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Sammanfattning
Denna rapport redovisar resultatet av den nationella utvärdering av utbildningar i statsvetenskap, freds- och utvecklingsstudier samt områdesstudier
som Högskoleverket har genomfört år 2005. Utvärderingen omfattar 27 utbildningar som leder till lägst kandidatexamen:
• Grund- och forskarutbildningen i statsvetenskap vid universiteten i Göteborg, Karlstad, Linköping, Luleå, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala,
Växjö och Örebro samt vid Mittuniversitetet och Högskolan i Jönköping,
och grundutbildningen i statsvetenskap vid högskolorna i Gävle, Halmstad, Kalmar och Malmö, samt vid Högskolan Väst och Södertörns högskola.
• Grund- och forskarutbildningen i freds- och utvecklingsforskning vid
Göteborgs universitet samt i freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet, och grundutbildningen i freds- och konfliktvetenskap vid Malmö
högskola samt i freds- och konfliktstudier vid Umeå universitet.
• Grundutbildningen i u-landskunskap vid Lunds universitet och i utvecklingsstudier vid Uppsala universitet, samt forskarutbildningen i landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet. I rapporten benämns
dessa utbildningar, tillsammans med de i punkten närmast ovan, sammanfattningsvis freds- och utvecklingsstudier.
• Grundutbildningarna i europakunskap och latinamerikakunskap vid Göteborgs universitet. I rapporten benämns dessa sammanfattningsvis områdesstudier.
För uppdraget har Högskoleverket anlitat en extern bedömargrupp med 15
sakkunniga från Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Till grund
för bedömningen ligger utbildningsanordnarnas självvärderingar med bilagor, och bedömargruppens intryck från platsbesöken. Rapporten består av
två delar: dels bedömargruppens rapport, dels Högskoleverkets beslut och
reflektioner.
På basis av bedömargruppens rapport konstaterar Högskoleverket att utbildningarna med några undantag uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning.
Högskolverket finner dock skäl att ifrågasätta examensrätten för: kandidatexamen i statsvetenskap vid Högskolan i Kalmar; kandidat-, magisterexamen
och forskarutbildningen i statsvetenskap vid Högskolan i Jönköping samt examensrätten för forskarutbildningen i statsvetenskap vid Växjö universitet.
De utvärderade utbildningarna är efterfrågade av studenterna, med vanligtvis många gånger fler sökanden än tillgången på utbildningsplatser. Det är en
stor spännvidd i miljöernas storlek med avseende på antalet studenter, doktorander, lärare och handledare. Bedömargruppen för ett resonemang om de
fördelar och nackdelar som finns med stora respektive små miljöer. Flera av de



små miljöerna har på ett kreativt vis kompenserat för sin litenhet genom olika
former av samverkan. De har också många gånger profilerat sig så att undervisningen på högre nivåer ligger nära lärarnas egna kompetensområden. Det
är dock viktigt att det klart framgår för blivande studenter vari profileringen
består och att utbildningen inte blir så starkt profilerad att studenternas rörlighet mellan lärosäten hindras.
Omfattningen av lärarledd undervisning är genomgående liten, vanligtvis
5–6 timmar per vecka, eller mindre. Samtidigt är det ett generellt intryck att
lärarna endast i mycket begränsad omfattning har möjlighet att forska inom
tjänsten. Med tanke på detta är det en risk att forskningsanknytningen i undervisningen blir svag.
Metodundervisningens omfattning och innehåll kritiseras i många fall av
bedömargruppen, som poängterar vikten av en omfattande och mångsidig
metodundervisning som en viktig kvalitetsaspekt.
De mångvetenskapliga ämnena inom freds- och utvecklingsstudier och områdesstudier bärs ofta upp av lärare på deltidsanställning från en rad skilda
discipliner. Att få en väl fungerande samordning mellan lärarna och mellan
olika kursmoment är en svårighet för dessa utbildningar.
Ett annat område där bedömargruppen anser att förbättringsåtgärder borde
vidtas är internationaliseringen, där omfattningen varierar kraftigt. Inom
freds- och utvecklingsområdet är internationaliseringen ofta mer omfattande
än inom statsvetenskap. Det är fler studenter som kommer tillresande än som
åker utomlands för att studera. Generellt vore det önskvärt att fler studenter,
doktorander och lärare såg till att få utländska utbildningserfarenheter.
Kopplingen mellan utbildning och efterföljande arbete är ofta svag. Bedömargruppen anser att lärosätena i högre grad borde reflektera över vilka färdigheter och kompetenser som studenterna behöver, för att vara verksamma
på en arbetsmarknad utanför akademin. Högskoleverket anser att lärosätena
borde ta ett större ansvar för att göra systematiska uppföljningar av tidigare
studenter.
Könsfördelningen bland lärarna är skev, speciellt bland professorerna där
den manliga dominansen är stor. Aktiva åtgärder krävs för att ändra på detta
förhållande. Fördelningen av kvinnor och män är relativt jämn bland studenterna och doktoranderna i statsvetenskap, medan kvinnorna är i majoritet
inom freds- och utvecklingsstudier.
Vid flera av de större forskningsmiljöerna vid universiteten, där tillgången
till kvalificerad handledarkapacitet är stor, råder för närvarande antagningsstopp till forskarutbildningen. Samtidigt har bedömargruppen observerat att
det förekommer doktorandantagning till utbildningsmiljöer där antalet forskningsaktiva docenter eller professorer, som kan fungera som handledare, är
få. Bedömargruppen finner detta otillfredsställande och förordar en resursförstärkning eller omfördelning av resurser för doktorandfinansiering, för att säkerställa bästa möjliga vetenskapliga forskarutbildning. Högskoleverket menar



också att en ökad nationell samverkan och koncentration skulle kunna bidra
till kvalitetsförbättring.
De enskilda doktorandernas ekonomiska villkor skiljer sig åt såtillvida att
de vid de äldre universiteten oftast går på utbildningsbidrag de första två åren,
medan de får en doktorandanställning från start vid de nyare universiteten.
Detta verkar vara ett medvetet val hos lärosätena. Att förutsätta egen finansiering under första året för att antas till forskarutbildningen anser dock inte
Högskoleverket vara en tillfredsställande ordning.
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Utvärdering av utbildning i statsvetenskap, freds- och
utvecklingsstudier och områdesstudier vid svenska universitet
och högskolor

Högskoleverket bedömer att följande utbildningar uppfyller kvalitetskraven
för högre utbildning och ser därmed ingen anledning att ifrågasätta examensrättigheterna för:
• Grund- och forskarutbildningen i statsvetenskap vid universiteten i Göteborg, Karlstad, Linköping, Luleå, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och
Örebro samt vid Mittuniversitet, och grundutbildningen i statsvetenskap
vid Växjö universitet, högskolorna i Gävle, Halmstad och Malmö, samt
vid Högskolan Väst och Södertörns högskola.
• Grund- och forskarutbildningen i freds- och utvecklingsforskning vid
Göteborgs universitet samt i freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet, och grundutbildningen i freds- och konfliktvetenskap vid Malmö
högskola samt i freds- och konfliktstudier vid Umeå universitet.
• Grundutbildningen i u-landskunskap vid Lunds universitet och i utvecklingsstudier vid Uppsala universitet, samt forskarutbildningen i landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet
• Grundutbildningarna i europakunskap och latinamerikakunskap vid Göteborgs universitet.
En uppföljning av utvärderingen kommer att genomföras vid dessa lärosäten
inom tre år.
Högskoleverket finner dock anledning att ifrågasätta examensrätten för
kandidatexamen i statsvetenskap vid högskolan i Kalmar. Forskningsanknytningen i utbildningen är svag och Högskoleverket anser att det är otillräckligt
med endast en disputerad lärare i ämnet som har litet tid till egen forskning.
I övrigt hänvisas till avsnittet Högskoleverkets reflektioner samt till bedömargruppens slutsatser och rekommendationer, som utgjort underlag för Högskoleverkets beslut. Högskolan i Kalmar ska senast 29 mars 2007 redogöra för
vilka åtgärder som vidtagits för att rätta till dessa brister. Därefter kommer
Högskoleverket att ta ställning till om det finns skäl att återkalla examensrätten.



Högskoleverket finner vidare anledning att ifrågasätta examensrätten för
kandidat- och magisterexamen, samt licentiat- och doktorsexamen i statsvetenskap vid Högskolan i Jönköping. Högskoleverket anser sammantaget att
den vetenskapliga miljön är alltför begränsad och att det är otillräckligt med
en disputerad lärare (professor) i ämnet som endast har litet tid till egen forskning. Metodundervisningen är också bristfällig. I övrigt hänvisas till avsnittet
Högskoleverkets reflektioner samt till bedömargruppens slutsatser och rekommendationer, som utgjort underlag för Högskoleverkets beslut. Högskolan i
Jönköping anmodas att senast 29 mars 2007 inkomma med en redogörelse
för vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa dessa brister. Därefter kommer
Högskoleverket att ta ställning till om det finns skäl att göra en framställning
till regeringen om återkallande av examensrätt.
Högskoleverket finner också anledning att ifrågasätta Växjö universitets förutsättningar att bedriva forskarutbildning i statsvetenskap. Den lokala forskningsmiljön är svag och Högskoleverket anser att handledarkapaciteten i ämnet är bristande. Man är alltför beroende av externa huvudhandledare. Det är
otillräckligt med två docenter som inte har tid till någon egen forskning. Det
saknas också professor i ämnet. I övrigt hänvisas till avsnittet Högskoleverkets
reflektioner samt till bedömargruppens slutsatser och rekommendationer, som
utgjort underlag för Högskoleverkets beslut. Växjö universitet anmodas att
senast 29 mars 2007 inkomma till Högskoleverket med en redogörelse för de
åtgärder som vidtagits. Därefter kommer Högskoleverket att överväga om det
finns anledning att tillskriva regeringen i frågan om Växjö universitets förutsättningar att bedriva i forskarutbildning i statsvetenskap.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter
föredragning av projektansvarig Maud Quist i närvaro av kanslichef Lennart
Ståhle och avdelningschef Clas-Uno Frykholm. I ärendets beredning har även
utredarna Henrik Holmquist, Carin Olausson och Joakim Palestro deltagit.
Sigbrit Franke			
						
Kopia:
Utbildnings- och kulturdepartementet
Ledamöter i bedömargruppen
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Maud Quist

Högskoleverkets reflektioner
Högskoleverket vill inledningsvis tacka bedömargruppen och framförallt ordförandena för deras omsorgsfulla och ambitiösa arbete inte minst med avseende på de generella iakttagelserna och slutsatserna. Bedömargruppen har på
ett utmärkt och tydligt sätt redovisat sin värdegrund för bedömning och har
också på ett konstruktivt sätt reflekterat över utvärderingsprocessen som sådan. Bedömargruppens rapport ger en god nationell bild av de utvärderade
utbildningarna 2005 och kan förhoppningsvis bidra till fortsatt kvalitetsutveckling. Högskoleverket vill också framhålla de många positiva exempel som
bedömargruppen lyfter fram i den allmänna delen av rapporten. Det är tillfredsställande att utbildningarna generellt sett, med några undantag, håller
god kvalitet. I följande reflektioner vill Högskoleverket särskilt betona några
av de frågor som behandlas i bedömargruppens rapport.
Stor spännvidd i miljöernas storlek

De utvärderade ämnena är populära såtillvida att det ofta är ett högt söktryck
på utbildningsplatserna. På grundutbildningen studerade år 2004 3 900 helårsstudenter statsvetenskap, 764 helårsstudenter freds- och utvecklingsstudier
och 164 helårsstudenter områdesstudier. Det är dock en stor spännvidd i miljöernas storlek med avseende både på antalet studenter och lärare. Om man
ser till antalet studenter per lärare är den mest gynnsamma situationen i statsvetenskap vid Göteborgs universitet med 6 helårsstudenter per lärare (räknat
i heltidsekvivalenter). Att jämföra med de andra ytterligheterna – statsvetenskap vid Mittuniversitetet och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet där
motsvarande siffror är 37 respektive 43.
Bedömargruppen för ett resonemang om de fördelar och nackdelar som
finns med stora respektive små miljöer. Med endast ett fåtal lärare är det knappast möjligt att ge kvalificerad undervisning inom ett brett område och det är
en risk att perspektiven blir få. Det kan vara svårt att dela upp rollerna som
handledare och examinator på uppsatserna, vilket är önskvärt. Utbildningen i
små miljöer blir också sårbar genom att vara beroende av enstaka lärares tjänstgöring. Flera av de små miljöerna har dock på ett kreativt vis kompenserat för
sin litenhet genom olika former av samverkan.
Profilerade utbildningar

Den av Högskoleverket ofta efterfrågade profileringen är inom de utvärderade
ämnesområdena verklighet, då de många gånger har profilerat sig så att undervisningen på högre nivåer ligger nära lärarnas egna kompetensområden. Det
är dock viktigt att det klart framgår för blivande studenter vari profileringen
består och att utbildningen inte blir så starkt profilerad att studenternas rörlighet mellan lärosäten hindras.
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Tillgången på disputerade lärare är generellt god

Nationellt sett finns det god tillgång på disputerade lärare, men fördelningen
mellan lärosätena är ojämn. En central kvalitetsaspekt är att utbildningen bärs
upp av lärare som har vetenskaplig skolning inom ämnet och som har god pedagogisk förmåga. Det krävs också att lärarna har möjlighet att upprätthålla
och vidareutveckla sin kompetens. Antalet disputerade lärare och handledare
bör också sättas i relation till antalet studenter och doktorander.
Med bedömargruppens granskning som underlag ifrågasätter Högskoleverket examensrättigheterna i statsvetenskap vid tre lärosäten – Högskolan i Jönköping (grund- och forskarutbildningen), Högskolan i Kalmar (grundutbildningen) och Växjö universitet (forskarutbildningen) – framförallt på grund
av brister i lärar- respektive handledarkapacitet, men också på grund av svag
forskningsmiljö överhuvudtaget.
Speciellt goda förutsättningar för att bedriva forskningsanknuten utbildning inom ett brett område finns vid de statsvetenskapliga institutionerna vid
Göteborgs universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala
universitet. Vid Umeå universitet finns också goda förutsättningar. För utbildningsmiljöerna i freds- och utvecklingsstudier uppvisar särskilt Uppsala universitet goda förutsättningar att bedriva forskningsanknuten utbildning.
Manlig lärarkår

Könsfördelningen bland lärarna är skev, speciellt bland professorerna där den
manliga dominansen är stor. Aktiva åtgärder krävs för att ändra på detta förhållande. Fördelningen av kvinnor och män är relativt jämn bland studenterna
och doktoranderna i statsvetenskap, medan kvinnorna är i majoritet inom
freds- och utvecklingsstudier.
Få lärarledda undervisningstimmar

Liksom i många tidigare utvärderingar visar det sig även i detta fall att omfattningen av lärarledd undervisning genomgående är låg, vanligtvis 5–6 timmar
per vecka eller mindre. Samtidigt är det bedömargruppens generella intryck
att lärarna endast i begränsad omfattning har möjlighet att forska inom tjänsten. Med tanke på detta är det en risk att forskningsanknytningen i undervisningen blir svag.
Bristande metodundervisning

Bedömargruppen har funnit skäl att generellt rekommendera utökad metodundervisning, framförallt med avseende på kvantitativ metod. Högskoleverket
anser också att en omfattande och mångsidig metodundervisning är en viktig
kvalitetsaspekt. Det är också rimligt att utbildning inom ett huvudämne ska
kunna ”stå för sig själv” så att studenterna ges förutsättningar att kvalificera sig
till och klara av utbildningens samtliga nivåer genom att följa kurserna inom
ämnet. Högskoleverket anser därför att ämnet latinamerikakunskap vid Göteborgs universitet bör förstärka sin egen metodundervisning. Att införa ett
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antal kurspoäng från andra ämnen som förkunskapskrav till C-nivån, som
bedömargruppen föreslår som en tänkbar lösning, är inte rätt väg att gå anser
Högskoleverket.
Hög grad av internationalisering inom freds- och
utvecklingsstudier

