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Kvalitetsrapport Statsvetenskap fristående kurs  

Den här kvalitetsrapporten avser ämnet Statsvetenskap som fristående kurs (Stats-
vetenskap 1-3 samt kurserna inom European Integration). Statsvetenskap som fri-
stående kurs kan vara huvudämne i en fil kand-examen eller en pol kand-examen. 
Vissa av kurserna samläses med Pol kand-programmet och Ämneslärarprogrammet 
(se nedan). 

 
I en fil kand-examen kombineras 90 hp statsvetenskap med valfria samhällsveten-
skapliga ämnen, ofta nationalekonomi, affärsrätt, sociologi, beteendevetenskaplig 
grundkurs eller medie- och kommunikationsvetenskap. I en pol kand-examen base-
rad på fristående kurs kombineras 90 hp statsvetenskap med 30 hp nationaleko-
nomi, 15 hp statistik och 15 hp juridik. 

 
Rapporten har tagits fram under september-oktober 2017 inom Avdelningen för 
statsvetenskap, IEI. Till arbetet har studentsektionen Flins lämnat underlag. Ett ut-
kast har lästs och kommenterats av ledamöterna i pol kand-rådet samt styrelsen för 
IEI. Rapporten har fastställts av prefekten vid IEI. 

1. Basdata 
Antal platser och sökande till respektive kurs framgår nedan. Inom parentes anges 
interna planeringstal för de individuella kurserna som samläser med Pol kand-pro-
grammet respektive Ämneslärarprogrammet. Antal registrerade studenter och antal 
fullföljda studier framgår av bilaga 1 (nedan). 

 
 Platser 

Höst 
Platser 
Vår 

Sökande 1:a 
hand 

Antagna 

Statsvetenskap 1, 30hp 
- Introduktion till politik-
studiet, 3hp 
- Politisk teori, 6hp 
- Det svenska politiska sy-
stemet, 7,5hp 
- Politiska system i jämfö-
rande perspektiv, 6hp 
- Internationell politik, 
7,5hp 

30 
 
 
(115) 
(185) 
 
(40) 
 
(100) 

30 
 
 
(110) 
(40) 
 
(145) 
 
(115) 

249 33 58 
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Statsvetenskap 2, 30hp 
- Statsvetenskaplig metod 
1, 7.5hp 
- Valbar fördjupningskurs, 
7,5hp 
--Politisk teori 
-- Svensk politik 
-- Jämförande politik 
-- Internationell politik 
-- Europeisk politik 
- Statsvetenskaplig metod 1 
fortsättning, 7,5hp 
- Självständigt arbete, 
7,5hp 

20 
(30) 

 
 

 
(15) 
(15) 
(15) 
(15) 
(5) 
(25) 
 
(20) 

20 
(30) 

 
 
 

(5) 
(5) 
(5) 
(5) 
(5) 
(25) 
 
(20) 

44 21 28 

Statsvetenskap 3, 30hp 
- Statsvetenskaplig metod 
2, 7,5hp 
- Valbar fördjupningskurs, 
7,5hp, Samläsning med 
Stats 2 
- Självständigt arbete, 15hp 

20 
(25) 
 
Se ovan 
 
 
(25) 

20 
(25) 

 
Se ovan 
 
 
(25) 

31 10 12 

History of European Iden-
tity, 7,5hp 

20+20 20+20 20 3 8 

European Democratic Cul-
ture, 7,5hp 
(Samläser med Europeisk 
politik ovan) 

20+20 20+20 19 0 6 

Contemporary European 
Governance, 7,5hp  

20+20 20+20 21 1 8 

Europe in the World, 7,5hp 20+20 20+20 24 2 10 

The Swedish Model, 15hp 20+20 20+20 0 0 10 
 
Statsvetenskap 1-3 söks som kurspaket. Alla kurser utom Statsvetenskap 2/Själv-
ständigt arbete ingår i pol kand-programmet (som obligatoriska eller valbara kur-
ser). Kurserna inom Statsvetenskap 1 ingår även i Ämneslärarutbildningen med in-
riktning mot Samhällskunskap. 

 
De fyra kurserna på engelska om Europa kan väljas inom Pol kand-programmet. Till 
kurserna som ges på engelska finns 20 nybörjarplatser som kan sökas fritt samt 20 
platser som fördelas till utbytesstudenter i särskild ordning. 
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Under hösten 2017 har vi återupptagit kursen The Swedish Model, 15hp halvfart. 
 

Länkar till kursplaner 
https://www.iei.liu.se/stat/utbildning-grundniva/kursplaner?l=sv 
 
Nyckeltal 
Uppföljningsdata för 2016 och vårterminen 2017 framgår av bilaga 1. För 2016 är 
den övergripande bilden att prestationsgraden är högre än förväntat. De flesta kur-
serna har en prestationsgrad på 85-95 procent. Den lägsta är 79 procent och den 
högsta 133 procent. Fakultetens förväntade genomsnittliga prestationsgrad är 81 
procent. 
 
För 2017 är prestationsgraden lägre, vilket förklaras av att siffrorna visar vårtermi-
nens prestationer och, i några fall, registreringar på höstens kurser. Här varierar 
prestationsgraden mellan 36 och 114 procent. Ofta är det kurser med lite lägre pre-
stationsgrad 2016 som har hög prestationsgrad 2017, vilket troligen beror på ”efter-
släntare” som blivit färdiga efter terminsskiftet. 
 
