på 

den sista valbara kursen, i offentlig politik och förvaltning, handlar ett moment 

om etik och korruption, ett ämne som i allra högsta grad berör hållbara 

institutioner och samhällsstrukturer (som tas upp under hållbarhetsmålet 

”Fredliga och inkluderande samhällen”). Flera av de andra globala 

hållbarhetsmålen (till exempel målet om att minska ojämlikhet, om Hållbara 

städer och samhällen samt om jämställdhet) berörs också på programmets 

kurser. 

 

Kursernas genomförande präglas också utifrån ett mer praktiskt perspektiv av 

ett hållbarhetsperspektiv, Vi har använder sedan några år tillbaka LISAM 

konsekvent. Vi använder även i hög utsträckning artiklar (som kan laddas ner 

elektroniskt), e-böcker och internetmaterial undervisningen. 

 

• Utifrån ovanstående beskrivning och kommentarer, vilka 

utvecklingsområden avseende hållbar utveckling identifieras? 

Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver utvecklas. 

Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 

ytterligare. 

 

Statsvetenskapen som ämne handlar till en stor del om frågor av relevans för 

hållbarhetsperspektivet, vilket gör att programmet i många avseenden nog står 

sig ganska starkt när det gäller detta mål. Däremot finns det anledning att 

fundera över om programmet starkare kunde profilera sig och tänka mer 

strategiskt kring hur perspektivet kunde integreras i programmets utformning, 

skrivas fram i kursplaner med mera.  

 
 