Internationalisering är en viktig kvalitetsaspekt. Utbildningarna i freds- och
utvecklingsstudier har lyckats bra med sitt internationaliseringsarbete. Till
viss del kan det kanske förklaras av ämnenas karaktär. Kurslitteraturen är
till största delen på engelska, flera kurser ges på engelska och ett stort antal
studenter genomför fältarbetet i anslutning till uppsatsen utomlands. Utbildningarna i statsvetenskap uppvisar en stor variation i graden av internationalisering. Högskoleverket uppmanar i likhet med bedömargruppen att lärosätena generellt verkar för att utöka det internationella utbytet av studenter,
doktorander och lärare.
Otydlig arbetsmarknadsanknytning

Samtliga utvärderade utbildningar är i hög grad utformade för att förbereda
för en fortsatt akademisk karriär, men i verkligheten är det bara en bråkdel av
studenterna som har möjlighet att fortsätta med forskarutbildning, och långt
ifrån alla har den ambitionen. Likväl finner man få exempel på att lärosätena
aktivt och medvetet har reflekterat över på vilket sätt utbildningen förbereder för ett kommande yrkesliv utanför akademin och om några förändringar
i upplägget och innehållet borde genomföras för att underlätta studenternas
inträde på arbetsmarknaden. Det behöver i och för sig inte finnas någon motsättning i vilka kunskaper och färdigheter som är användbara inom akademin
respektive inom det icke-akademiska yrkeslivet, men detta borde tydliggöras
för studenterna och potentiella arbetsgivare. Även om det finns exempel på
praktikterminer och alumniuppföljningar är det Högskoleverkets uppfattning
att betydligt mer kunde göras för att främja studenternas anställningsbarhet.
Högskoleverkets styrelse har i en skrivelse föreslagit att regeringen ger lärosätena i uppdrag att systematiskt följa upp sina tidigare studenter. Sådana
uppföljningar är viktiga verktyg för utveckling och ligger inom lärosätenas
ansvarsområde bl.a. för att få en uppfattning om i vilken grad en utbildning
är anpassad till arbetsmarknadens behov, men också för att ge studenterna
mer information om vad utbildningarna leder till och för att marknadsföra
utbildningarna utåt.
Obalans mellan doktorandantagning och handledarresurser

Bedömargruppen har identifierat ett dilemma som rör forskarutbildningen.
Vid flera av de större forskningsmiljöerna vid universiteten, t.ex. vid Lunds och
Uppsala universitet, där tillgången till kvalificerad handledarkapacitet är stor,
råder för närvarande antagningsstopp till forskarutbildningen i statvetenskap.
Freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet har dock under
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de senaste tre åren antagit 21 doktorander (huvuddelen med extern finansiering), vilket är beundransvärt. Å andra sidan antas forskarstuderande i miljöer
med endast ett fåtal forskningsaktiva handledare, t.ex. vid Växjö universitet.
Detta innebär att man i stor utsträckning är beroende av externa handledare.
Högskoleverkets utgångspunkt är att doktoranderna ska ha tillgång till huvudhandledare och en aktiv forskningsmiljö vid det examinerande lärosätet.
Extern handledning kan användas som komplement, men inte ersätta den
interna handledningen.
Denna obalans mellan doktorandantagning och handledarresurser är otillfredsställande. Även nya miljöer bör ha möjlighet att bygga upp en forskarutbildning för att åstadkomma en större vetenskaplig miljö. Men samtidigt
kan det tyckas vara ett slöseri att inte kunna utnyttja den handledarkapacitet
och handledarkompetens som finns tillgänglig nationellt sett. Samverkan och
koncentration kan här vara en väg att gå för att säkerställa bästa möjliga vetenskapliga forskarutbildning.
Forskarstuderande i mindre och mellanstora miljöer har ofta bra finansiella
villkor, med doktorandtjänst redan från start. I de stora miljöerna finansieras
studierna vanligtvis med utbildningsbidrag under de första två åren. Det förekommer till och med att egen finansiering förutsätts under det första året av
forskarutbildning som i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, något som
Högskoleverket inte anser bör praktiseras systematiskt.
Mer samverkan kring forskarutbildningskurserna behövs

En ökad institutionaliserad samverkan mellan lärosätena kring forskarutbildningskurser, som bedömargruppen föreslår, är något som även Högskoleverket vill uppmana till och som är extra aktuellt nu när doktorandantagningen
minskar, vilket resulterar i mindre doktorandkullar på respektive lärosäte. I
viss mån sker redan sådan samverkan inom statsvetenskapen där universiteten
i Karlstad, Växjö, Örebro och Mittuniversitetet samarbetar kring forskarutbildningskurser. Ett annat gott exempel på samverkan på forskarutbildningen
är metodkursen i statsvetenskap som avslutas med ett nationellt internat. Liknande lösningar skulle med fördel kunna utvecklas även för andra kurser.
Enligt högskoleförordningen ska författandet av en doktorsavhandling motsvara studier om minst 80 poäng. Det innebär att kursdelen i forskarutbildningen maximalt får omfatta 80 poäng, något minsta antal kurspoäng anges
däremot inte utan det är upp till lärosätena själva att bestämma. Detta har
lett till att det finns en stor variation i kursdelens omfattning, från 50 till 80
poäng inom statsvetenskap och 40 poäng i de tre forskarutbildningarna inom
freds- och utvecklingsstudier. Den tid som doktoranderna har till förfogande
till det direkta avhandlingsarbetet skiljer sig alltså åt mellan lärosätena, något
som antagligen inte tas med i beräkningen när man jämför de färdiga avhandlingarna. Högskoleverket vill uppmana till att man inom ämnena tar upp en
diskussion om detta.
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Ämnen utan egen forskarutbildning

I utvärderingen ingår fyra ämnen som enbart ges på grundutbildningsnivå
och där övergångsmöjligheterna till forskarutbildning därmed på intet sätt är
självklar. För lärosäten som enbart har grundutbildning inom ett ämne som
finns som forskarutbildningsämne på annat lärosäte finns alltid möjligheten
för utexaminerade studenter att söka sig dit. Svårare är det dock i fallen med
europakunskap och latinamerikakunskap vid Göteborgs universitet, u-landskunskap vid Lunds universitet och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet, som inte finns inrättade som forskarutbildningsämnen någonstans. Dessa
ämnen är mångvetenskapliga till sin karaktär och inte självklart relaterade till
en forskarutbildning, så som kandidat- och magisterexamen ska vara enligt
högskoleförordningens intentioner.
Man har funnit olika lösningar för de olika utbildningarna. I några fall har
man gjort arrangemang med andra ämnen eller institutioner, som innebär
att en C-kurs ger behörighet till deras forskarutbildning: utvecklingsstudier
i Uppsala med statsvetenskap vid Uppsala universitet och u-landskunskap i
Lund med kulturgeografi vid Lunds universitet. Europakunskap har löst detta
genom att ämnet läses inom ett program, där man samtidigt fördjupar sig i ett
av åtta så kallade profilämnen, traditionella akademiska ämnen, och därmed
får behörighet att söka sig till forskarutbildningen inom dessa ämnen. Högskoleverket instämmer i bedömargruppens uppmaning att latinamerikakunskap vid Göteborgs universitet bör utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att
underlätta för studenterna att gå vidare till forskarutbildning.
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Utvärdering av utbildning i statsvetenskap, freds- och
utvecklingsstudier och områdesstudier vid svenska universitet
och högskolor

Högskoleverket genomförde år 2005 en utvärdering av grundutbildning och i
förekommande fall forskarutbildning i statsvetenskap, freds- och utvecklingsstudier och områdesstudier vid svenska universitet och högskolor.
För utvärderingen utsågs en bedömargrupp bestående av tre ordförande:
professor Erik Albaek från Syddansk Universitet Odense,
professor emeritus Kjell Goldmann från Stockholms universitet och
professor Håkan Wiberg från Dansk Institut for Internationale Studier,
Köpenhamn.
Övriga bedömare har varit:
studerande Niklas Bolin från Umeå universitet,
studerande Stina Edqvist från Göteborgs universitet,
forskarstuderande Anders Hellström från Lunds universitet,
professor Bernd Henningsen från Humboldt-Universität zu Berlin,
professor Jan Hesselberg från Universitetet i Oslo,
forskarstuderande Ewa Mimmi Söderberg Kovacs från Uppsala universitet,
studerande Erik Löfmarck från Malmö högskola,
försteamanuensis Nina C Raaum från Universitetet i Bergen,
forskarstuderande Anna Spånning från Karlstads universitet,
studerande Åsa Stenman från Göteborgs universitet,
professor Jan Sundberg från Helsingfors universitet, samt
professor Lise Togeby från Aarhus universitet.
Vi grundar vår bedömning dels den information och de intryck vi fått från
utbildningsanordnarnas självvärderingar med bilagor, dels platsbesöken där vi
samtalat med företrädare för studenter, doktorander, lärare, handledare, institutions- och utbildningsledning samt fakultetsledning eller motsvarande.
Härmed överlämnas vår rapport till Högskoleverket.
För bedömargruppen
Erik Albæk
Ordförande

Kjell Goldmann
Ordförande

Håkan Wiberg
Ordförande
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Utgångspunkter och tillvägagångssätt
Den granskning som redovisas i det följande har på Högskoleverkets uppdrag
utförts av en bedömargrupp bestående av 15 personer.
Gruppen har haft tre ordförande:
• professor Erik Albaek från Syddansk Universitet Odense,
• professor emeritus Kjell Goldmann från Stockholms universitet och
• professor Håkan Wiberg från Dansk Institut for Internationale Studier,
Köpenhamn.
Övriga bedömare har varit:
• studerande Niklas Bolin från Umeå universitet,
• studerande Stina Edqvist från Göteborgs universitet,
• forskarstuderande Anders Hellström från Lunds universitet,
• professor Bernd Henningsen från Humboldt-Universität zu Berlin,
• professor Jan Hesselberg från Universitetet i Oslo,
• forskarstuderande Ewa Mimmi Söderberg Kovacs från Uppsala universitet, studerande Erik Löfmarck från Malmö högskola,
• försteamanuensis Nina C Raaum från Universitetet i Bergen,
• forskarstuderande Anna Spånning från Karlstads universitet,
• studerande Åsa Stenman från Göteborgs universitet,
• professor Jan Sundberg från Helsingfors universitet, samt
• professor Lise Togeby från Aarhus universitet.
Högskoleverkets sekretariat har utgjorts av utredarna Henrik Holmquist,
Carin Olausson, Joakim Palestro och projektledaren Maud Quist.
Bedömargruppens ledamöter har utsetts på förslag av de berörda lärosätena. Ledamöterna har alternerat vid platsbesöken och vid varje platsbesök har
gruppen bestått av en ordförande och ytterligare två sakkunniga, en doktorand (i de fall forskarutbildningen granskats), en student och en sekreterare
från Högskoleverket. Varje bedömare har deltagit i 4–11 platsbesök. Därutöver
har hela gruppen haft fem gemensamma möten och kontinuerligt samrått om
bedömning och rapportens innehåll.
I rapportens inledande allmänna avsnitt redovisas bedömargruppens generella intryck och rekommendationer. I rapportens andra del redovisas bedömargruppens bedömning av de enskilda utbildningarna som omfattas av
utvärderingen, inklusive specifika rekommendationer riktade till dessa.
Uppdraget har omfattat 27 utbildningar som leder till lägst kandidatexamen:
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• Grund- och forskarutbildningen i statsvetenskap vid universiteten i Göteborg, Karlstad, Linköping, Luleå, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala,
Växjö och Örebro samt vid Mittuniversitetet och Högskolan i Jönköping, och dessutom grundutbildningen i statsvetenskap vid högskolorna
i Gävle, Halmstad, Kalmar respektive Malmö, samt vid Högskolan Väst
och Södertörns högskola.
• Grund- och forskarutbildningen i freds- och utvecklingsforskning vid
Göteborgs universitet samt i freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet, och dessutom grundutbildningen i freds- och konfliktvetenskap
vid Malmö högskola samt i freds- och konfliktstudier vid Umeå universitet.
• Grundutbildningen i u-landskunskap vid Lunds universitet och i utvecklingsstudier vid Uppsala universitet, samt forskarutbildningen i landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet.
• Grundutbildningarna i europakunskap och latinamerikakunskap vid Göteborgs universitet.
Syftet med Högskoleverkets nationella ämnes- och programutvärderingar är
att bidra till kvalitetsutveckling, att granska om mål och bestämmelser i högskolelagen och högskoleförordningen uppfylls, och att ge en nationell översikt
över utbildningarnas tillstånd. Bedömargruppens huvudsakliga frågeställning
har varit om de utbildningar som uppdraget omfattat håller tillräcklig kvalitet.
Utbildningsmål är enligt Högskolelagen 1 kap. 9 § att ge studenterna förmåga att göra ”självständiga och kritiska bedömningar” och att ”självständigt
urskilja, formulera och lösa problem” samt ”beredskap att möta förändringar
i arbetslivet”. Studenterna skall dessutom, utöver att inhämta ”kunskaper och
färdigheter” inom utbildningsområdet, utveckla förmåga att ”söka och värdera
kunskap på vetenskaplig nivå”, ”följa kunskapsutvecklingen” samt ”utbyta
kunskaper även med personer utan specialkunskaper”. Kärnan i bedömarnas uppgift har varit att avgöra om utbildningarna har hållit godtagbar nivå
i dessa hänseenden.
Bedömningsarbetet har utgått från de självvärderingar med bilagor som
institutionerna (motsvarande) har gjort på Högskoleverkets uppdrag och enligt dess anvisningar. Vid ett upptaktsmöte 17 november 2004 fick de granskade lärosätena möjlighet att påverka anvisningarna till självvärderingsarbetet. Delar av bedömargruppen (fyra till fem personer) har under en dag besökt
varje utbildning och har därvid, på grundval av självvärderingen, diskuterat
utbildningens förutsättningar och innehåll med ledning, lärare, studerande
och fakultetsledning (motsvarande) samt i förekommande fall med doktorander och handledare. Totalt har bedömargruppen träffat cirka 250 studenter,
70 doktorander samt drygt 200 lärare och handledare. De för hela gruppen
. Ämnet kallas statskunskap i Uppsala och Örebro. I Växjö bytte ämnet namn från
politologi till statsvetenskap, 1 juli 2005.
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gemensamma bedömningarna har gjorts på basis av informationen från självvärderingarna och platsbesöken. Förändringar som inträffat i perioden efter
platsbesöket fram till denna rapports publicering behandlas inte. Bedömare
med anknytning till ett lärosäte har inte deltagit i granskningen av detta.
Det är utbildningens förutsättningar, innehåll och former som har kunnat
kvalitetsgranskas, snarare än den utsträckning i vilken de studerande faktiskt har förvärvat de kunskaper och färdigheter som Högskolelagen anger.
Granskningen av grundutbildningen har gällt faktorer som lärarkårens storlek, sammansättning och forskningsmöjligheter, undervisningsmetoder och
examinationsformer, utbildningens forskningsanknytning och internationalisering, studentinflytande och utvärderings- och kvalitetsarbetet samt i viss
mån infrastrukturella frågor. Avseende forskarutbildningen har granskningen
gällt faktorer som antagning, kurser, seminarier, internationalisering, handledning samt doktorandernas institutionstjänstgöring och ekonomiska förutsättningar.
Förfaringssättet har hunnit bli väl utprövat sedan detta slags granskningar
påbörjades år 2001, men några begränsningar och svårigheter behöver kommenteras.
Begränsningar