Prestationsgraden mäts som andelen fullföljda kurser (”helårsprestationer”) i för-
hållande till antalet registrerade studenter (”helårsstudenter”), dvs output dividerat 
med input. Helårstal innebär att det faktiska antalet studenter är fyra gånger så 
många på en kurs om 7,5hp. En prestationsgrad över 100 procent kan förklaras av 
att studenter från tidigare terminer har slutfört kurserna. 

2. Måluppfyllelse 
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. 

 
1. Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål (lärande-

aktiviteter och examination)? 

I matriserna nedan ges sammanfattade bilder av hur målen i examensordningen 
uppnås genom målen i de individuella kurserna. Målen följer fakultetens uppdel-
ning av målen i högskoleförordningen, där mål 1-4 avser ”kunskap och förståelse”, 
mål 5-10 ”färdigheter och förmåga” samt mål 11-13 ”värderingsförmåga och förhåll-
ningssätt”.  

 
Den första matrisen visar kurserna Statsvetenskap 1-3 medan den andra matrisen 
visar kurserna inom European Integration. I bilaga 2 presenteras analyser för varje 

https://www.iei.liu.se/stat/utbildning-grundniva/kursplaner?l=sv
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individuell kurs, där lärarna har bedömt sina kurser. Antalet mål och deras formule-
ringar varierar mellan kurserna. I matriserna nedan har varje kurs fått ett samman-
fattande värde för varje mål i examensförordningen. Namnen på kurserna har för-
kortats till siffror som syftar på termin och delkurs (se ovan). 
 

Mål enl examensordningen 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 2:1 2:2 
a-e 

2:3 2:4 3:1 3:3 

Visa kunskap och förståelse inom 
huvudområdet för utbildningen in-
begripet kunskap om områdets ve-
tenskapliga grund,  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

kunskap om tillämpliga metoder 
inom området,  

1 2 2 1 1 3 2 3 3 3 3 

fördjupning inom någon del av om-
rådet  

0 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

samt orientering om aktuella forsk-
ningsfrågor 

1 1 1 2 3 2 3 2 2 3 3 

Visa förmåga att söka, samla, vär-
dera och kritiskt tolka relevant in-
formation i en problemställning 

1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 

Visa förmåga att kritiskt diskutera 
företeelser, frågeställningar och si-
tuationer 

2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 

Visa förmåga att självständigt iden-
tifiera, formulera och lösa problem,  

0 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 

Samt att genomföra uppgifter inom 
givna tidsramar 

2 1 2 1 1 3 1 3 3 3 3 

Visa förmåga att muntligt och 
skriftligt redogöra för och disku-
tera information, problem och lös-
ningar i dialog med olika grupper 

3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

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

1 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 

Visa förmåga att inom huvudområ-
det för utbildningen göra bedöm-
ningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och 
etiska aspekter 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Visa insikt om kunskapens roll i 
samhället och om människors an-
svar för hur den används 

1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

Visa förmåga att identifiera sitt be-
hov av ytterligare kunskap och att 
utveckla sin kompetens 

0 1 1 2 1 3 2 3 1 2 2 

Tabell 1: Hur målen i examensordningen uppnås genom målen i de individuella 
kurserna. (3 = mycket god täckning, 2 = ganska god täckning, 1 = viss täckning, 0 = 
ingen täckning) 
 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
INSTITUTION/AVDELNING  

TITEL  
UTGÅVA  

5(19) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kunskapsmålen uppnås framför allt genom ämnets läskurser (grundkurser och 
fördjupningskurser) samt genom metodkurserna. En examen i statsvetenskap i Lin-
köping har samma bredd vad gäller ämneskunskaper inom statsvetenskap som vid 
de övriga universiteteten. Uppläggningen är ungefär den samma vid alla lärosäten, 
vilket gör det lätt att hantera studenter som läst kurser vid andra lärosäten. 
 
Vi erbjuder flera fördjupningskurser, där studenterna läser två av fem delkurser till 
sin kandidatexamen. Därtill erbjuder vi fördjupningar om europeisk integration 
(nedan). Varje student gör dessutom en individuell ämnesmässig (kunskapsmässig) 
fördjupning genom sina två självständiga arbeten. Därmed ger kandidatexamen en 
grund för både yrkesverksamhet och fördjupade studier på masternivån vid alla 
svenska lärosäten. 

 
Färdighetsmålen och bedömningsmålen uppnås framför allt genom metod-
kurser och självständiga arbeten, men även genom läskurserna. Till skillnad från 
några av de större universiteten har vi valt att behålla två självständiga arbeten 
inom ramen för en kandidatexamen, eftersom vi ser en tydlig utveckling av studen-
ternas färdigheter. Inom läskurserna tränas liknande färdigheter, vilket skapar ett 
sammanhang genom hela utbildningen fram till kandidatuppsatsen.  

 
Sammanfattningsvis uppnås målen i examensordningen genom kurserna som 
ingår i Statsvetenskap 1-3. Det finns en viss progression, från introduktionskurser 
till allt mer självständigt och kvalificerat innehåll. Lägre poäng på de första kur-
serna behöver inte vara något problem. Utbildningen fungerar som en helhet, där 
kurserna förstärker varandra.  
 
Det som skiljer ut sig är de två sista målen, där värdet 3 är sällsynt. Det kan finnas 
anledning att fundera över hur dessa två mål – om kunskapens roll och om att iden-
tifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap - kan tillgodoses bättre genom fler av 
våra kurser.  
 
Avslutningsvis bör det tilläggas att det finns ytterligare krav på utbildningens inne-
håll, t ex att frågan om hållbar utveckling ska behandlas. För oss kommer det in na-
turligt som en aktuell politisk fråga, t ex i kursen Internationell politik (stats 1). 
 
Nedan redovisas motsvarande bedömningar för kurserna som ges på engelska inom 
ramen för det som tidigare var ett kurspaket kallat European  integration. 
 

Mål enl examensordningen EI1 EI2 EI3 EI4 

Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen inbegripet 
kunskap om områdets vetenskapliga grund,  

3 3 2 3 

kunskap om tillämpliga metoder inom området,  1 2 3 2 

fördjupning inom någon del av området  0 3 3 3 
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samt orientering om aktuella forskningsfrågor 1 2 2 2 

Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i 
en problemställning 

2 3 3 2 

Visa förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer 3 3 3 3 

Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem,  1 3 3 2 

samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar 2 3 3 2 

Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera informat-
ion, problem och lösningar i dialog med olika grupper 

3 3 3 1 

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

1 3 3 2 

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

1 2 2 2 

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

0 2 2 1 

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

0 3 2 0 

Tabell 2: Hur målen i examensordningen uppnås genom målen i de individuella 
kurserna. (3 = mycket god täckning, 2 = ganska god täckning, 1 = viss täckning, 0 = 
ingen täckning) 
 
För kurserna inom European Integration är variationen större än inom Statsveten-
skap 1-3. Det finns ingen tydlig progression, vilket hänger samman med att kur-
serna är på samma nivå och är uppdelade så att de behandlar olika aspekter av den 
europeiska integrationsprocessen. Det är i stor utsträckning olika studenter som lä-
ser de individuella kurserna. Det finns med andra ord inget sammanhang mellan 
kurserna för studenterna.  
 
Dessa kurser kan inte vara huvudområde i en examen, men de kan läsas som valfria 
kurser (även av programstudenter). Den andra av kurserna samläser med den val-
bara kursen Europeisk politik inom Statsvetenskap 2 och 3. 
 
Här kan det finnas anledning att närmare jämföra kurserna och diskutera om det är 
önskvärt att de är mer lika varandra i fråga om hur de relaterar till examensord-
ningens mål eller omvänt, om de kan profileras i större utsträckning.  
 
För ca tre år sedan höjdes förkunskapskraven till något som motsvarar Statsveten-
skap 1, vilket ledde till att färre utbytesstudenter väljer kurserna. Den nuvarande 
volymen är knappast ekonomiskt försvarbar.  

 
2. Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna tydliggöra kopp-

lingen mellan examensmål och lärandemål (lärandeaktiviteter och exam-
ination). 

Vi betonar att kurserna och deras olika examinationsformer förbereder och leder 
fram till kandidatuppsatsen, men däremot beskriver vi inte hur enskilda lärandemål 
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hänger samman med enskilda examensmål. Fokuseringen på kandidatuppsatsen är 
naturlig eftersom den traditionellt uppfattas som kronan på verket i en kandidatex-
amen i vårt ämne. På arbetsmarknaden förknippas en statsvetare med metodkun-
skap, självständighet, analytisk förmåga och annat som hänger samman med att 
skriva en kandidatuppsats. På de enskilda kurserna lyfter vi fram att de olika exam-
inationsmomenten har värde som träning inför de självständiga arbetena.  

 
Läskurserna ses vanligen som ett slags statsvetenskaplig allmänbildning med en 
viss fördjupning. Här lyfter vi framför allt fram möjligheterna för studenterna att 
välja fördjupning efter eget intresse. Detta har sin grund i att statsvetare förväntas 
ha en relativt bred allmänbildning (”generalist”) om politiken och den offentliga för-
valtningen, men att det inte finns några specifika kunskaper som en statsvetare för-
väntas besitta på arbetsmarknaden, dvs motsatsen till en professionsutbildning. 

 
3. Hur arbetar ni inom utbildningen med progression, såväl avseende läran-

demål, (lärandeaktiviteter och examination)? 

Progressionen ligger framför allt i den höjda ambitionsnivån från statsvetenskap 1 
till statsvetenskap 2 och från statsvetenskap 2 till statsvetenskap 3. Det syns bland 
annat i hur kraven på de självständiga arbetena blir högre, från ”B-uppsatsen” till 
kandidatuppsatsen (och vidare till en eventuell masteruppsats). Det syns också i 
kraven på förkunskaper till respektive termin. 
 
Progression ligger även i möjligheten att välja fördjupningskurser inom Statsveten-
skap 2 och 3 som motsvarar och bygger vidare på de obligatoriska kurserna inom 
Statsvetenskap 1 (samt en kurs om europeisk politik). Våra metodkurser är tre 
stycken till antalet och ger oss möjlighet att bygga på och fördjupa metodträningen. 

 
På de övriga kurserna ökar vi gradvis kraven på studenternas analytiska förmåga 
genom varierade examinationsformer, kurslitteraturens svårighetsgrad, undervis-
ningens minskande omfattning och en minskad styrning av arbetet. 

 
4. Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra ut-

bildningen inom planerad studietid? 

Kurserna har en kravnivå och en undervisningsmängd som gör att flertalet studen-
ter blir färdiga i tid. Samtidigt ser vi att studenternas arbetsinsats tenderar att vara 
lägre än heltid, vilket leder till en diskussion om att höja kraven, införa fler inläm-
ningsuppgifter och att göra kurserna mer uppsatsförberedande. Bland annat har vi 
ökat mängden kurslitteratur på några kurser, för att visa att vi har en hög förväntan 
på studenternas kunskapsnivå. 
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Vi bedömer att en del av de studenter som inte klarar våra kurser inte heller att för-
utsättningar att göra det. Vi har en bild av att studentgrupperna blir allt mer hetero-
gena, med en större skillnad mellan ”starka” och ”svaga” studenter, bland annat vad 
gäller förmågan att skriva texter på god svenska. (Detta gäller oavsett om studen-
terna har svenska namn eller inte.) De som väljer att skriva på engelska har vanligen 
goda förutsättningar för det. 
 