Viktigast, av det som varit svårt att göra, är att penetrera innebörden i bedömningskriterierna på ett djupgående sätt, i sista hand att tolka vad regering och
riksdag kan ha avsett med sina formuleringar. Ett exempel på detta är vad som
menas med förmåga att göra ”självständiga och kritiska” bedömningar. Att
lära studenter att vara kritiska är inte svårt; det svåra är att ge dem förmåga
att inta ett självständigt förhållningssätt, istället för att studenterna ska återge
vad de fått lära sig om hur man kritiserar olika ansatser och metoder. Det
kursinnehåll och den pedagogik som är ägnad att ge kritisk förmåga kan skilja
sig från vad som behövs för att möjliggöra självständigt tänkande. I ett utvärderingsprojekt som detta är det knappast möjligt att analysera sådana frågor
och utveckla en samsyn kring dem. Detsamma gäller förhållandet mellan att
lära ut ”självständigt och kritiskt” tänkande och att anpassa utbildningen till
yrkeslivets, dvs. externa intressenters, krav. Inte heller denna problematik har
kunnat genomlysas.
En annan begränsning i kvalitetsgranskningen har gällt innehållet i kurslitteraturen. Att på ett systematiskt sätt analysera kurslitteraturens kvalitet
har inte varit möjligt inom givna ramar. Av avgörande betydelse för nivån i
undervisningen är de studerandes förutsättningar. Frågan om förkunskaperna
tas upp i flera självvärderingar och har diskuterats vid flera platsbesök, men
det är svårt att säga något välgrundat på detta underlag. Vissa utbildningar
har ett sådant urval studerande att en högre nivå på undervisningen är möjlig.
Eljest består bedömningsunderlaget av lärares intryck. Det är vanligt att lärare
hävdar att en del studenter brister i förmåga att skriva svenska och läsa engelskspråkig facklitteratur samt saknar tillräcklig underbyggnad i matematik.
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Det hävdas dessutom att de studerandes allmänorientering kan vara sådan
att det är svårt att leva upp till målet att vara analytisk i stället för att lära ut
”fakta”. Någon egentlig evidens föreligger emellertid inte i detta hänseende,
och därför berörs frågan bara i förbigående i rapporten.
De studerandes viktigaste arbetsresultat är deras examensuppsatser respektive avhandlingar. En genomgång av detta stora material har självfallet inte
varit möjlig inom uppdragets ram. Ett urval uppsatser har funnits tillgängliga vid platsbesöken, och de har kunnat ge en uppfattning om studenternas
inriktning och betygsättarnas principer, men detta har inte räckt som grund
för omdömen om utbildningens kvalitet.
Diskutabla mått

Vissa kvantitativa mått och uttryck i bedömargruppens underlag bör användas
med försiktighet. Ett är ”söktryck”: Ibland avses det absoluta antalet sökande,
ibland antalet sökande relativt antalet platser; ibland inräknas alla sökande,
ibland endast förstahandssökande. Uppgifter om söktryck kan därför i huvudsak endast användas för jämförelser mellan olika utbildningar inom samma
fakultet, och för jämförelser i tiden avseende en och samma utbildning, däremot inte för jämförelser mellan högskolor.
”Genomströmning” kan likaså vara skilda ting. Ibland mäts så kallad
genomströmning genom att antalet antagna och antalet examinerade jämförs
under samma tidsperiod, ibland genom att följa en och samma kohort studerande över tiden. Om det som skall mätas är undervisningens resultat har det
senare måttet högre validitet än det förra, men eftersom samma benämning
används på båda får man ta det försiktigt med jämförelserna.
”Prestationsgrad” – entydigt definierat som antalet helårsprestationer i relation till antalet helårsstuderande – är det mått som används i de faktarutor
som inleder avsnitten om enskilda utbildningar. Även här behövs emellertid
försiktighet vid tolkningen: En hög prestationsgrad behöver inte betyda att
jämförelsevis många av studenterna har slutfört sina studier utan kan bero på
att ovanligt många studenter från tidigare år blivit klara under det år måttet
avser, samtidigt som en låg prestationsgrad kan bero på att åtskilliga från det
aktuella året blivit färdiga först efter det att nästa år börjat. Ett mått som är
mindre känsligt för irrelevanta variationer över tiden skulle man kunna få
genom att slå samman flera år efter varandra.
Också antalet lärarledda undervisningstimmar per student har visat sig
kunna beräknas på skilda sätt. Bedömargruppen har lagt dessa data till grund
för några generella synpunkter på undervisningstiden, men med avseende på
specifika utbildningar har endast extrema värden beaktats. Inte heller data om
lärarnas fördelning av tid på skilda arbetsuppgifter – grundutbildning, forskarutbildning, forskning, administration – är oproblematiska, bl.a. därför att
förhållandena i teorin och praktiken kan skilja sig åt.
Bedömargruppen föreslår att Högskoleverket utvecklar preciserade definitioner och standardiserade operationaliseringar av begrepp som söktryck,
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genomströmning, undervisningstimmar för studenter och forskningstid för
lärare, samt insamlar jämförbara data till nytta för framtida utvärderare.
Studentopinionernas representativitet

Bedömargruppen har fäst vikt vid studenternas uppfattningar om den utbildning de fått, men det har ibland varit svårt att avgöra hur representativa de
åsikter är som har framförts. Föredömlig har i detta hänseende varit statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet som till sin självvärdering har
fogat en bilaga på tre sidor, i vilken studentrådet vid institutionen ger detaljerade synpunkter på utbildningen. Inte ens i detta fall är dock synpunkternas representativitet självklar – det gäller om studenter, liksom om andra, att
företrädarnas åsiktsrepresentativitet kan vara problematisk – men osäkerheten
har självfallet varit större när källan till studerandeuppfattningar varit det som
framkommit vid platsbesöken.
Det hör till saken att de studenter bedömargruppen träffat vid dessa tillfällen utvalts på skiftande sätt och varit i olika grad förberedda för sin uppgift.
Ibland har de som mött bedömarna varit utsedda av studentråd eller motsvarande, ibland har de rekryterats av institutionens ledning. Ibland har de varit
inlästa på institutionens självvärdering, haft den framför sig på bordet och
kunnat diskutera dess detaljer med bedömarna; ibland har de inte känt till
självvärderingens existens.
Inte sällan har grundutbildningsstudenter och forskarstuderande gett bedömarna informationer och synpunkter av betydelse för bedömningen, men det
har varit nödvändigt att ta det försiktigt med slutsatser om att studenterna i
bestämd form anser det ena eller andra.
Konsekvensen i lärosätestexterna

Lärosätestexterna följer en gemensam rubrikmall och vissa frågor behandlas
i samtliga lärosätestexter, såsom hantering av uppsatsexamination och kursvärderingar. Det har dock visat sig svårt att behandla alla de 27 utbildningarna på ett helt konsekvent sätt. Det finns säkert exempel på att utbildning X
beröms eller kritiseras i ett visst hänseende utan att motsvarande bedömning
görs av utbildning Y, fastän detta varit motiverat. Inga långtgående slutsatser
bör dras på grundval av jämförelser mellan behandlingen av enskilda lärosäten. För varje utbildning har en granskning gjorts av samtliga kvalitetsaspekter
som nämnts ovan, men den bedömning som redovisas för ett enskilt lärosäte
är inriktad på de problem och möjligheter som befunnits mest angelägna att
kommentera. Gemensamma eller allmänt förekommande drag och problem
behandlas i rapportens inledande, generella del.
En frestelse som varit svår att undgå har varit att mäta små och stora utbildningar med olika måttstockar. Medan det legat nära till hands att kritisera
en stor institution vid ett äldre universitet för att, trots allt, ha begränsningar,
har det varit lockande att berömma en liten utbildning vid en nyare högskola
för att vara utmärkt, fastän dess begränsningar varit större. I själva verket har
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granskningsuppdraget kunnat te sig motsägelsefullt i detta hänseende; frågan
har gällt kvaliteten i den utbildning studenterna erbjuds, men den har också
gällt hur väl man vid de nya universiteten och de mindre högskolorna lyckats
ta tillvara sina mindre gynnsamma förutsättningar. Det har varit svårt att göra
denna avvägning på ett konsekvent sätt.
Här och där har det visat sig svårt att i utvärderingen enbart beakta utbildningen i ämnet, vilket är vad uppdraget gällt, men bortse från det program
vari ämnet ingår, något som inte ingått i uppdraget. I den mån problem eller
möjligheter kopplade till programmen påverkar ämnet behandlas detta. Det
är t.ex. möjligt att den statistikutbildning som ingår i pol.mag.-program, i
någon grad kompenserar för otillräcklig metodutbildning i statsvetenskapsämnet, och att otillräckligheten därför är större för dem som läser statsvetenskap som fristående kurs. Vad de studerande gör utöver att läsa själva ämnet
beaktas emellertid bara punktvis i rapporten.
Det statistiska materialet baseras på uppgifter i utbildningarnas självvärderingar. Lärosätena har haft möjlighet att faktagranska dessa uppgifter innan
rapportens publicering. De för varje lärosäte inledande statistiska uppgifterna
om antal lärare avser även de doktorander som har institutionstjänstgöring.
I uppgiften om heltidsekvivalenter för lärare räknas doktoranderna in med
avseende på deras procentuella institutionstjänstgöring, exempelvis utgör fem
doktorander med vardera 20 procents institutionstjänstgöring en heltidsekvivalent. Vad avser heltidsekvivalenter för övriga lärare har vi räknat anställningens omfattning, oberoende av engagemang i grundutbildningen.
Rekommendationernas karaktär

I rapporten avslutas genomgången av varje utbildning med något om vad som
befunnits vara dess starka sidor samt med några rekommendationer. De senare
är av olika karaktär. Somliga riktar sig till den institution eller avdelning som
ger den utbildning det gäller, andra till fakulteter eller motsvarande, åter andra
till högskoleledningen, några snarast till statsmakterna. Somliga har karaktär
av förslag om att överväga åtgärder i viss riktning, andra är bestämda åtgärdsförslag, de mest långtgående är formulerade som villkor för att verksamheten
skall kunna fortsätta.
Det har varit svårt för bedömargruppen att avgöra hur ”realistisk” den borde
vara i sitt förslagsställande – i vilken utsträckning institutionella och ekonomiska restriktioner borde tas för givna. Har uppgiften varit att jämföra de
granskade utbildningarna med en idealmodell eller med vad som är rimligt,
givet institutionella och ekonomiska ”realiteter”? Vissa problem i utbildningen
har sin grund i det svenska akademiska systemet och inte i lokala tillkortakommanden, andra i, av riksdagen beslutade, regionalpolitiskt motiverade
strukturförändringar, åter andra naturligtvis i ekonomiska restriktioner. Det
kan på flera punkter diskuteras vad som är, och inte är, relevant inom ramen
för ett granskningsuppdrag som detta.
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Statsvetenskap
Undervisning i vad som numera vanligtvis kallas statsvetenskap började ges
vid Uppsala universitet på 1860-talet och har efter hand utvecklats till ett av
de större ämnena vid de samhällsvetenskapliga fakulteterna. Sett till landet i
helhet har antalet professorer i ämnet ökat från fyra, för ett halvsekel sedan,
till idag mer än tio gånger så många. År 2005 hade statsvetenskap blivit examensämne i grundutbildningen vid 18 högskoleenheter samt i forskarutbildningen vid 12 av dessa.
Några av de statsvetenskapliga miljöerna är för svenska förhållanden stora
med upp till 650 helårsstudenter i grundutbildningen, cirka 30 forskarstuderande och omkring 30 disputerade lärare, av vilka många forskar och några
är väletablerade i internationell statsvetenskap. Andra har färre än 100 helårsstudenter, endast enstaka disputerade lärare och mycket begränsad forskning.
Tabell 1, 2 och 4 visar på skillnaderna mellan olika lärosäten.
Att döma av hur utbildningen är upplagd råder det i stort sett konsensus
om vari ämnet består och vilka dess huvudsakliga beståndsdelar är: politisk
teori, svensk och jämförande politik, offentlig förvaltning, och internationell
politik. I vad mån det även råder en metodologisk samsyn är svårare att avgöra.
Kritiken av den etablerade – ”positivistiska” – synen på vad som menas med
vetenskap har varit utbredd inom ämnet men har haft olika genomslag i skilda
svenska miljöer. I utbildningen yttrar sig skillnaden bl.a. i avvägningen mellan
att lära ut metodologiska förfaringssätt och att undervisa om epistemologiska meningsmotsättningar: en del studenter erbjuds i första hand en meny av
forskningsmetoder, andra i första hand en introduktion till vetenskapsteoretiska debattfrågor.
Statsvetenskap är huvudämne i många grundutbildningsprogram med skiftande inriktning. Allmänt förekommande är pol.mag.-program, i vilka statsvetenskap kombineras med i första hand ekonomi och statistik. Exempel på
andra program, i vilka statsvetenskap är eller kan vara huvudämne, är politik
och medier vid Högskolan i Gävle, det Internationella ekonomprogrammet vid
Högskolan i Jönköping och Programmet för europastudier vid Växjö universitet. Åtskilliga flera kunde ha nämnts; den lokala variationen är stor. Många
grundutbildningsstudenter läser statsvetenskap i form av fristående kurser,
men andelen som gör detta varierar mellan inte någon (Högskolan i Jönköping) och alla (Stockholms universitet).
Det svenska universitetssystemet är uppbyggt på ett sätt som påminner om
det amerikanska genom att vara inriktat på bredd snarare än djup: Flertalet
grundutbildningsstudenter får en utbildning av bred karaktär och läser sitt
huvudämne, i detta fall statsvetenskap, endast under tre eller fyra terminer
(vid några lärosäten är det dock möjligt att läsa statsvetenskap under fem terminer inom grundutbildningens ram). Även för dem som har statsvetenskap
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som huvudämne består alltså hälften av grundutbildningen av studier i andra
ämnen. Först forskarutbildningen, öppen endast för ett fåtal, innebär ett avancerat, långvarigt specialstudium inom den egna disciplinen.
Uppläggningen har likheter med den amerikanska ”liberal arts”-traditionen, i vilken fyra års grundutbildning (college) skall ge både specialutbildning
inom en disciplin och bredare bildning genom studier av andra ämnen enligt
studentens fria, eller relativt fria, val. Statsvetenskapsutbildningen i andra
nordiska länder har snarare varit tyskinspirerad såtillvida att studietiden har
varit längre (kandidatexamen i statsvetenskap har tidigare byggt på en sexårig utbildning i både Danmark och Norge) samtidigt som inriktningen på
en ämbetsexamen har inneburit en nedtoning av bredden till förmån för fördjupning i huvudämnet.
Nu har, i båda länderna, skett en anpassning till Bolognasystemets modell
med tre års studier till en bachelor och ytterligare två till en master, följda av
en treårig forskarutbildning. Den finländska examensstrukturen har sedan
tidigare stora likheter med Bolognamodellen. När ungefär samma struktur
införts i Sverige, blir de strukturella skillnaderna mellan de nordiska statsvetenskapsutbildningarna mindre. Den svenska regeringens dröjsmål med att
ange villkoren för övergången, inte minst de ekonomiska, har gjort det svårt
för enskilda lärosäten och institutioner att förbereda den. Bland statsvetarna,
liksom säkert bland andra, finns medvetenhet om problematiken men det är
väsentliga variationer i hur långt anpassningen konkret har kommit.
Bologna innebär inte endast införandet av en gemensam studiestruktur,
vilken kommer att göra det lättare att jämföra och erkänna utbildningar i
skilda länder. För att öka möjligheterna till överföring av studiemeriter mellan
länderna krävs också att utbildningarna organiseras i flexibla modulsystem. I
detta hänseende ligger Sverige längre fram än övriga nordiska länder genom
att utbildningarna sedan länge är uppdelade i moduler, vanligtvis om 5 eller 10
poäng. Denna modulisering underlättar för svenska lärosäten att leva upp till
Bolognasystemets krav på flexibilitet. Överföringen av studiemeriter underlättas också av ett införande av ECTS-systemet för betygssättning.