Vi erbjuder 2-3 tentamenstillfällen inom varje kurs och tillfällen att komplettera ob-
ligatoriska uppgifter (vanligen missade seminarier). Vi har dock funnit att ett högt 
antal möjligheter för studenterna att komplettera leder till större frånvaro på kur-
serna. Därför har vi infört schemalagda kompletteringstillfällen. 

 
När det gäller självständigt arbete har vi utvecklat en standardmodell som hjälper 
studenterna att bli färdiga i tid. Uppsatserna påbörjas inom terminens första me-
todkurs. Handledningen är relativt styrd för B-uppsatsen men friare och mer styrd 
av studenterna för kandidatuppsatsen. Vi erbjuder ett extra seminarietillfälle efter 
höstterminen (i mitten av vårterminen) och två extra seminarietillfällen efter vår-
terminen (i augusti och i mitten av höstterminen). Även här har vi funnit att det kan 
få några studenter att inte utnyttja terminstiden effektivt.  

 
5. Vilka utvecklingsområden identifieras? 

Det förs en pågående diskussion om dessa frågor. Kopplingen mellan kurserna och 
uppsatserna kan bli tydligare. När det gäller antalet examenstillfällen för vi en dis-
kussion om att minska dessa för att på så sätt ställa högre krav på studenterna att 
klara studierna i avsedd tid. Baksidan är förstås att den som blir försenad blir ytter-
ligare försenad om det dröjer länge till nästa examinationstillfälle. Som nämndes 
ovan, kan det finnas skäl att analysera hur de två sista målen (om kunskapens roll 
och om att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap) kan tillgodoses bättre 
genom fler av våra kurser.  

3. Utformning och genomförande 
Bedömningsgrund: Utbildningens utformning och genomförande främjar studen-
ternas lärande och inbjuder studenterna att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna. 
 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

 
1. Vilka pedagogiska modeller används och hur tillämpas de inom utbild-

ningen? 

Vårt ämne är i stor utsträckning ett litteraturbaserat ämne, där det är viktigt att 
träna studenternas förmåga att tillgodogöra sig skriftlig information men också att 
träna deras kritiska analytiska förmåga. Vi gör detta genom en varierad kurslittera-
tur tillsammans med varierade övningar och examinationsformer. Den inledande 
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kurslitteraturen är främst läroböcker på svenska, kompletterat med tidskriftsartik-
lar och annat, men övergår gradvis till läsning av artiklar och forskningsmonogra-
fier på engelska. Redan inom Statsvetenskap 1 får studenterna läsa och opponera på 
gamla kandidatuppsatser, för att få en bild av vad som senare förväntas av dem 
själva.  
 
Läsningen kombineras med litteraturseminarier, gruppövningar och självständiga 
inlämningsuppgifter. Seminarierna i smågrupper (10-20 studenter) är ofta viktiga 
för inlärningsprocessen. Syftet med dessa är att hjälpa studenterna strukturera in-
formationen och att reflektera kring innehållet. Ibland ingår det att lämna skriftliga 
underlag och/eller att analysera frågor i mindre grupp och därefter presentera och 
diskutera på seminariet. 
 
Föreläsningarna handlar vanligen om kurslitteraturen, men även om forskningsar-
tiklar och annat som bidrar till att väcka intresse och skapa förståelse för kunskaps-
stoffet. Gästföreläsningar och studentföreläsningar förekommer. Vi har även inslag 
av studentstyrda uppgifter, inspirerade av PBL (problembaserat lärande).  
 
Den betygssatta examinationen börjar med salstentor, via hemtentor till skriftliga 
mini-uppsatser, ibland med fritt valda ämnen inom kursens ram. På hemtentorna 
inom statsvetenskap 1 är en modell att studenterna får analysera en forskningsarti-
kel på engelska utifrån den kunskap studenterna har fått genom kursen. 

 
2. På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv roll i 

sina egna läraprocesser? 

Den aktiva rollen i de egna lärprocesserna är en förutsättning för att studenterna 
ska använda sin tid effektivt. Den lärarledda undervisningen består under den 
första terminen av ca två föreläsningar i veckan och ett seminarium. Senare minskar 
undervisningen och självständigheten förväntas öka, inte minst när kandidatupp-
satsen skrivs.  
 
Till en början är undervisningen upplagd så att det finns mål i form av examination 
(seminarier) i stort sett varje vecka. Däremot examineras inte all litteratur genom 
seminarier. Studenterna förväntas ta ansvar och arbeta med all litteratur, utan att 
läraren kontrollerar inlärningen. Vi framhåller skillnaden mellan universitetets fri-
are studieformer och gymnasiets mer styrda lärande. 

 
3. 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 utbild-
ningsspecifika resurser/lärmiljöer? 
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Vi använder datorsalar i metodundervisningen, vilket gör det möjligt för studen-
terna att arbeta med statistiska analyser. Det vanliga är annars att vi använder stora 
salar för föreläsningar och ett antal mindre grupprum för seminarierna. Ett pro-
blem för lärarna är ibland att salarna är utspridda över campus, med kort tid mellan 
aktiviteterna. Många av salarna ger ett slitet och tråkigt intryck. 
 