Grundutbildning
Många och få studenter

Det är en mycket stor variation i antalet antagna studenter vid de utvärderade lärosätena (se tabell 1). I den ena änden av skalan finns universitet med
ett extremt stort antal studenter på såväl A–B- som på C–D-nivå. Således har
universiteten i Stockholm, Uppsala och Lund respektive 461, 393 och 347 helårsstudenter på A–B-nivå och 188, 211 och 203 studenter på C–D-nivå. I den
andra änden av skalan finns högskolor med en mycket begränsad antagning
av studenter som exempelvis Högskolan Väst och högskolorna i Gävle och
Kalmar med respektive 25, 36 och 64 helårsstudenter på A–B-nivå.
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Tabell 1. Antalet helårsstudenter inom ämnet statsvetenskap 2004.
Lärosäte
Göteborgs universitet

HÅS A–B-nivå

HÅS C–D-nivå

HÅS Totalt

158

43

36

0

36

Högskolan i Halmstad

105

22

127

Högskolan i Jönköping

54

10

64

Högskolan i Kalmar

64

15

79

Högskolan Väst

25

2

27

Karlstads universitet

97

26

123

Linköpings universitet

133

41

174

70

24

94

347

203

550

Malmö högskola

98

14

112

Mittuniversitetet

185

33

218

Stockholms universitet

461

188

649

Södertörns högskola

169

71

240

Umeå universitet

146

60

206

Uppsala universitet

393

211

604

Växjö universitet

152

76

228

Örebro universitet

138

40

178

2 831

1 079

3 910

Högskolan i Gävle

Luleå tekniska universitet
Lunds universitet

Totalt

201

Källa: Institutionernas självvärderingar

Vid flera av de utvärderade lärosätena, särskilt vid några av de stora miljöerna,
är antalet sökande stort i förhållande till antalet antagna, och konkurrensen
om studieplatserna är därför betydande. Ett i denna mening högt söktryck kan
innebära att studenterna ofta är mycket motiverade, och att det går att hålla en
hög nivå på undervisningen. Men samtidigt medför det sätt svensk högskoleutbildning är uppbyggd på, att det finns betydande variationer i studenternas
motivation, särskilt på de inledande kurserna i ämnet. Som framgår av tabell 1
är det endast omkring en tredjedel av studenterna på A–B-nivå som läser statsvetenskap på C–D-nivå. Huvuddelen av studenterna på A–B-nivå tar alltså sin
kandidat- eller magisterexamen i ett annat ämne än statsvetenskap och läser
statsvetenskap på A–B-nivå som ett av de allmänt bildande ämnen som krävs
för att få en svensk kandidatexamen. I några fall utgör statsvetenskap ett bland
flera stödämnen inom ett program, till exempel lärarprogram, medan det i
andra fall utgör huvudämne i programmet, till exempel pol.mag.-programmet. Det är därför stora skillnader i studenternas intresse och motivation för
att sätta sig in i statsvetenskapliga teorier, metoder och problemställningar.
Att undervisa studenter i ett så flexibelt system som det svenska innebär stora
pedagogiska utmaningar, särskilt på A- och B-nivå. Man ska kunna anpassa
undervisningen till, och verka inspirerande för, studenter med olika ambitioner, intressen och förutsättningar.
Studiernas innehåll, bredd och djup

Det är inte endast strukturen i uppbyggnaden av det svenska systemet för
högre utbildning som påminner om vad man finner i USA. Också de svens-
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ka statsvetenskapstudiernas innehållsmässiga uppdelning i statsvetenskapliga
underdiscipliner är helt parallell med vad man finner i USA, men också i England och i de övriga skandinaviska länderna: politisk teori, jämförande politik,
nationell (in casu: svensk) politik, internationell politik och offentlig förvaltning. Dessa underdiscipliner återfinns som standardmoment i den introducerande A-kursen och i de obligatoriska såväl som i de valfria fortsättnings- och
fördjupningskurserna på B–D-nivå. Dock är det speciellt kännetecknande
för svensk statsvetenskap, att det läggs förhållandevis stor vikt vid normativ
politisk teori (särskilt i fråga om medborgarperspektivet) och genusperspektiv
i undervisningen, medan offentlig förvaltning å andra sidan är nedtonat, speciellt på B–D-nivå. Vidare förekommer det i kurslitteraturen endast ytterst
begränsat med ekonomiskt inspirerad statsvetenskaplig litteratur, till exempel
”rational”- och ”public choice”-teori, som idag är ”mainstream” i anglosaxisk
statsvetenskap. Det kan bero på att det inte är obligatoriskt för studenterna
(bortsett från pol.mag.-studenterna) att läsa kurser i ekonomi, varför det kan
vara svårt att få studenterna att läsa och förstå denna typ av litteratur.
Utbildningen är oftast upplagd så att A-nivån ger studenterna en gemensam
introduktion till statsvetenskapens perspektiv och frågeställningar, medan
delar av B-nivån är valfri. Allmänt sett förefaller detta förnuftigt: Studenterna introduceras så pass brett i statsvetenskapliga ansatser, underdiscipliner
och ämnen, att det är möjligt för dem att gå vidare och läsa C–D-kurser och
forskarutbildning vid andra lärosäten. Samtidigt ger det institutionerna (eller
motsvarande) möjlighet att profilera sig på de högre nivåerna och härigenom
försäkra sig om god forskningsanknytning.
Det är – med Högskolan i Jönköping som markant undantag – förvånansvärt stor likhet mellan utbildningarna, vad avser ämnesmässigt innehåll och
undervisningsformer. Man kan fundera över om den stora likheten, särskilt
när det gäller A-kurserna, endast kan förklaras av en medveten önskan om att
säkra studenternas möjlighet att läsa på högre nivå på andra lärosäten, eller om
den begränsade variationen i högre grad beror på tradition och institutionell
tröghet – en successivt utvecklad svensk statsvetenskaplig kultur. Oavsett
om denna likhet mellan institutionerna kan förklaras av tradition snarare än
medvetna val, är standardiseringen av grundstrukturen – det vill säga tydlighet om vad man kan vänta sig av den som har utbildning i statsvetenskap – en
betydande fördel för både studenter och arbetsgivare. Men samtidigt borde det
finnas utrymme för större variation i det innehåll med vilken grundstrukturen fylls, liksom att en större variation i pedagogisk metod än den nuvarande,
inte heller skulle skada.
Mängden alternativa kurser varierar mellan lärosätena. En anledning kan
helt enkelt vara att antalet studenter och lärare varierar. På några ställen har
man mycket få studenter på högre nivåer, medan man på andra ställen har
ett stort antal. Det ger därför också varierande antal lärare och möjligheter
att erbjuda valfria kurser. Men det kan också vara tal om medvetna val. Vid
exempelvis Stockholms universitet och Örebro universitet råder det stor val-

30

frihet från B-nivån medan Göteborgs universitet i självvärderingen skriver att
studenterna ”… går på en relativt hårt snitslad gemensam bana”.
Statsvetaridentitet och studiesocial miljö

Det kan vara svårt att uppnå en ämnesidentitet som statsvetare. Man läser
statsvetenskap endast under högst fyra terminer, och på de första två terminerna har många av medstudenterna tänkt sig ett annat huvudämne än statsvetenskap i sin examen. En annan faktor är de fristående kurserna. I Danmark,
Norge och Finland finns det mer kontinuitet i utbildningen och studenterna
läser kurser inom ämnet eller i nära besläktade ämnen i större omfattning. Det
gör det lättare för studenterna att bilda studiegrupper och organisera extracurriculära aktiviteter av ämnesmässigt och socialt slag, som kan medverka
till att skapa samhörighetskänsla, engagemang och främja studieprogressionen. Det finns en betydande variation i hur de svenska universiteten och högskolorna tar sin an de studiesociala problemställningarna. På några lärosäten
finns det ämnesövergripande studentföreningar som tar vara på studenternas
behov av sociala aktiviteter, som exempelvis nationerna vid Lunds och Uppsala universitet. I andra fall är det institutionerna eller lärosätena som aktivt
gör något för att skapa känsla av gemenskap och en studiesocial miljö, exempelvis Statsvetarprogrammet vid Högskolan i Halmstad, där rena statsvetenskapskurser, specialkurser, bastermin och praktik sammantaget gör det möjligt
för en student att läsa cirka tre år statsvetenskap eller till statsvetenskap nära
knutna områden. På det hela taget verkar det som om programmen kan fylla
en identitetsskapande funktion och främja en studiesocial miljö: Deltagare i
program läser flera kurser tillsammans och möter varandra i fler sammanhang
än studenter som endast läser fristående kurser. Vi har emellertid också vid
våra platsbesök konstaterat att man på flera ställen med fördel skulle kunna
stärka den studiesociala miljön med andra åtgärder.
Samordning

I ett så flexibelt undervisningssystem som det svenska kan det lätt uppstå samordningsproblem. Det gäller progressionen i fristående kurser och i delkurser,
och det gäller olika ämnen som ingår i ett program. Även om samordningen
på många ställen tycks fungera utmärkt som till exempel i det statsvetenskapsdominerade Europaprogrammet vid Göteborgs universitet, finns det också
exempel på motsatsen. Exempelvis kan lärare på den ena delkursen vara dåligt
informerade om vad som tagits upp på en tidigare delkurs, och i program där
statsvetenskap ingår saknas det ofta samarbete mellan lärarna. Generellt hålls
det mycket få möten mellan ämnena, snarare verkar ämnena fungera sida vid
sida utan medveten samordning. Frågan om samarbete med andra ämnen
kan bli mer aktuell i och med den, i överensstämmelse med Bolognamålsättningen, utbyggda masternivån där ämnet kan komma att samarbeta med helt
nya ämnen.

31

En annan typ av samordningsproblem rör den enskilda studentens möjligheter att själv planera ett förnuftigt studieförlopp. Samordningen säkras i viss
utsträckning av programmen, men inte fullt ut, och är särskilt problematisk
för studenter som endast läser fristående kurser. Studenterna bör få vägledning
i vilka ämnen som kan passa ihop med statsvetenskap. Ofta är det helt upp
till studenten själv att lägga upp sina studier. Ett besläktat problem består i
den enskilda studentens möjlighet att planera progressionen i sina individuella
studier. Studenten kan vara säker på tillträde till studier på C- och D-nivå
bara om – som exempelvis vid Växjö universitet – antalet behöriga sökande
till högre nivåer är så litet att alla eller nästan alla antas, eller som vid Lunds
universitet, där platsgaranti råder för alla som läst statsvetenskap på A-nivån
oavsett lärosäte. Motsatsen, en hög tröskel från lägre till högre nivå, är särskilt markant vid Göteborgs universitet. Erfarenheten tyder på att platsgaranti
leder till en alltför stor belastning vad gäller handledning och examination
av uppsatser, samtidigt som hård konkurrens om antagning till högre nivåer
bryter sönder kontinuiteten i studierna. Vid lärosäten med många studerande
på lägre nivåer föreligger därför ett avvägningsproblem, vilket knappast fått
en god lösning vare sig i Lund eller i Göteborg.
Metodundervisningen

En bra och omfattande metodundervisning inom såväl kvantitativ som kvalitativ metod är viktig inom statsvetenskap, och en utexaminerad kandidat eller
magister bör ha tagit obligatoriska metodkurser under sina studier. Ansvariga för ämnet måste här göra en rimlig avvägning mellan kurser inriktade
på olika sakområden inom statsvetenskap och på rena metodkurser. Bedömargruppen har funnit att det vid vissa lärosäten finns betydliga brister i
metodundervisningen: Det finns inte metodkurser i tillräcklig omfattning. På
några lärosäten saknas också en tillräcklig bredd i metodundervisningen. Särskilt, har bedömargruppen emellertid konstaterat, finns det för få kvantitativa
moment i metodkurserna, och på många ställen saknas praktiska övningar.
Ett grundläggande krav är att en utexaminerad statsvetare på kandidatnivå
ska kunna läsa, förstå och kritiskt granska såväl kvantitativt som kvalitativt
inriktade vetenskapliga rapporter. På vissa institutioner saknas lärarkompetens att undervisa inom kvantitativ metod. Det kan där vara en god idé att
samordna kvantitativa moment med exempelvis sociologi och statistik. I det
sistnämnda fallet är det dock viktigt att undervisningen tillämpar statsvetenskapliga problemställningar.
Kritiskt och självständigt tänkande

All högskoleutbildning skall ge studenterna förmåga att göra självständiga och
kritiska bedömningar (HL 1 kap., 9 §). I allmänhet har de svenska statsvetenskapliga miljöerna gjort överväganden om vad som bör menas med kritiskt
och självständigt tänkande, men det har visat sig att lärosätena lägger olika
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meningar i detta. Begreppet kritiskt och självständigt tänkande i högre utbildning kan således ges flera betydelser:
• att skola studenterna i vetenskaplig metod, varvid kritiskt och självständigt tänkande förutsätts vara detsamma som att tillämpa ett vetenskapligt
betraktelsesätt
• att ”fostra” studenterna genom att presentera och anlägga olika perspektiv, att ha diskussioner i utbildningen och undervisning i seminarieform
och därmed bredda registret av tänkande
• att öva studenterna i att förhålla sig kritiskt till dominerande tanke- och
maktstrukturer i samhället
• att lära studenterna statsvetenskaplig idékritik, ideologikritik och argumentationsanalys
• att göra studenterna kritiska till det egna tänkandet.
Bedömargruppen har inte sett det som sin uppgift att formulera en auktoritativ
uppfattning om vari kritiskt och självständigt tänkande består, och vill endast
påpeka att det i det svenska utbildningssystemet görs flera olika tolkningar av
högskolelagens mål-paragraf.
Forskningsanknytning

I högskolelagen står det också att ”verksamheten skall bedrivas så att det finns
ett nära samband mellan forskning och utbildning” (HL 1 kap., 3 §). Också
här finns det variationer med avseende på vad lärosätena lägger i begreppet
forskningsanknytning. Vi har kunnat identifiera följande betydelser:
• att lärarna själva forskar
• att lärarna undervisar inom det område där de forskar
• att lärarna undervisar inom det fält där de tidigare forskat
• att lärarna håller sig uppdaterade om aktuell forskning
• att lärarna undervisar på litteratur de satt sig in i.
Inte heller här kan vi som bedömargrupp komma med någon auktoritativ
uppfattning om vad som ska menas med forskningsbaserad undervisning. En
utbredd uppfattning om forskningsbaserad undervisning är dock att studenterna bör stifta bekantskap med lärarnas egen forskning. Även om det är variationer mellan lärosätena har vi från våra möten med studenter vid platsbesöken fått det generella intrycket att studenterna, åtminstone när de kommit
längre i studierna, har god kännedom om vad deras lärare forskar i, och att
denna forskning också dras in i undervisningen. Vi kan också konstatera att
förutsättningarna för forskningsanknytning är goda då kompetensen inom lärargruppen sammantaget är hög inom ämnet. En stor andel av lärarna i grundutbildningen är disputerade eller doktorander (se tabell 2). Av totalt 415 lärare
inom statsvetenskap är 248 disputerade, och bland de icke-disputerade lärarna
är en stor majoritet (140 av 167) doktorander. Vi ser det också som viktigt för
forskningsanknytningen att professorerna undervisar på grundutbildningen.
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Tabell 2. Antal lärare i statsvetenskap inom olika kategorier vårterminen 2005. Undervisande doktorander är inkluderade i icke-disputerade lärare��������������������������������������������������
,�������������������������������������������������
och deras procentuella institutionstjänstgöring
är inkluderad vid beräkning av heltidsekvivalenter. För övriga lärarkategorier är heltidsekvivalenter
beräknat på anställningens omfattning, oberoende av hur omfattande engagemanget i grundutbildningen är.
Lärosäte

Göteborgs universitet

Professorer Docenter

Icke
disputerade

Totalt
antal
lärare

Heltidsekvivalenter

25

55

33,4

3

3,0

7

17

9,0

4

5

2,7

2

3

3,0

5

16

Högskolan i Gävle

1

2

Högskolan i Halmstad

5

5

Högskolan i Jönköping

9

Övriga
disputerade

1

Högskolan i Kalmar

1

Högskolan Väst

5

5

3,6

Karlstads universitet

1

3

4

11

19

14,4

Linköpings universitet

1

1

10

3

15

7,7

Luleå tekniska universitet

2

3

9

14

8,0

Lunds universitet

5

9

13

15

42

29,9

5

1

6

3,9

Mittuniversitetet

2

3

3

8

5,9

Stockholms universitet

5

9

16

53

32,6

Södertörns högskola

1

6

6

7

20

18,7

Umeå universitet

4

3

10

16

33

19,6

Uppsala universitet

7

10

28

25

70

41,4

2

6

10

18

13,6

4

3

9

13

29

18,2

42

60

146

167

415

268,6

Malmö högskola

Växjö universitet
Örebro universitet
Totalt

23

Källa: Institutionernas självvärderingar

Uppsatsen

Metodkunskapen, samt förmågan till kritiskt och självständigt tänkande, sätts
på slutligt prov i det självständiga arbetet som är ett mycket viktigt moment i
en statsvetenskaplig utbildning.
Handledning sker både kollektivt och individuellt. En del lärosäten har
inledningsvis kollektiv handledning. När studenten där kommit längre med
uppsatsen blir handledningen mer individuell. På detta sätt kan studenterna
även få stöd av varandra. Flertalet studenter bedömargruppen har talat med
är nöjda med sin handledning och anser att de fått tillräcklig handledning.
Handledarna upplevs som tillgängliga. Det kan dock vara svårt att finna den
rätta balansen mellan å ena sidan studenternas rätt till, och behov av, handledning under utbildningens gång, och att, å den andra sidan, försäkra sig om
att lärarnas arbetsbelastning inte blir alltför hög och att rimliga krav på självständighet i arbetet krävs av studenterna på olika nivåer.
Vanligtvis sker uppsatsförfattandet individuellt men flera lärosäten tillåter
eller uppmuntrar studenterna att skriva i par. På samma sätt som det kan vara
bra att visa självständighet som förberedelse för arbetslivet kan det vara bra
att träna sig på att samarbeta. Vid något lärosäte är studenterna tvungna att
skriva i par på grund av resursbrist. Bedömargruppen anser att studenter inte
bör tvingas till att skriva i par, men finner det förnuftigt att de får möjlighet
till det. Det bör dock ske en avvägning mellan självständighet och samarbete
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i uppsatsarbetet. Det finns variationer i hur lärosätena examinerar uppsatser.
Ibland kan examinationen göras av två personer, andra än handledaren, ibland
av en person, och ibland är handledaren ensam examinator. Bedömargruppen menar att det är oacceptabelt från studenternas rättssäkerhetssynpunkt
att handledaren är ensam examinator, men det kan samtidigt vara förnuftigt
om handledaren blir konsulterad i samband med examinationen. Att betyget
redovisas och motiveras i ett särskilt dokument, vilket förekommer till exempel vid Umeå universitet, är föredömligt. En del lärosäten, som till exempel
statsvetenskap vid Malmö högskola och europakunskap vid Göteborgs universitet, har utarbetade skriftliga riktlinjer för betygssättning av uppsatser, vilket
måste anses vara utmärkt.
Stora och små miljöer: fördelar och nackdelar

Bland annat av regionalpolitiska skäl är det en mycket stor variation i antalet
antagna studenter vid de svenska universiteten och högskolorna. Det finns
ett kontinuum av institutioner (eller motsvarande) med mycket stora miljöer i ena änden, och mycket små i den andra, med avseende på antalet lärare
och studenter (se tabell 1 och 2). Det kan av uppenbara skäl vara svårt att ge
en fullgod utbildning i en mycket liten miljö. Med endast ett fåtal lärare är
det knappast möjligt att ge kvalificerad undervisning inom statsvetenskapens
alla delområden och om dess olika metoder. En ytterligare nackdel med att
vara student i en liten miljö är att variationen blir liten och perspektiven få.
Utbildningen blir där också sårbar genom att vara beroende av enstaka lärares tjänstgöring.
Emellertid är det klart att flera små miljöer har förmått att på ett kreativt
vis kompensera för sin litenhet och samtidigt utnyttja några av de fördelar som
finns med att läsa vid ett mindre lärosäte. Det är möjligt att få stordriftsfördelar och därmed större bredd i kursutbudet genom att samarbeta med andra
ämnen vid den egna institutionen; likaså kan man dra nytta av lärarkrafter
vid andra institutioner och universitet/högskolor. Vidare har flera små lärosäten valt att profilera sig på C- och D-nivån istället för att erbjuda ett brett
kursutbud. Det kan vara en rekryteringsmässig fördel att kunna marknadsföra institutionen genom ”niche-branding”, vilket också ökar möjligheten för
lärarna att bedriva forskningsanknuten undervisning i den meningen att de
kan ge kurser primärt inom sina egna forskningsområden. Samtidigt är man
i många små miljöer övertygade om de fördelar som kan finnas med att vara
student i en liten miljö: Att avstånden till lärarna är mindre, att det är mindre
grupper med bättre möjlighet till diskussion och goda möjligheter för experimenterande i undervisningen, och att det förhållandevis lätt kan skapas en
tät studiesocial miljö. På det hela taget fann vi en hög grad av pedagogisk
reflektion i de små miljöerna, som till exempel vid Karlstads universitet och
en god lärare–student–kontakt. Flera av de studenter vi mötte vid platsbesöken var medvetna om detta. Däremot är det oklart i vilken utsträckning de
små, goda miljöerna i Sverige har varit i stånd att rekrytera studenter på basis
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av detta, men de borde överväga att i sin marknadsföring av utbildningarna
dra nytta av de fördelar som det kan innebära att vara student vid ett litet välfungerande lärosäte.
Den markanta fördelen vid stora lärosäten är just volymen. Det är möjligt
för lärosäten att anställa lärare med ett brett spektrum av kompetens och antalet studenter gör det möjligt att säkerställa ett brett utbud av kurser. Bland de
stora statsvetenskapliga miljöerna finner man också några av de bästa statsvetenskapsutbildningarna i Sverige med ytterst kompetenta lärarkrafter, god
organisation av studierna, pedagogisk medvetenhet och föredömlig undervisning. Det finns emellertid stora miljöer som inte fullt ut utnyttjar storleksfördelarna, till exempel genom att kombinera storföreläsningar med mindre
seminarier. Inte heller tar man på alla ställen hänsyn till några av de nackdelar som kan existera i stora miljöer, exempelvis att den enskilde studenten lätt
kan känna sig isolerad, såvida det inte aktivt skapas en god studiesocial miljö
och man aktivt reducerar avståndet mellan lärare och studenter. Man kan inte
generellt säga att stora miljöer är bättre än små, eller att små är bättre än stora.
Det är en stor variation mellan stora och mellan små miljöer. Det är emellertid klart att det i Sverige finns miljöer som är alltför små och inte har förmått
kompensera för sin litenhet på ett tillfredsställande sätt.
Lite undervisningstid

De svenska statsvetarstudenterna undervisas generellt för få timmar. Det gäller
på alla nivåer men framförallt på de högre nivåerna. Detta är bedömargruppens uppfattning, och den delas i stor utsträckning av de studenter och lärare
vi mött på platsbesöken. Sett i ett komparativt perspektiv får de svenska statsvetarstudenterna mindre undervisning än andra skandinaviska statsvetarstudenter.
Studenterna verkar inte alltid lägga ned 40 timmar i veckan på sina studier
i statsvetenskap ens om de går en helfartskurs, även om det i detta hänseende
finns variation mellan lärosätena. Många har jobb vid sidan av studierna och
ett antal studenter läser fler kurser samtidigt på sammanlagt mer än heltid,
några till och med dubbelt så mycket som normerat. Förutsatt att antalet
självstudietimmar är lågt bör det finnas utrymme för att ställa högre krav
inom ramen för studierna i statsvetenskap. Till exempel skulle lärarna kunna
arrangera studie- och arbetsgrupper som har till uppgift att förbereda seminarier. Studenterna skulle själva kunna använda grupperna som instuderings/
självstudiegrupper. Detta kan kompletteras med att lärarna utarbetar material
med frågor, teman och så vidare som delas ut till studenterna före lektionen.
Vi har sett flera exempel på att lärarna lägger ned ett stort arbete på denna typ
av undervisningsförberedelser, men på många ställen sker det inte alls. Doktorander och äldre studenter skulle i högre utsträckning kunna användas som
seminarieledare för att avlasta lärarna och ge studenterna fler mötestillfällen.
Ett rimligt antagande är att ett lägre antal undervisningstimmar också medför
ett lägre antal självstudietimmar, inte högre.
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Det har inte varit möjligt för bedömargruppen att göra en systematisk undersökning av svenska universitets- och högskoleanställda statsvetares forskningsmöjligheter, jämfört med deras nordiska kollegors. Men det är en generell bild
att många av de svenska lärarna själva anser att de endast i mycket begränsad
omfattning har möjlighet att forska inom tjänsten. Är detta ett faktum blir
inte forskningsanknytningen i undervisningen särskilt stark. I vissa fall skulle
det genom en omläggning och rationalisering av undervisningen vara möjligt
att skapa mer tid till forskning, men endast i ytterst begränsad omfattning, om
det samtidigt ska ges mer lärarledd undervisning. Bedömargruppen vill uppmana till att det genomförs en systematisk undersökning av lärarnas arbetsfördelning med avsikt att värdera om det finns en förnuftig balans mellan deras
förpliktelser vad gäller undervisning, administration och forskning.
Internationaliseringen varierar kraftigt

Det är färre utresande än inresande statsvetarstudenter i Sverige. Det är också
betydligt färre svenska än exempelvis norska och danska studenter som läser
utomlands. Det är inte för bedömargruppen klart vilka förhållanden som förklarar varför svenska statsvetarstudenter inte väljer att tillbringa lika mycket
tid i utlandet som sina skandinaviska kollegor. En väsentlig förklaring tycks
vara den strukturella uppbyggnaden av svensk högre utbildning som innebär
relativt kort studietid inom ämnet, där endast tre (kandidat) eller maximalt
fyra (magister) terminer av de allt som allt sex eller åtta terminernas grundutbildning läses inom huvudämnet. Studenterna kanske varken vill eller kan
använda de resterande terminerna till utlandsstudier så länge dessa inte är
integrerade i studiestrukturen. Det kan också finnas svårigheter att tillgodoräkna sig kurser som lästs utomlands. Och om studenten ska tillgodoräkna sig
en eller två terminers statsvetenskapliga studier från annat land, kommer två
tredjedelar (kandidat) eller hälften (magister) av huvudämnet att ha lästs vid
en annan institution än den studenten tar sin examen vid. Slutligen bör det
nämnas att det hittillsvarande svenska betygssystemet avviker markant från
det gemensamma europeiska betygssystemet (ECTS), vilket kan bidra till att
minska studentmobiliteten mellan Sverige och andra europeiska länder. Detta
är antagligen inte ett problem som är specifikt för statsvetenskap utan gäller
svensk högskoleutbildning generellt. Det finns emellertid lärosäten där internationaliseringen fungerar väl, till exempel vid Linköpings universitet, Umeå
universitet och Högskolan i Jönköping. Det kunde vara motiverat att undersöka varför utresandet är mer omfattande på dessa ställen.
Det är också stora skillnader mellan de olika lärosätena i hur stora utbytesmöjligheter studenterna har. Vissa har goda utbytesmöjligheter, som vid Högskolan i Jönköping, medan andra helt saknar möjligheter, som vid Högskolan
i Gävle. För att kunna ha organiserade utbyten måste en utbildning kunna
erbjuda platser till utländska studenter, vilket kan bli svårt för mindre högskolor. Ett annat problem i de små miljöerna är att ha tillräckligt med lärare för
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att även hålla kurser på engelska. I storstäderna kan svårigheterna att skaffa
bostäder för gäststudenter vara en begränsning.
Vi rekommenderar att högskolorna och universiteten generellt, såväl som
de svenska statsvetenskapliga miljöerna specifikt, genomför en analys av vilka
hinder det finns för såväl utresande som inresande statsvetarstudenter, och
överväger hur dessa hinder kan minimeras.
Internationalisering handlar även om val av kurslitteratur och om att ge
kurser på engelska. Bedömargruppen kan konstatera att en betydande andel av
kurslitteraturen, framförallt på C–D-nivå, är på engelska och att det nationellt
sett finns ett rikt utbud av kurser på engelska. Det bör vara ett utbildningsmål att studenterna efter sin utbildning ska kunna fungera i sitt yrke både på
engelska och på svenska.
Kvalitetsarbete och studentinflytande

Kvalitetssäkringsarbetet varierar betydligt mellan lärosätena. På några ligger
kvalitetsarbetet så gott som uteslutande på ämnes- och institutionsnivå, på
andra ligger det också aktivt på fakultets- och rektorsnivå. Vid Göteborgs och
Stockholms universitet har vi funnit exempel på väl fungerande kvalitetssäkringsarbete.
Kursvärderingar genomförs med få undantag på samtliga kurser. Vanligast
är skriftliga formulär efter kursens slut men det finns även webbaserade kursvärderingar. Muntliga diskussioner under och efter kursens gång är ett annat
sätt att utvärdera kurserna som förekommer. Ibland finns gemensamma kursvärderingssystem för alla kurser och ibland varierar kursvärderingssystemet
beroende på vem som är kursansvarig. Återkoppling av kursvärderingarnas
resultat till de som gjort kursvärderingen och till efterkommande studenter är
generellt bristfällig, vilket inte gynnar studenternas engagemang.
Det verkar också vara brister i studentmedverkan i kvalitetsarbetet. Studentinflytandet gentemot institutionerna fungerar bäst för de studenter som läser
inom program där det oftast finns programföreningar. Det finns ett samband
mellan kontinuitet i studierna och ett gott studentinflytande. Studenter som
stannar längre inom ämnet är mer benägna att engagera sig i sin utbildning.
Att skapa kontinuitet och sammanhållning är därför ett sätt att öka studentinflytandet. Studenter på fristående kurser avstår i alltför hög utsträckning
från att engagera sig. Hur inflytandet för dessa studenter kan stimuleras och
underlättas bör undersökas.
Jämställdhet, mångfald och studenter från studieovana miljöer

I det svenska systemet för högre utbildning läggs det stor vikt vid jämställdhet, mångfald och rekrytering av studenter från studieovana miljöer. Denna
politiska målsättning kan dels motiveras utifrån ett rättviseperspektiv: Alla ska
oavsett kön, etniskt ursprung eller social bakgrund ha samma möjligheter till
utbildning. Dels kan den motiveras innehållsmässigt: En heterogen studentgrupp ger större potential för mångsidighet i undervisningen.
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I de svenska statsvetarmiljöerna är det generellt stor uppmärksamhet kring
könsfrågorna; både innehållsmässigt genom att säkerställa genusperspektiv i
undervisningen; och ur rättvisesynpunkt genom att eftersträva jämställdhet
bland studenter och lärare. I praktiken är det dock betydande variationer
mellan institutionerna. Det gäller den insats som görs för att få genusperspektivet representerat i undervisningen, och det gäller balansen mellan kvinnor
och män på olika nivåer. Som framgår av tabell 3 är könsfördelningen ganska
jämn med en tendens till något fler kvinnor bland dem som studerar statsvetenskap. Endast 2 av de 18 utbildningarna har fler män än kvinnor bland studenterna. Däremot är det en klar majoritet av män i lärarkåren, med undantag
för Umeå universitet och Högskolan Väst. Speciellt uttalad är den manliga
dominansen bland professorerna. Det verkar med andra ord finnas ett nationellt jämställdhetsproblem inom statsvetenskap, förmodligen gemensamt med
andra delar av akademin, som lärosätena borde vidta aktiva åtgärder mot.
Tabell 3. Den procentuella andelen kvinnor och män bland studenter, doktorander, lärare (inklusive
undervisande doktorander och professorer) samt professorer (knutna till grundutbildningen). Inom
parantes anges antalet personer (n) som procenttalen grundar sig på.
Lärosäte