Lisam används för alla kurser, vilket gör det lättare att samordna information och 
diskutera inom avdelningen hur man som enskild lärare bör göra för att hantera 
olika situationer. Några utmaningar är att skräddarsy informationen efter den spe-
cifika kursens behov och att använda fler funktioner än de vanligaste. Ett särskilt 
problem är att vi är beroende av kurshemsidorna (som ska försvinna) för att nå ut 
med information innan kurserna börjar och studenterna är registrerade. 

 
4. Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på stu-

denterna i deras eget aktiva lärande? 

Kraven framgår av kursplaner och kursbeskrivningar. Vanligen går lärarna igenom 
kursmålen vid kursens början. Examination och betygskrav förklaras utförligt. Am-
bitionen är att förklara tydligt vad som krävs för en godkänd prestation och vad som 
därutöver krävs för en väl godkänd prestation. 
 
Vid examinationen ges återkoppling på studenternas prestationer. Denna är utfor-
mad så att studenterna ska förstå varför de fick ett visst betyg. Kommentarsfältet i 
Lisam används för att ge sammanfattande kommentarer till hemtentorna. Efter ex-
aminationen har studenterna möjlighet att framföra synpunkter via kursutvärde-
ringen och en diskussion förs vid det avslutande mötet mellan lärare och studenter, 
anordnat av studentsektionen FLINS. 

 
5. Vilka utvecklingsområden identifieras? 

Informationen till studenterna kan utvecklas, både för enskilda kurser och för ut-
bildningen som helhet. En lösning som har diskuterats internt är att ge studenterna 
möjlighet att samla sina resultat i en ”portfolio”, där de kan överblicka helheten och 
se sin egen utveckling. En sådan modell används inom kurser på Ämneslärarpro-
grammet. Det kan också övervägas att föra dialog med studievägledarna om hur vi 
fångar upp behoven hos studenterna som läser fristående kurs. 

4. Forskningsanknytning 
Bedömningsgrund: 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. 
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1. Beskriv översiktligt de vetenskapliga miljöer vid LiU som har relevans för 
utbildningen. På vilket sätt bedrivs verksamheten så att det finns ett nära 
samband mellan utbildningen och forskning vid LiU? Hur kommer verk-
samheten i forskningsmiljöerna utbildningen och studenterna till godo? 

Utbildningen på kandidatnivå bygger på den forskning som bedrivs inom avdel-
ningen samt vid de miljöer som vi samarbetar med och lånar in lärare från. Lärarut-
bytet sker framför allt genom att externa lärare (som i några fall delar tjänster med 
oss) handleder kandidatuppsatser och medverkar i vår utbildning på avancerad nivå 
tillsammans med de lärare hos oss som undervisar både på kandidat- och master-
nivå. Våra lärare undervisar till en del vid andra program och kurser, ofta på mer 
specialiserade kurser än de vi själva erbjuder (t ex om utvärderingsmetoder och 
EU:s miljöpolitik). 

 
Inom avdelningen finns det några forskningsteman som skiljer ut sig i ett nationellt 
perspektiv. Vår forskning om e-förvaltning har producerat fyra doktorer och har 
senast fått ett miljontillskott till ett centrum om digitalisering. Inom området reg-
ional utveckling har vi uppdrag från myndigheter, regioner och andra aktörer inom 
området. Vi har sedan länge ett tema kring Internationell politik, där vi samarbetar 
med internationella forskare och med University of Nairobi. Våra lärare publicerar 
artiklar i internationella tidskrifter, arrangerar workshops på internationella konfe-
renser samt konferenser i Linköping. 

 
Vårt samarbete inom LiU är mest utvecklat med Centrum för kommunstrategiska 
studier, CKS, där två forskare har delade tjänster hos oss. Vi har även lärarutbyte 
med Remeso, med Tema-institutionen och Centrum för tillämpad etik. Inom IEI 
har vi utbyte med ämnena Nationalekonomi, Informatik, Energisystem och Miljö-
teknik. Utanför LiU samarbetar vi med Institutionen för globala studier vid Göte-
borgs universitet. Merparten av lärarutbytet sker på avancerad nivå och kommer in-
direkt kandidatnivån till godo. Det samma gäller utbyte inom forskarutbildningen; 
några hos oss är handledare vid andra lärosäten samtidigt som personer från andra 
lärosäten handleder hos oss. Vi har två doktorander som vi delar med Institutet för 
näringslivsforskning (IFN) i Stockholm. 

 
Sambandet mellan forskningen och undervisningen garanteras i första hand av att 
samtliga lärare vid avdelningen bedriver egen forskning och medverkar i avdelning-
ens forskningsseminarium. Alla har 15-20 procent av sin arbetstid avsatt för forsk-
ning och kompetensutveckling. Några har externa anslag. Till detta kommer att vi 
använder aktuell forskningslitteratur i undervisningen och att vi skriver egen kurs-
litteratur. På avancerad nivå gör ett urval våra studenter praktik vid forskningsmil-
jöer och/eller skriver uppsats med handledare vid de specialiserade forskningsmil-
jöerna, vilket indirekt kommer kandidatnivån till godo. 
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Sammanfattningsvis har vi en omfattande samverkan med andra forskningsmiljöer 
och med externa uppdragsgivare, vilket kommer utbildningen på kandidatnivån till 
godo. 

 
2. På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell nation-

ell som internationell relevant forskning? 

Framför allt sker detta genom ständig revidering av kurslitteratur och undervis-
ningsformer. De valbara fördjupningskurserna och handledningen av kandidatupp-
satser utgår från lärarnas forskningsintressen. De enskilda lärarna använder bland 
annat sina erfarenheter från vetenskapliga konferenser som underlag till undervis-
ningen. 
 
Ett gemensamt utvecklingsarbete sker bland annat genom avdelningens forsknings-
seminarier där vi diskuterar forskningens utveckling. Även den egenproducerade 
kurslitteraturen bör nämnas i det här sammanhanget. 

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

vetenskapligt förhållningssätt? 

Det vetenskapliga förhållningssättet genomsyrar undervisningen och examinat-
ionen. Vi tränar studenterna att tänka och skriva på ett vetenskapligt sätt genom 
uppsatsförberedande moment i undervisningen (självständiga uppgifter, seminarie-
diskussion, forskningsartiklar, hemtentor), tre metodkurser, två självständiga arbe-
ten, obligatoriska moment i samband med ventilering av kandidatuppsatsen. 
 
Vi ger utrymme för studenterna att kommentera varandras uppsatser under skriv-
processen. Genom ett webbaserat handledningsverktyg uppmuntras studenterna att 
granska varandras arbeten. Vid den formella ventileringen av uppsatser har vi som 
krav att man ska närvara vid hälften av seminarierna (B-uppsatsen) respektive fyra 
seminarier utöver de egna två (kandidatuppsatsen). Dessutom är det obligatoriskt 
att skriva en recension i förväg om två av de fyra uppsatserna. Allt detta syftar till 
att träna ett vetenskapligt förhållningssätt. 

 
4. Vilka utvecklingsområden identifieras? 

Den interna forskningsmiljön borde bli större för att täcka bredare delar av under-
visningen. Samarbetet med andra miljöer bör utvecklas. När det gäller det veten-
skapliga förhållningssättet ser vi en god utveckling hos de flesta studenterna, men 
inte hos alla. Över tid har vi sett ett ökande behov att träna studenterna i sådant 
som att skriva en argumenterande text på god svenska. Vår bild är att förkunskap-
erna från gymnasiet blir allt mer olika, vilket gör det nödvändigt att fundera både på 
tydligare krav och mer stöd till studenter som är ovana att uttrycka sig i skriftlig 
form. 
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5. Lärarkompetens 
Bedömningsgrund: Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat 
och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande. 

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

 
1. Förteckning över lärare som medverkat i utbildningen de senaste två ter-

minerna 
 

Namn Anställning Akade-
misk 
grad 

In-
stitut-
ion 

Kompetensområde 
med relevans för ut-
bildningen 

Elin Wihl-
borg 

Professor Professor IEI E-förvaltning 
Kommuner 
Policyanalys 
Metod 

Lars Niklas-
son 

Biträdande 
professor 

Biträdande 
professor 

IEI Internationell politisk 
ekonomi  
Hållbarhetsmålen 
Europeisk politik 
Regional utveckling 
Utvärdering 

Charlotte 
Fridolfsson 

Universitets-
lektor 

Docent IEI Metod 
Politisk teori 
Sociala rörelser 
Diskursteori 
Kontinentalfilosofi 

Bo Persson Universitets-
lektor 

Docent IEI Förvaltningspolitik 
Lokal politik och förvalt-
ning 
Politisk ekonomi 
Policyanalys 
Forskningspolitik 

Per Jansson Universitets-
lektor 

Doktor IEI Utrikes- och säkerhets-
politik 
Internationella normer 
och institutioner 
Diplomati 
Internationell teori 
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Mikael Run-
dqvist 

Universitets-
lektor 

Doktor IEI Partier 
Europeisk politik 
Policanalys 
Metod 

Khalid 
Khayati 

Universitets-
lektor 

Doktor IEI Migrationspolitik 
Diaspora 
Mellanöstern 
Politisk teori 
Metod 

Per-Olof 
Hansson 

Universitets-
lektor 

Doktor IEI Ämnesdidaktik 
E-förvaltning 

Jörgen 
Ödalen 

Adjungerad 
universitets-
lektor 

Doktor IEI Politisk teori 
Klimatmigration 

Jonathan 
Josefsson 

Postdoktor Doktor Tema Politisk teori 

Lennart 
Bergfelt 

Universitets-
lektor 

Doktor IEI Internationell politik 

Conny Jo-
hannesson 

Universitets-
lektor 

Docent IEI Förvaltningspolitik 

Mattias Ör-
nerheim 

Postdoktor Doktor IEI Förvaltningspolitik 

Mariana 
Gustafsson 

Doktorand Doktor IEI E-förvaltning 

Richard 
Öhrwall 

Doktorand Master IEI Partisystem 
Valundersökningar 
Metod 

Johan 
Wennström 

Doktorand Licentiat IEI Skolpolitik 

Albin Ol-
ausson 

Doktorand Master IEI Lokal förvaltning 
Offentliga tjänstemanna-
roller 

Ida Åberg Doktorand Master IEI Lokal miljöpolitik 

Fredrik En-
vall 

Doktorand Master Tema Internationell politik 

Tabell 2: Lärarkompetens 
 
2. Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna, som 

medverkar i utbildningen, har i förhållande till utbildningens behov avse-
ende  
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a. vetenskaplig,  
b. pedagogisk (och professionsrelaterad) kompetens. 

Utbildningens kompetensbehov kan beskrivas i termer av bredd och djup. Å ena si-
dan måste ämnet täcka in de fyra traditionella delarna av ämnet (Politisk teori, 
Svensk politik, Jämförande politik och Internationell politik), både vad gäller läs-
kurser, metodkurser och uppsatshandledning. Å andra sidan måste det finnas ett 
djup som gör att kurserna uppnår forskningsanknytning på det sätt som diskuteras 
ovan. 