Göteborgs universitet
Högskolan i Gävle

Studenter år Doktorander år Lärare vt 2005 Professorer vt
2004 K/M %
2004 K/M % (n)
K/M % (n)
2005 K/M % (n)
(n registrerade)
55/45 (614)

Högskolan i Halmstad

56/44 (344)

Högskolan i Jönköping

60/40 ( 383)

Högskolan i Kalmar
Högskolan Väst

45/55 (31)

54/46 (72)

38/62 (55)

11/89 (9)

0/100 (3)
18/82 (17)
100/0 (3)

33/67 (79)

60/40 (5)

0/100 (1)

0/100 (3)

58/42 (55)

80/20 (5)

Karlstads universitet

58/42 (435)

33/67 (6)

21/79 (19)

100/0 (1)

Linköpings universitet

50/50 (486)

33/66 (3)

33/67 (15)

0/100 (1)

Luleå tekniska universitet

53/47 (335)

43/57 (7)

43/57 (14)

0/100 (2)

57/43 (1 208)

57/43 (28)

43/57 (42)

0/100 (5)

Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Stockholms universitet

60/40 (285)

17/83 (6)

53/47 (681)

0/100 (3)

12/88 (8)

50/50 (2)

58/42 (1 511)

50/50 (30)

38/62 (53)

40/60 (5)

35/65 (20)

0/100 (1)

Södertörns högskola

63/37 (475)

Umeå universitet

45/55 (402)

67/33 (15)

48/52 (33)

50/50 (4)
0/100 (7)

Uppsala universitet

58 /42 (1 990)

52/48 (27)

36/64 (70)

Växjö universitet

54/46 (780)

33/67 (9)

22/78 (18)

Örebro universitet

53/47 (900)

44/56 (23)

34/66 (29)

25/75 (4)

Källa: Institutionernas självvärderingar

Likaså är det generellt en stor uppmärksamhet kring frågan om att rekrytera såväl studenter från studieovana miljöer som studenter med invandrarbakgrund. Det är fråga om en komplex problemställning: även om personer
med utländsk bakgrund kan komma från studieovana miljöer så är det långt
ifrån alltid fallet. Och de flesta studieovana miljöer är inte invandrarmiljöer.
Två högskolor, Malmö högskola och Södertörns högskola, har det specifika
uppdraget att öka rekryteringen från båda dessa miljöer. Statsvetenskapen
vid Södertörns högskola har lyckats bra med att utnyttja mångfalden i den
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heterogena studentgruppen i undervisningen. Men även andra lärosäten är
medvetna om problemställningen. Exempelvis använder Mittuniversitetet i
stor utsträckning distansundervisning, som både kan bidra till den statliga
regionalpolitiken och till att underlätta för personer från studieovana miljöer
att studera. Emellertid finns det, till skillnad från i fallet med jämställdhet,
väldigt liten systematisk uppföljning av om politiken lyckas, och det finns så
gott som ingen statistik. Det vore värdefullt om institutionerna kunde bedöma
i vilken utsträckning studenter med olika bakgrunder genomför utbildningen,
och när i utbildningen de faller ifrån. Detta är en förutsättning för att kunna
identifiera förhållanden som i särskilt hög grad verkar hindrande för att studenter med invandrarbakgrund eller studenter från studieovana miljöer genomför sin utbildning, och i förlängningen för att kunna vidta åtgärder som
kan reducera sådana hinder.
Vi rekommenderar de svenska lärosätena att genomföra systematiska analyser av vilken betydelse studenternas bakgrund har för deras studieresultat.
Det förefaller finnas en motsättning mellan den styrka, med vilken det från
officiellt håll hävdas att man önskar mångfald och rekrytering från studieovana miljöer, och de möjligheter det finns för att veta om politiken faktiskt
implementeras och fungerar.
Yrkesanknytning och anställningsbarhet

Man har vid lärosätena sällan funderat särskilt mycket på målet med utbildningen och då vi tagit upp frågan vid platsbesöken har man generellt haft
svårt att formulera sådana mål. Vid många lärosäten förefaller den väsentligaste målsättningen vara att de studerande ska bibringas kvalifikationer för
att kunna fortsätta med forskarutbildning på det egna lärosätet eller på något
annat lärosäte. Det kan vara ett utmärkt delmål, men samtidigt är det en
försvinnande liten andel av de studerande som fortsätter med en forskarutbildning. Det är mot den bakgrunden förbluffande i vilken liten grad man
vid lärosätena funderar över vilken arbetsmarknad den övervägande delen av
studenterna ska verka på efter avslutad utbildning, och i vilken utsträckning
utbildningen förbereder studenterna på denna arbetsmarknad på ett tillräckligt kvalificerat vis. Även om få lärosäten genomför systematiska studier av
vilken arbetsmarknad de utexaminerade studenterna är sysselsatta på är det ett
gängse antagande att de allra flesta studenter blir utredare och handläggare.
De generella kvalifikationer, som de studerande får med sig genom att
genomgå en akademisk utbildning – förmåga att läsa och skriva facktext,
söka information, sammanställa, analysera, förhålla sig kritiskt med mera – är
klart användbara även i det icke-akademiska arbetslivet. Detta bekräftas av
några alumnienkäter, och det är önskvärt att det klargörs för studenterna att
det de kan uppfatta som förberedelse för forskarutbildning ger en i arbetslivet
brett användbar kompetens. Men samtidigt bör lärosätena överväga i vilken
utsträckning utbildningen bör anpassas till den specifika arbetsmarknad som
studenterna senare kommer att vara verksamma på. Eftersom statsvetare före-
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trädesvis arbetar som utredare och handläggare kan man exempelvis fråga
sig om utbildningarna i allmänhet innehåller tillräckligt mycket om organisation och förvaltning, och om man inte just som utredare och handläggare
har användning av goda kunskaper i kvantitativ metod. Inte enbart studiernas innehåll bör övervägas. Det kan också vara ändamålsenligt att överväga
de pedagogiska metoderna. Exempelvis kan grupp- och projektarbete både
främja den akademiska inlärningen och samtidigt utveckla sociala kompetenser i förhållande till det efterföljande arbetslivet, där man sällan ska arbeta
individuellt och i ”splendid isolation”, utan just i gemensamma grupper. Träning i muntlig föredragning är ett annat element som kunde förstärkas.
För att få bättre information behövs en bättre uppföljning av vad studenterna får för arbete efter utbildningen. Med den kunskapen som bas kan
man överväga vilka kompetenser som utbildningen bör ge. Alumniuppföljningar finns redan vid till exempel Göteborgs universitet, Uppsala universitet
och Linköpings universitet. Det kunde också vara en god idé att undersöka
arbetsgivarnas uppfattning av om studenterna får de rätta kvalifikationerna
för arbetsmarknaden. I samband med detta kunde man också fråga om högskolornas nuvarande betygssystem är tillräckligt differentierat för att arbetsgivarna, när de till en enskild anställning kan motta flera hundra ansökningar,
ska vara i stånd till att värdera och differentiera mellan de sökandes akademiska kvalifikationer.
Ett annat sätt att öka sammanhanget mellan utbildning och efterföljande
arbetsmarknad är praktik. Praktikmöjligheter ingår i flera utbildningsprogram där statsvetenskap är eller kan vara huvudämne, inklusive många pol.
mag.-program. Det är väsentligt att institutionen eller motsvarande engagerar
sig i att uppsöka och hålla kontakt med praktikplatser, något som förefaller
variera idag. Vid Göteborgs universitet och Högskolan i Halmstad har praktiktjänstgöring för bland annat statsvetare införts som fristående kurs, vilket
bedömargruppen ser positivt på.
Rekommendationer

• Öka omfattningen av lärarledd undervisning, speciellt med avseende på
högre nivåer.
• Inför mer metodundervisning, särskilt ifråga om kvantitativ metod.
• Förbättra studenternas möjlighet att planera en samlad studiegång från
A- till D-nivå.
• Undersök vilka hinder som finns för internationellt studentutbyte.
• Värna lärarnas forskningstid och säkra samtidigt att studenterna får mer
undervisning genom att effektivisera undervisningen till exempel genom
större studentgrupper och återanvändning av undervisningsmoduler.
• Motverka aktivt den skeva könsfördelningen bland lärarna, speciellt högt
upp i hierarkin där den manliga dominansen är stor.
• Arbeta för att förbättra studentinflytandet och ge bättre återkoppling på
kursvärderingar.
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• Genomför systematiska analyser av vilken betydelse studenternas bakgrund har för deras studieresultat.
• Förbättra sambandet mellan studieinnehåll och undervisningsformer å
ena sidan och studenternas kommande arbetsmarknad å den andra sidan.
• Högskoleverket bör i dialog med lärosätena förbättra möjligheterna till
jämförbar studentstatistik.

Forskarutbildning
Antalet aktiva doktorander år 2005 i statsvetenskap var 185, fördelade på inte
mindre än 12 miljöer av mycket olika storlek. Universiteten i Göteborg, Stockholm, Lund, Uppsala och Örebro med vardera 23 eller flera aktiva doktorander
kan kontrasteras mot Linköpings universitet, Mittuniversitetet och Högskolan
i Jönköping med vardera 3 (se tabell 4).
Tabell 4. Antal doktorander i statsvetenskap aktiva på minst 50 procent vårterminen 2005
Lärosäte

Antal doktorander

Göteborgs universitet

31

Högskolan i Jönköping

3

Karlstads universitet

6

Linköpings universitet

3

Luleå tekniska universitet

7

Lunds universitet

28

Mittuniversitetet

3

Stockholms universitet

30

Umeå universitet

15

Uppsala universitet

27

Växjö universitet

9

Örebro universitet

23

Totalt

185

Källa: Institutionernas självvärderingar

Uppläggningen av utbildningen varierar. Lättast att se är att avhandlingarna
värderas olika: de ger 100 poäng i nio av utbildningarna, 110 poäng i två och
80 poäng i en. Eftersom man kan utgå från att kraven vid disputationen är
desamma innebär skillnaderna i poängtal att doktorander vid två universitet
(Lund och Stockholm) får extra tid på sig för den centrala prestationen. Detta
kan diskuteras: det är önskvärt med en gemensam linje.
Enligt studieplanerna varierar även balansen mellan å ena sidan obligatoriska, å andra sidan valfria eller ospecificerade kurser: utrymmet för individualisering är minst vid universiteten i Göteborg, Karlstad och Stockholm,
störst vid universiteten i Luleå och Linköping (från Högskolan i Jönköping
har ingen studieplan insänts). Överallt utom i Luleå och kanske Jönköping
ingår obligatoriska kurser i vetenskapsteori, statsvetenskaplig teori och statsvetenskaplig metod. Dessa inslag upptar vanligtvis 25–35 poäng, men färre i
Karlstad, Linköping, Lund och Uppsala. I Göteborg, Karlstad och Uppsa-
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la krävs 15–20 poäng i några av statsvetenskapens deldiscipliner (jämförande
politik, offentlig förvaltning, internationell politik), ett breddningskrav som
inte gäller för andra doktorander i ämnet. I dessa hänseenden finns det i och
för sig inte anledning att eftersträva en gemensam linje annat än att det i all
statsvetenskaplig forskarutbildning bör finnas väsentliga inslag av statsvetenskaplig teori och samhällsvetenskaplig metod. Dock kan ett ökat kurssamarbete mellan institutionerna (se nedan) nödvändiggöra större likheter mellan
deras studieplaner.
Minskande antagning

Under år 2004 minskade antagningen till forskarutbildning inom de flesta
utbildningar och vid de flesta lärosäten, samtidigt som examinationen ökade
(Högskoleverkets årsrapport 2005, s 40 ff). För statsvetenskapens del blev
resultatet en betydande nettominskning av antalet aktiva forskarstuderande, vilken emellertid var ojämnt fördelad mellan lärosätena och huvudsakligen ägde rum vid universiteten i Göteborg, Stockholm och Uppsala (under
2003–04 svarade dessa för 61 procent av examinationen men 45 procent av
nyantagningen). Tendensen är att en ökande andel forskarstuderande i statsvetenskap utbildas i miljöer där antalet tillgängliga handledare (professorer
och docenter) är en eller två, och där de disputerade lärarnas sammanlagda
forskningstid motsvarar mindre än tre heltider. Den stora och kvalificerade
handledarkapaciteten vid de största universiteten utnyttjas mindre, samtidigt
som det alltjämt råder ett mycket högt söktryck till deras utbildningar (under
2003–04 var antalet sökande till forskarutbildning i statsvetenskap mer än tio
gånger så stort som antalet antagna).
Neddragningen beror åtminstone delvis på HF 9 kap. 3 §, enligt vilken doktorand får antas endast om säkerställd finansiering föreligger för hela studietiden. Resurserna för sådan finansiering har minskat, i statsvetenskap liksom i
andra ämnen. Vid flera universitet har antagningsstopp till forskarutbildning
i statsvetenskap måst tillgripas vid åtminstone något tillfälle. I Göteborg planeras för en framtid med antagning endast vartannat år. År 2005 rådde antagningsstopp i såväl Lund som Uppsala och i huvudsak även Örebro. Detta
samtidigt som icke obetydlig nyantagning ägt rum eller planeras vid institutioner där forskarutbildningen varit problemfylld eller nyligen påbörjats.
Resultatet är en växande obalans mellan fördelningen av resurser för kvalificerad utbildning och för studiefinansiering. Detta är ett nationellt systemfel.
Det överordnade målet kan inte vara något annat än att de som antas skall
få bästa möjliga vetenskapliga utbildning. Detta kräver två slags resursförstärkning. Dels är det nödvändigt att de starka forskarutbildningsmiljöerna
ges ökade studiefinansieringsresurser; institutionerna bör pröva möjligheterna
av en omfördelning till förmån för anställning av doktorander och bör göra
ytterligare ansträngningar för att erhålla externa medel för detta ändamål,
men mera krävs för att skapa balans mellan tillgången på kvalificerad statsvetenskaplig kompetens och antagningen av forskarstuderande. Dels är det
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angeläget att de lärosäten, som på senare år har givits universitetsstatus eller
examensrätt, tillförs resurser som gör det möjligt för dem att utvecklas till
större och bredare forskningsmiljöer. Om resursförstärkningar inte sker måste
en omfördelning av resurserna för doktorandfinansiering övervägas.
Varierande finansiering

Enligt HF 9 kap. 3 §, får forskarstuderande antas bara om hon anställs som
doktorand eller beviljas utbildningsbidrag. Denna regel är uppmjukad genom
att även ”annan form av studiefinansiering” kan godtas under förutsättning
att den kan ”säkras under hela utbildningen”. Vad detta innebär i praktiken
varierar mellan statsvetenskapliga forskarutbildningar. I mindre miljöer är
det vanligt att antagning är lika med doktorandanställning. I större miljöer
är tågordningen i allmänhet en annan: doktorander antas i hård konkurrens
och ges därefter den finansiering som institutionen kan uppbåda.
Hur denna finansiering ser ut varierar, men det är ovanligt att de forskarstuderande har anställning som doktorand under hela studietiden. Egna studiemedel eller annan egen finansiering under år 1 förutsätts vid Göteborgs
universitet och förekommer vid Lunds universitet. Utbildningsbidrag gäller
under år 2 i Göteborg, under år 1 vid Uppsala universitet, under första hälften
av studietiden vid Örebro universitet och, i kombination med donationsstipendier, under första hälften av studietiden vid Stockholms universitet. Vid dessa
fem universitet inträder anställning som doktorand tidigast år 2 och senast år
3. Medan studerande i mindre miljöer brukar kunna räkna med doktorandanställning under hela studietiden, har alltså de stora institutionerna hittat
på andra lösningar, vilka kan innefatta egenfinansiering.
Man kan hävda att alla skall behandlas lika, att alla doktorander behöver få
del av de sociala förmåner som är knutna till anställning och att avsikten med
den år 1998 införda bestämmelsen har varit att göra doktorandanställning till
regel. Mot detta står det angelägna i att de större institutionerna gör vad de kan
för att anta åtminstone några fler av alla dem som vill in. Det är knappast realistiskt att uppmana dessa institutioner att erbjuda alla sina forskarstuderande
anställning som doktorand från första dagen; vid statsvetenskapliga institutionen i Uppsala, den idag mest generösa av de stora institutionerna, diskuteras tvärtom en förlängning av tiden med utbildningsbidrag från ett till två år.
Egen finansiering bör dock inte godtas under någon del av studietiden.
Effektivitet och stress

Det tycks tydligt att effektiviteten i forskarutbildningen har ökat på senare år.
Avhopp – studiemisslyckanden – tycks numera vara ovanliga, och tiden till
examen har närmat sig avsedda 48 månader. I vilken grad detta beror på 1998
års regelförändringar är för tidigt att avgöra; en förklaringsfaktor kan vara det
positiva urval som följt av ökat antal sökande och minskat antal antagna.
Klart är dock att förändringen har ställt både institutioner och doktorander
under ökad press. Denna press har inte blivit mindre av att de flesta doktoran-
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der, vid sidan av en krävande forskarutbildning, förutsätts göra en kvalificerad
insats som lärare (se nedan). Den har inte heller blivit mindre av den osäkerhet
som alltid rått och alltjämt råder om de postdoktorala anställningsmöjligheterna. Vi har fått uppgifter om stress, utbrändhet och sjukskrivningar vid flera
av lärosätena. Det kan finnas anledning att göra en undersökning av detta
Profilering och bredd

Det är en fördel för den doktorand som så vill att kunna ingå i ett forskarlag
med gemensam inriktning och hög specialkompetens. Målet för forskarutbildning är emellertid också att förvärva bred kompetens inom disciplinen. Den
färdiga doktorn bör inte bara ha trängt på djupet inom ett avgränsat område
utan bör också vara väl orienterad om synsätt och teorier inom andra deldiscipliner och ha förmåga till kvalificerad, självständig analys av forskning som
använder andra metoder än de egna.
En förutsättning för att forskarstudierna skall ge statsvetenskaplig allmänbildning är att den äger rum i en miljö där kurserna är utformade för att ge
bredd och där forskare och doktorander med skilda intressen och inriktningar
möts i gemensamma diskussioner. Ett aktivt institutionsövergripande forsknings- eller doktorandseminarium är en vital del av en sådan miljö, men inte
den enda. Vid flera av de stora institutionerna – Göteborg, Lund, Uppsala
– betonas vikten av att hålla ihop den gemensamma miljön och undvika att
den sönderfaller i specialseminarier eller andra grupperingar. Doktorander
framhåller likaså hur viktigt det är för dem att få synpunkter på sitt arbete av
personer med annan inriktning, och hur givande det är att ge egna synpunkter på deras.
Det säger sig självt att möjligheterna att kombinera bredd och specialisering
är större i en stor forskarutbildningsmiljö än i en liten. Flertalet små miljöer
har valt att profilera sig, delvis ganska hårt. Ett exempel på hur man kan göra
en liten miljö vetenskapligt relevant är Linköping, där man gått så långt som
till att ge själva forskarutbildningsämnet en insnävad benämning (statsvetenskap med inriktning på internationella relationer) och profilerat sig ytterligare
inom denna ram. Sådan profilering är väsentlig för vetenskapligt djup och
för engagerad samverkan mellan handledare och doktorander. Risken är att
utbildningen ger alltför begränsad erfarenhet och alltför snäv kompetens.
Problemet kan lindras genom samarbete med andra discipliner på den egna
orten; här är Luleå tekniska universitet ett intressant exempel. Den huvudsakliga motåtgärden är dock forskarutbildningssamarbete mellan statsvetare på
skilda orter. Initiativ har tagits på flera håll, inte minst vid Linköpings universitet, och samarbete har förekommit mellan flera olika universitet, bland annat
mellan universiteten i Karlstad, Växjö och Örebro samt Mittuniversitetet. Ett
mycket utbyggt sådant samarbete är en förutsättning för att de mindre forskarutbildningarna skall bli jämförbara med de större. Det som behövs är inte
enstaka gemensamma kurser och seminarier utan ett omfattande, långsiktigt
samarbete som ger doktoranderna i små miljöer med olika profiler tillgång till
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en gemensam, bred miljö – gemensamma forskarutbildningar, för att inte säga
forskarskolor. Det avgörande är att de doktorander som antas till forskarutbildning i statsvetenskap, där sådan utbildning är liten, ges en statsvetenskaplig bredd motsvarande den som är möjlig vid stora institutioner.
Det kan tilläggas att inte ens de största institutionerna är tillräckligt stora
för att var för sig kunna erbjuda ett fullödigt kursprogram, i synnerhet inte
i en tid när deras forskarutbildningar är krympande. Det finns anledning
även för stora institutioner att engagera sig i ett fast och långsiktigt forskarutbildningssamarbete med varandra, med mindre institutioner i Sverige och på
nordisk nivå. I Danmark är forskarutbildningen i statsvetenskap organiserad
i en enda nationell forskarskola; så långt behöver de svenska institutionerna
knappast gå, men det är uppenbart att det finns skäl för en utveckling av det
begränsade samarbete som länge ägt rum i form av internat där institutionernas metodkurser fått en gemensam avslutning.
Forskarutbildningsprocessen

Vid institutioner där flera doktorander inleder forskarstudierna samtidigt har
olika praxis utvecklats för inskolningen. Vid Uppsala och Göteborgs universitet ingår de nya doktoranderna under sitt första år i en introduktionsgrupp
ledd av två lärare som inte bara orienterar om forskningens och institutionens
rutiner och villkor utan också, som preliminära handledare, bistår doktoranderna med att utveckla deras avhandlingsidéer för att, sedan dessa klarnat,
slussa dem vidare till permanenta handledare. Denna föredömliga uppläggning förutsätter givetvis en viss samsyn samt ett gott samarbetsklimat inom
institutionen.
Det är inte rimligt att huvudhandledaren finns någon annanstans än vid
den institution till vars forskarutbildning doktoranden är antagen, något som
inte desto mindre förekommer – ett exempel så gott som något på vart obalans mellan finansieringsmöjligheter och handledningsresurser kan leda. När
det gäller biträdande handledare varierar praxis; det är önskvärt att en sådan,
gärna extern, utses om doktoranden begär detta.
En liten, profilerad forskarutbildningsmiljö ger möjlighet till tätt och engagerat samarbete men kan också göra doktoranden beroende av någon enstaka
person och kan tvinga henne att anpassa sin forskning till en inriktning som
andra har bestämt. I stora miljöer är alternativen flera. Båda olägenheterna
med mindre miljöer bör kunna reduceras med ett forskarskoleliknade samarbete.
Det är angeläget att forskarstuderande i statsvetenskap tillbringar en del av
sin studietid vid ett universitet utomlands, och framläggande av uppsats vid
internationell konferens eller workshop bör ingå i varje doktorands utbildning.
En förutsättning är att medel avsätts för detta ändamål, men lika betydelsefullt är att det vid institutionen finns lärare med internationell orientering och
förankring. Ett föredöme i detta hänseende är institutionen i Lund.
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Även om det finns variationer mellan lärosätena och naturligtvis mellan
individerna, förefaller doktorandernas aktiva deltagande vid internationella
konferenser vara hyfsat om än inte genomgående. Däremot är det, särskilt i
jämförelse med vad som gäller i andra länder, få som vistas någon längre tid vid
ett utländskt lärosäte. Det är oklart vad detta beror på. Vi föreslår att frågan
om hindren för utlandsstudier blir föremål för utredning med avseende inte
bara på grundutbildningsstudenter utan också på forskarstuderande.
Det är gängse med en ambitiös granskning av avhandlingsmanuskripten
i slutskedet av avhandlingsarbetet, även om formerna – ”slutseminarium”,
”provdisputation” – varierar. Detta är väsentligt inte bara för att ge doktoranderna det stöd de behöver utan också därför att det är vid disputationerna som
en hel institutions kvalitetsmedvetande sätts på prov. I sakens natur ligger att
denna förhandsgranskning är intern – en förberedelse för den huvudsakligen
externa granskning som äger rum vid disputationen. Vid mindre institutioner
kan det emellertid vara väsentligt att, som emellanåt förekommer, anlita en
extern opponent även vid ”provdisputationen”.
Ledningsorganisationen för forskarutbildningen varierar, även om det är
vanligt med ett handledarkollegium som getts väsentliga funktioner. Erfarenheten tyder på att det är en fördel att det även finns en studierektor för
forskarutbildningen med uppgift att, med god framförhållning, planera och
organisera utbildningen, hålla kontakt med andra institutioner, samla och
sprida information om kurser och konferenser, hålla reda på finansieringsmöjligheter m.m.
Doktoranden som lärare

Flertalet doktorander har 20 procent institutionstjänstgöring, huvudsakligen
som lärare i grundutbildningen. Doktorandernas undervisningsinsats är av
väsentlig betydelse samtidigt som den ger dem en erfarenhet och en merit av
vikt för deras framtida yrkesverksamhet. Det kan förekomma att doktoranden
utan förberedelse kastas ut i undervisandet, men på flera håll slussas hon in i
lärarbetet som medlem av ett lärarlag, i undervisningssamarbete med en äldre
lärare eller med hjälp av en mentor. Att något av denna karaktär förekommer
är väsentligt både för doktoranden som skall debutera som lärare och för de
studenter som hon skall undervisa.
Det man har skäl att diskutera är betydelsen av formell högskolepedagogisk
utbildning. Sådan bör inte göras till obligatorium för den undervisande doktoranden, men det är önskvärt att doktorander ges pedagogisk utbildning. Det
kan diskuteras om sådan utbildning bör vara poänggivande i forskarutbildningen, vilket förekommer. Vi menar att utrymmet för statsvetenskap i denna
utbildning inte bör reduceras på detta sätt. Högskolepedagogisk utbildning
bör ses som yrkesträning vid sidan av forskarutbildningen och inte som en del
av denna. Den tid sådan utbildning kräver bör inte tas från de statsvetenskapliga kurserna utan från den tid som avsatts för institutionstjänstgöring.
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Rekommendationer

• Åtgärder bör vidtas för att göra det möjligt för de institutioner som har de
bästa förutsättningarna för kvalificerad statsvetenskaplig forskarutbildning att anta fler doktorander.
• Mindre forskarutbildningar bör vara profilerade, men det är av avgörande
betydelse att ett omfattande och långsiktigt samarbete organiseras så att
även doktorander i små utbildningar får del i en bred forskningsmiljö.
• Avhandlingen bör ges samma antal poäng i alla studieplaner.
• Varje doktorand skall ha sin huvudhandledare vid den egna institutionen,
och den doktorand som så önskar bör ges en biträdande handledare.
• Betydligt fler doktorander än idag bör tillbringa en del av sin studietid
vid universitet utomlands, och framläggande av uppsats i internationella
sammanhang bör ses som en integrerad del av forskarutbildningen. En
kartläggning bör göras av de hinder som kan finnas för att förlägga en del
av studietiden till utländskt lärosäte.
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Freds- och utvecklingsstudier
Detta avsnitt behandlar freds- och utvecklingsforskning under olika namn
och konkret följande utbildningar:
• Freds- och konfliktkunskap, Uppsala universitet
• Freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet (PADRIGU)
• Freds- och konfliktstudier, Umeå universitet
• Freds- och konfliktvetenskap, Malmö högskola
• Utvecklingsstudier, Uppsala universitet
• U-landskunskap, Lunds universitet
• Landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Samtliga inkluderar grundutbildningar, vid SLU dock blott 10-poängskurser
på A-nivå som inte omfattas av utvärderingen. Göteborgs universitet har två
grundutbildningar: Internationella relationer samt Utveckling och internationellt samarbete. Vid enstaka institutioner kan grundutbildningen ske inom
ramen för ett flerdisciplinärt program ledande till en internationell magisterexamen.
Doktorsexamen i fredsforskning kan avläggas vid Uppsala universitet och
Göteborgs universitet, i landsbygdsutveckling vid SLU. För några av de andra
ger avslutad C-nivå möjlighet att få tillträde till doktorandutbildning i samma
eller annat ämne, vid annan institution, vid samma eller annat lärosäte.
Dessa institutioner och utbildningarna vid dem har flera drag som särskiljer
dem, också inom respektive grupp. De drag som i stort sett är gemensamma
behandlas i detta avsnitt.
Ursprung

En gång i tiden var ”filosofi” all vetenskap utom teologi, juridik och medicin. Naturvetenskapliga discipliner och enstaka humanistiska bröt sig ut från
1600-talet, beteende- och samhällsvetenskapliga, från mitten av 1800-talet.
Ytterligare discipliner tillkom sedan genom förgreningar från förgreningarna
eller de novo, med olika kombinationer av vetenskapens kvantitativa tillväxt,
dess organisatoriska utveckling, forskares rollbeteende, politiska beslut eller
allmän samhällsutveckling som orsaker. De här behandlade disciplinerna är
alla relativt unga och Sverige var tidigt ute: grundutbildning på A-nivå började
på 1970-talet, B-, C- och i en del fall D-nivå tillkom efterhand med åtskilliga års mellanrum, och forskarutbildning i några fall med början i mitten av
1980-talet.
Namn och definitioner

Som synes finns flera variationer av ämnesnamn. Ibland synes dessa bero på
lokala tillfälligheter, i åtminstone ett fall ligger ett politiskt beslut bakom.
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Då två fredsforskningsprofessurer skapades 1985 beslöt riksdagen att den vid
Uppsala universitet skulle ha huvudinriktning mot krigsorsaksforskning, och
den vid Göteborgs universitet mot resurskonflikter m.m., vilket bland annat
avspeglades i dess namn. I texterna från institutionerna finns en rad stipulativa definitioner, abstrakta beskrivningar och liknande, antingen av disciplinen i allmänhet eller vid det specifika lärosätet. I detta sammanhang skall vi
lika litet som för statsvetenskap använda dessa vid våra bedömningar, utan
utgår från att disciplinen innehåller vad som utforskas eller undervisas vid
dessa utbildningsmiljöer, plus en hel del annat som förekommer vid liknande
svenska eller utländska motsvarande utbildningsmiljöer.
Värdebasering

Det hävdas ofta, inte minst i programmatiska uttalanden eller av företrädare
för freds- respektive utvecklingsforskning, att disciplinerna är baserade på
värden, nämligen ”fred” och ”utveckling”. Ibland hävdas att detta gör dem
extra vetenskapliga, medan kritiker tvärtom uttalar att det gör dem ovetenskapliga. Båda uppfattningarna är av olika skäl dåligt underbyggda. Ett skäl
är den ännu oavslutade hundraåriga diskussionen om värden och vetenskap,
med frågor som ”är värdefri forskning möjlig och i så fall önskvärd?”. Många
kontroverser bottnar vid närmare analys i att ”värdefri” kan tolkas på flera sätt
och att ”forskning” har en hel rad olika element. Valet av forskningsorientering
och problemställningar påverkas ofta medvetet eller omedvetet av värderingar
som kan vara individuella, föreligga som gruppkonsensus eller uttryckas i politiska beslut. De kan sedan implicit tagas för givna, eventuellt dolda i till synes
empiriska eller analytiska satser, eller explicit deklareras som värdepremisser
(vilket har sina egna metodproblem). Värderingar påverkar valet eller frånvalet
av metoder och tillämpningen av dem; olika metodologier skiljer sig åt beträffande i vilken utsträckning forskares värden skall ses som möjlig felkälla att
reducera med olika tekniker. Resultatredogörelser kan innehålla eller sakna
explicit normativa termer, t.ex. beroende på om de är akademiska examensarbeten eller utredningar beställda av politiska aktörer.
Liksom t.ex. ”hälsa” och ”välfärd” är ”fred” eller ”utveckling” icke entydiga begrepp; tvärtom har skarpa kontroverser kring definitionsförslag förekommit i båda disciplinerna, och full konsensus råder knappast inom dem.
Deklarationerna om ”värdebasering” synes ej heller motsvaras av någon mer
markant frekvens av värdeomdömen i akademisk forskning och undervisning
än inom andra discipliner. De gör det naturligt nog på forskningsinstitutioner med markant policyinriktning utanför universiteten; dessa faller ej under
vårt mandat och vi behöver därför inte gå in på problemen att finna rättvisa
bedömningskriterier i de fallen. Det skall tilläggas att värdebasering inte är
unik för freds- eller utvecklingsforskning utan även präglar statsvetenskapen.
Som påpekats i avsnittet om statsvetenskap är normativ teori framträdande,
inte minst inom svensk statsvetenskap.
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Mång- eller tvärvetenskaplighet?