 
Lärarlaget täcker in samtliga områden. Lärarna har flera kompetenser. Detta är 
möjligt bland annat för att medelåldern är relativt hög, dvs huvuddelen av lärarna 
besitter lång och bred kompetens. Externa lärare används framför allt för att öka 
kapaciteten i uppsatshandledningen under vårterminen. 

 
Avdelningen har ca 4,15 heltidsekvivalenter i grundutbildningen (kandidat- och 
masternivå), fördelade på ovanstående personer, där de sju förstnämnda står för 
merparten av undervisningsinsatserna. Tillsammans ger dessa personer ca 70 kur-
ser varje år samt handleder ca 90 uppsatser. De lärare som undervisar mest ansva-
rar för ca sju kurser per termin. Den stora volymen underlättas av att ungefär hälf-
ten av kurserna ges både höst och vår. Den stora volymen kurser i förhållande till 
det låga antalet personer gör dock utbildningen sårbar.  

 
Den pedagogiska kompetensen uppnås genom de obligatoriska pedagogiska kur-
serna, interna pedagogiska diskussioner och genom lärarnas långa erfarenhet. Pro-
fessionskompetens finns i lärarlaget genom de lärare som haft andra anställningar 
utanför akademin. 

 
3. Beskriv andra lärarresurser som är nödvändiga för utbildningens genom-

förande. 

Utöver de egna lärarna och utbytet med lärare från andra avdelningar och lärosä-
ten, framför allt på avancerad nivå, har vi ett litet inslag av tillfälliga lärare. Bland 
annat har utbytet med University of Nairobi gjort det möjligt att ha gästföreläs-
ningar om afrikansk politik och samhälle av en kenyansk lärare. Vår ambition är att 
utöka samarbetet så att gästlärare kan vara med på fler kurser. 

 
4. Vilka kompetensutvecklingsinsatser, i förhållande till utbildningsuppdra-

gets behov, görs? 

Avdelningen avsätter 15-20 procent av arbetstiden till forskning och kompetensut-
veckling, som den enskilde läraren själv förfogar över. Till detta budgeterar vi kost-
nader motsvarande en svensk och en internationell konferens per person och år. 
Därutöver avsätts tid för gemensamma planeringsaktiviteter och pedagogiska dis-
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kussioner samt för pedagogiska kurser för de lärare som saknar sådana. Vid omfat-
tande kursrevision finns det möjlighet att avsätta ytterligare utvecklingstid. Avdel-
ningen arrangerar internationella forskningskonferenser, vilket kan ses som en 
kompetensutvecklingsinsats.  

 
5. Hur har stabiliteten i lärargruppen sett ut över tid? Hur bedöms stabilite-

ten i lärargruppen se ut under de närmast kommande åren? 

Flera lärare har varit vid avdelningen i mer än tio år. Några i knappt tio år. Ungefär 
vartannat år har en ny lärare tillkommit, ofta för att någon har slutat. I nuläget finns 
det inget som tyder på att mönstret skulle ändras. 

 
6. Vilka utvecklingsområden identifieras? 

Det skulle vara önskvärt att dela upp undervisningsinsatsen på fler lärare, dels för 
att öka lärarnas möjlighet att koncentrera sig på några kurser i taget, dels för att 
stärka kopplingen mellan den egna forskningen och undervisningen. Detta kan bara 
ske genom en ökning av studentantalet per kurs eller genom ökad forskningsfinan-
siering, intern och extern. Genom ökad samläsning har vi koncentrerat insatserna 
till färre kurser som ges för fler studenter.  
 
Fakulteten har under flera år ökat forskningsanslaget, bland annat för att stärka 
masterprogrammen, vilket gäller samma lärare som på kandidatnivån. Lärarna har 
dragit in externa medel, men inte i den omfattning som är önskvärd. Ett utveckl-
ingsområde är ett ökat samarbete med andra forskningsmiljöer. 

 
Det skulle vara önskvärt att öka mängden tid som avsätts för kompetensutveckling, 
särskilt med beaktande av det stora antalet kurser – den ämnesmässiga bredden – 
som varje lärare måste behärska. 

6. Arbetslivsperspektiv 
Bedömningsgrund: Utbildningen är användbar och förbereder studenter för ett 
föränderligt arbetsliv. 

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

 
1. Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att studenterna förbereds för 

arbetslivet? 

Kandidatuppsatsen är det viktigaste enskilda utbildningsmomentet som efterfrågas 
på arbetsmarknaden. Analytisk förmåga och förmågan att genomföra en självstän-
dig undersökning står högt på arbetsgivarnas önskelista (se t ex arbetsgivarenkät av 
Statstjänstemannaförbundet 2017). En statsvetare uppfattas som en generalist på 
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arbetsmarknaden. Som framgått ovan, lägger vi stor vikt vid uppsatsen och att kom-
municera detta förhållande till studenterna. 
 
Vi har moment som tränar studenternas förmåga att göra muntliga och skriftliga 
presentationer, men även moment som tränar deras samarbetsförmåga, t ex grupp-
arbeten och rollspel. 

 
2. På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information som är re-

levant för utbildningens användbarhet och förberedelse för arbetslivet? 

Avdelningen inhämtar information om användbarhet på flera sätt. Ett sätt är att vi 
rekryterar lärare med egen erfarenhet av att arbeta i de miljöer som utbildningen 
kan sägas förbereda för (myndigheter, kommuner, konsultföretag). Ett annat sätt är 
genom praktikterminer och uppdrag som studenterna utför på liknande arbetsplat-
ser och som ger en information till lärarna om arbetslivets förväntningar. En viss 
återkoppling ges från yrkesverksamma studenter.  
 
Utbildningen (fristående kurs) drar nytta av den förankring som sker genom pro-
gramråden för polkand-programmet och våra två masterprogram, där arbetslivsre-
presntanter medverkar. I någon mån är utbytet dubbelriktat; vi för ut forskningsre-
sultat med relevans för arbetsmarknadens framtida behov och våra studenter för ut 
nya kompetenser till sina arbetsplatser. 

 
3. Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att utbildningen 

är användbar och förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv? 

Uppföljningen sker genom diskussion med arbetslivsrepresentanter och med tidi-
gare studenter. Vi får viss information om var studenterna får praktikplatser och 
jobb, särskilt när arbetsgivare återkommande rekryterar våra studenter. En vanlig 
uppfattning är att studenternas generella analytiska kompetenser blir viktigare när 
arbetslivet genomgår förändringar som riskerar att göra specifika kompetenser ob-
soleta. 

 
4. Vilka utvecklingsområden identifieras? 

Våra studenter har en relativt god arbetsmarknad i Östergötland, Stockholm och de 
näraliggande länen. I nuläget är det inte motiverat att bygga nätverk i andra delar 
av landet eller med andra typer av arbetsgivare. Dialogen med kända arbetsgivare 
kan utvecklas. 

7. Studentperspektiv 
Bedömningsgrund: Utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i 
arbetet med att utveckla utbildningen. 
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Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
 
1. Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i 

arbetet med att utveckla utbildningen. 

Studenternas medverkan sker framför allt genom programråd (pol kand och ämnet 
Samhällskunskap i lärarutbildningen) samt genom universitetets system för kursut-
värderingar, KURT. Vi uppmanar studenterna att engagera sig och ger utrymme för 
FLINS att presentera sin verksamhet. 

 
2. Beskriv exempelvis hur utbildningen arbetar med kursvärderingar, möten 

mellan programansvarig/ordförande i programnämnd, kursansvariga 
och studenter där utveckling av utbildningens kvalitet är i fokus. 

Kursutvärderingarna genomförs genom den kursansvarige lärarens försorg. Ett pro-
blem är de låga svarsfrekvenserna i KURT. Ofta är det fritextsvaren som ger den mest 
användbara informationen till läraren. Ibland används andra utvärderingar som 
komplement till KURT. Därefter arrangerar studentsektionen FLINS ett möte med 
lärare och studenter där utfallet diskuteras. Några återkommande frågor har tagits 
upp på avdelningens pedagogiska möten.  
 
Inför arbetet med den här rapporten har FLINS presenterat en samlad bild av kurs-
utvärderingarna, som har diskuterats tillsammans med lärarna på en avdelningskon-
ferens. En återkommande synpunkt är att kraven är för låga på seminarierna; det kan 
i praktiken räcka med att närvara för att bli godkänd. En annan synpunkt var att 
hemtentorna skapar otydliga förväntningar som leder till att man förbereder sig 
mindre. En delvis motstridig synpunkt är önskan att få fler självständiga uppgifter 
tidigare i utbildningen. 
 
Till samma möte inbjöds masterstudenter och yrkesverksamma studenter att reflek-
tera kring sin kandidatuppsats och processen som ledde dit. Det framkom att upp-
satsen har haft stort värde som förberedelse för ett traditionellt statsvetarjobb och för 
masterstudier. Däremot kan både handledning och betygssättning förbättras, bland 
annat så att lärarna ger likartade kommentarer. 
 

3. Vilka utvecklingsområden identifieras? 

Insatser kan göras för att särskilt föra dialog med studenter som läser fristående 
kurs, som komplement till utbytet med studenterna som läser på program. 

8. Lika villkor 
Bedömningsgrund: Ett lika villkor-perspektiv är integrerat i utbildningens ut-
formning och genomförande. 
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Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
 
1. Hur integreras ett lika villkor-perspektiv i utformning och genomförande 

av utbildningen? Exempelvis med avseende på kursplaner, kurslitteratur, 
studentpopulation och genomströmning av manliga och kvinnliga studen-
ter? 

Det är relativt vanligt med studenter som har funktionsnedsättningar, vilket har 
ökat vår erfarenhet att hantera alternativa pedagogiska lösningar. Samtidigt finns 
det en baksida i form av den extra tid det tar att hantera detta. Även om det utgår 
extra ersättning kan det vara praktiskt svårt att förlänga redan hög arbetstid under 
vissa delar av terminen. Detta har lett till en diskussion om gränserna för den indi-
viduella anpassningen. Vi ser samtidigt ett ökat behov hos ”vanliga” studenter att få 
extra hjälp med att skriva analytiska texter på god svenska och att läsa texter på 
engelska. 

 
Studentgruppen tycks ha blivit mer heterogen över tid. Bland annat har vi fler stu-
denter som är födda utomlands. Studenterna möter ett relativt heterogent arbetslag, 
vilket förhoppningsvis kan erbjuda olika typer av förebilder. Lärarna är män och 
kvinnor, äldre och yngre, med svensk och utländsk bakgrund, med tyngdpunkt i 
ämnets olika delar och olika metodologiska traditioner. Dessutom växlar lärarna 
kurser, vilket leder till en naturlig revidering av kurserna. 

 
2. Vilka utvecklingsområden identifieras? 

Fler synpunkter kan inhämtas från studenterna om hur våra ansträngningar upp-
fattas. 
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