Vid samtliga berörda institutioner kommer de disputerade lärarna från två
eller flera akademiska discipliner och vi kan säga att detta per definition gör
dem mångvetenskapliga. Vi kan sedan operera med ett starkare begrepp, vilket
vi här kan kalla tvärvetenskap, i de fall där de olika disciplinerna faktiskt
integreras. Detta kan till exempel ske genom att enstaka forskare besitter god
kompetens i två eller flera discipliner och i sin forskning utgår från begreppsbildning, teoribildning och metoder från dem, eller att forskningsgrupper
innehåller forskare från olika discipliner som är så samkörda att de uppnår
liknande resultat. Mångvetenskaplighet leder långtifrån alltid till tvärvetenskap, både därför att denna i en så kvalificerad mening är svår att skapa och
därför att institutionella incitament som karriärmöjligheter med mera föga
uppmuntrar tvärvetenskap.
Blott i enstaka fall stöter vi på genuin tvärvetenskap, och då huvudsakligen
inom postdoktoral forskning, vilken ligger utanför detta utvärderingsuppdrag. Enstaka doktorsavhandlingar är dock också genuint tvärvetenskapliga,
där institutionen vid SLU är föredömlig i detta avseende genom att till och
med ha lyckats förena samhälls- och naturvetenskap. Grundutbildningen är i
stort sett endast mångvetenskaplig, dvs. studenterna bibringas teorier, vetande
och ibland metoder från olika andra discipliner – vilket i flera fall blir riktigt
lyckat, samtidigt som det bör framhävas att mångvetenskaplighet inte kan
ersätta metodundervisning men snarare ställer större krav på planeringen av
den. Tvärvetenskaplighet är på denna nivå långt svårare att uppnå, bland annat
på grund av de stora och ofta oundvikliga koordinationsproblem som, trots
engagerade lärarlag, uppstår när mycket av undervisningen ges av lärare på
deltid från andra discipliner.
Konsensus eller mångfald?

Discipliners tidiga utveckling har ofta präglats av någon enstaka teori eller
paradigm. De utvärderade disciplinerna profilerade sig ofta i början genom
att erbjuda kritik av, och alternativ till, dominerande paradigm på deras områden, till exempel klassisk realism respektive mainstream neoklassisk nationalekonomi. I takt med att andra discipliner förändrades och utvecklades blev
åtskillig kritik mot dem irrelevant, samtidigt som de discipliner som behandlas
här i tilltagande grad profilerade sig genom egen utveckling snarare än kritik
av andra. Akademiska stereotypier – i båda riktningar – kan dock vara lika
seglivade som andra. Huruvida institutionerna för freds- respektive utvecklingsforskning genomsnittligt företer större eller mindre institutionskonsensus
än de statsvetenskapliga institutionerna är inte uppenbart och skulle fordra
en närmare undersökning. För enstaka institutioner påpekar vi dock att konsensus i våra – och en del studenters – ögon förefaller alltför stark och att
man därför försummat viktiga alternativa traditioner till den som konsensus
omfattar.
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Metoder

Kvantitativa eller kvalitativa metoder som utvecklats inom en disciplin adopteras ofta av andra, förlorar sin ämnesspecificitet och blir generellt samhällsvetenskapliga eller ännu bredare. Kvantitativa metoder sprids troligen lättare,
med läroböcker som i detalj beskriver dem, medan kvalitativa metoder kanske
inte i lika hög grad har läroböcker av sådan detaljerad handbokskaraktär (i
alla fall inte som bedömargruppen kan se). Kvantitativ kausalanalys, hermeneutik, fältstudiemetodik, spelteoretisk beslutsanalys, ekonometri med flera
metoder var en gång tämligen specifika för en disciplin, men har efterhand
blivit samhällsvetenskapligt allmängods. Det är vårt intryck att större delen
av de explicit framställda metoder vi finner på de institutioner vi gått igenom
har denna karaktär, och att vi endast i ringa grad finner ”ämnesmonopol”,
alltså metoder som är specifika för ett enda ämne, samtidigt som det normala
är att mera än en metod lärs ut på en institution. I dessa avseenden skiljer sig
knappast freds- eller utvecklingsforskning från till exempel statsvetenskap. I
samtliga fall behövs en hel del metodundervisning, med varierande tonvikt
på kvantitativ respektive kvalitativ metod, så länge bara båda ligger klart över
noll. Till exempel är det inte acceptabelt att studenter på C-nivå har fått så
litet av elementär kvantitativ metod att de inte kan läsa, förstå och kritiskt
analysera en tabell. Till de enskilda institutionerna återkommer vi senare i
delen av rapporten.
Organisatoriska utvecklingar

Vi finner starka variationer i hur disciplinerna utvecklade sig organisatoriskt
efter sina späda begynnelser under åren omkring 1970. Fredsforskarna vid
Göteborgs universitet och Uppsala universitet bestod först av arbetsgrupper,
växte sedan till avdelningar och slutligen egna institutioner. Vid Umeå universitet låg utbildningen först under Forum för tvärvetenskap, och överfördes
2003 till Statsvetenskapliga institutionen. Vid Malmö högskola ligger ämnet
sedan starten 2002 under den tvärvetenskapliga IMER-institutionen, vilken
ägnas åt ett av de sex problemområden högskolan är indelad i. Vid Lunds
universitet ligger u-landskunskap under kulturgeografi. Vid Uppsala universitet startade utvecklingsforskning under statsvetenskapliga institutionen, hade
sedan en period som självständig och lades därefter återigen under denna institution. Institutionen vid SLU startade 1996 och skall nu läggas ned genom att
uppgå som en enhet i institutionen för stad och land, tillsammans med den
tidigare institutionen för landskapsplanering; den konkreta innebörden härav
är ännu ej helt känd.
Vi finner stora variationer i sammansättningen av de disputerade lärarna.
Bland fredsforskarna i Uppsala och Göteborg har det stora flertalet sin doktorsexamen just i detta ämne: undantagen är professorerna och enstaka av de
äldsta lärarna. I Umeå är det stora flertalet doktorer i statsvetenskap, enstaka är
det i fredsforskning, och att skapa en ämnesidentitet handlar där om differentiering. I Malmö är lärarkåren fördelad över åtskilliga akademiska discipliner
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och att skapa en ämnesidentitet handlar om amalgamering Förutsättningarna
för att skapa en ämnesidentitet på lokal nivå, med de fördelar och nackdelar
detta kan ha, varierar därför starkt.
Detsamma gäller för utvecklingsforskning. Dess tre institutioner har, liksom
för den delen Utveckling och internationellt samarbete (UIS) vid Göteborgs
universitet, mycket få tillsvidareanställda lärare och därutöver en rad lärare
på (som regel begränsad) deltid, vilka är rekryterade från flera olika institutioner. Lund och Uppsala saknar dessutom forskarutbildning som underlag
för ämnesidentitet; möjligen kan utvecklingen av Bologna-masterprogram i
någon mån bli ett substitut, förutsatt att utbildningarna får en betydligt större
forskningsbas än de har för närvarande.

Grundutbildning
Populära ämnen

Till de A-kurser som ges föreligger genomgående högt och i flera fall mycket
högt söktryck, med många gånger flera sökande än tillgången på utbildningsplatser. Det är genomgående lägre eller mycket lägre söktryck till B- och högre
nivåer; dock har Uppsala universitets freds- och konfliktkunskap 39 sökande
till 25 platser på C-nivån. Ett (ganska grovt) mått på övergången till högre
nivåer är att dividera studenterna på C- plus D-nivå med dem på A-nivå. I så
fall kommer freds- och konfliktvetenskap vid Malmö högskola högt (cirka 60
procent) och freds- och konfliktstudier vid Umeå universitet och u-landskunskap vid Lunds universitet särskilt lågt (10–20 procent). Om man räknar med
deras magisterkurs med uteslutande utländska studenter ligger utvecklingsstudier vid Uppsala universitet lika högt som freds- och konfliktvetenskap i
Malmö, i motsatt fall (vilket förefaller rimligare) lika lågt som de senare. Det
förefaller sammantaget som om ämnena är populära ”allmänbildningsämnen”
att ha med som A-kurs i examina, men i varierande grad mera än detta. Populariteten kan bero på att sådant innehåll som ”fred” och ”utveckling” väcker
intresse (plausibelt), att de har rykte om sig för bra undervisning (också plausibelt med tanke på pedagogiskt utvecklingsarbete) eller på att ämnena anses
vara lätta att få poäng i, vilket oftast motsägs av kursfordringarna och att vi
inte har grund att anta detta.
Tabell 5 ger ett annat mått, där antalet studenter på C–D-nivåerna kan
jämföras med antalet studenter på A–B-nivåerna istället för bara A-nivån. Den
generella bilden förblir densamma i fråga om vilka institutioner som ligger lågt
respektive högt när det gäller övergång till högre nivåer, även om procenttalen
självfallet blir lägre när divisorerna blir större.
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Tabell 5. Antalet helårsstudenter 2004.
Lärosäte

HÅS
A–B-nivåer

HÅS
C–D-nivåer

HÅS Totalt

Göteborgs universitet, freds- och utvecklingsforskning

208

38

246

Lunds universitet, u-landskunskap

51

8

59

Malmö högskola, freds- och konfliktvetenskap

118

38

156

Sveriges lantbruksuniversitet, landsbygdsutveckling

ej GU

Ej GU

0

Umeå universitet, freds- och konfliktstudier

71

4

75

Uppsala universitet, freds- och konfliktkunskap

97

31

128

Uppsala universitet, utvecklingsstudier

69

31

100

614

150

764

Totalt
Källa: Institutionernas självvärderingar

Innehåll i kurserna

För såväl freds- som utvecklingsforskning gäller det att kurserna är mindre
”standardiserade” än statsvetenskap: på varje nivå finner vi större variation i
vilka kursmoment som ingår på denna nivå. Detta beror ibland på olika inriktning, antingen den är politiskt beslutad, påverkad av vad som kunnat förhandlas fram med den överordnade eller andra institutioner, eller konsekvenser av
en överordnad filosofi eller paradigm. Vi har för enstaka institutioner påpekat
svagheter, framför allt rörande metodundervisning – och för andra påpekat
otydlig eller svag progression; därutöver har vi inga synpunkter på vilka kursmoment som bör ingå på olika nivåer. Olika institutioner med olika förutsättningar och inriktningar kan rimligen komma till olika resultat. På en punkt
kan detta dock ge problem: övergång från ett universitet till ett annat. Det
kan därför vara önskvärt att de olika institutionerna i respektive ämne kommunicerar med varandra, till exempel vid de nationella ämneskonferenser som
nu inletts, om hur detta problem kan reduceras; att helt eliminera det torde
knappast vara möjligt utan en orealistiskt stark centralstyrning.
Ämnesidentitet och studiesocial miljö

De fyra institutionerna för fredsforskning har alla en studiesocial fördel (som
dock ibland kunde förbättras med den inre arkitekturen): Att vara så lokaliserade att god kommunikation både bland och mellan studenter och lärare
är det normala, och att ”den öppna dörrens politik” gäller. Studenterna är för
det mesta välorganiserade och ser institutionerna som mycket öppna för inflytande. I andra avseenden varierar betingelserna för att skapa en ämnesidentitet. Dessa är bäst när de flesta lärarna själva har disputerat i ämnet (Uppsala
universitet och Göteborgs universitet), medan större problem kan föreligga
där de fasta lärarna kommer från en rad skilda discipliner (Malmö högskola
och u-landskunskap vid Lunds universitet) eller kommer från annan disciplin
och undervisar på deltid, samtidigt som ämnet ligger under Statsvetenskapliga
institutionen där de flesta lärarna har sin huvudanställning (Umeå universitet). Ett problem kan ligga i att de olika institutionerna har olika paradigmatisk och annan inriktning, genom politiska beslut eller egen utveckling. Där
råder stor skillnad mellan Uppsala och Malmö, med de andra institutionerna
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däremellan. Mycket få lärare eller studenter synes ha erfarenhet av någon av
de andra tre institutionerna, och organiserat samarbete mellan dem är på sin
höjd i en späd begynnelse. De nordiska fredsforskningskonferenserna med 2–3
års mellanrum, vilka en gång spelade en viktig roll, synes ha förlorat mycket
av denna.
Utvecklingsforskning, vilken också har olika namn på olika universitet,
befinner sig i dessa avseenden i en långt mera problematisk situation. Den
ligger under andra institutioner: kulturgeografi vid Lunds universitet, statsvetenskap vid Uppsala universitet, inom en nära framtid Institutionen för landskapsplanering vid SLU; vid Göteborgs universitet är dess två utbildningar
visserligen formellt sidoordnade, men på UIS synes många uppfatta det som
underordnat. Lärarna är i långt högre grad än för fredsforskarna externrekryterade på begränsad deltid från andra discipliner, och det synes knappast förekomma någon rotation mellan lärosätena eller nationell samverkan.
Samordning mellan institutioner

De olika samordningsproblem som nämns i avsnittet om statsvetenskap förefaller normala för universitetsinstitutioner. De är större än normalt vid flera av
de institutioner som här behandlas, i synnerhet utvecklingsstudier i Uppsala
och u-landskunskap i Lund. Att koordinera mellan lärare på samma kursmoment, på samma nivå eller på olika nivåer blir svårare än normalt när lärarna
dessutom är geografiskt spridda och många – utom vid just undervisningstillfällena – sitter på de olika institutioner där de har sin huvudsakliga anställning. Detta kan dels medföra ökad risk för överlappningar mellan delmoment,
dels svårigheter att etablera en klar progression från nivå till nivå.
Metodundervisning

De sju utbildningar som berörs i detta avsnitt varierar i betydande grad, både
i fråga om hur mycket metodundervisning som totalt ges och den relativa
vikt som ges kvantitativa respektive kvalitativa metoder. Redan bland fredsforskarna finns stora variationer. I den ena änden finner vi den stora vikt som
vid Uppsala universitet lägger på undervisning i såväl kvantitativ metod (den
långa traditionen av krigsorsaksforskning) som kvalitativ (den nyare traditionen av konfliktlösningsforskning). En bra bit åt andra hållet, med långt
mindre kvantitativ metod, ligger Göteborgs universitet med bland annat sin
fältstudietradition. Längst ut ligger Malmö högskola med dess programmatiska uttalanden i metodfrågor, där bedömargruppen fick intrycket att avsaknaden av kvantitativ metod berodde på att denna närmast ses som irrelevant
för fredsforskning.
Inom utvecklingsforskning (där dock Uppsala universitet gjort klara framsteg) uppvisar metodundervisningen inte lika hög kvalitet som hos fredsforskarna vid Uppsala universitet, däremot är de bättre än metodundervisningen
vid Malmö högskola. I flera av de utvärderade sju utbildningsmiljöerna (där
vi i detta avseende har två på Göteborgs universitet, men ingen på SLU) är
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de samlade metodkurser en färdig C- eller D-student har fått, av blygsamt
omfång, och i flera fall bör det diskuteras huruvida de samlade kvantitativa
metodkunskaperna är tillräckliga för ett examensämne på C- eller D-nivå.
Som positivt exempel kan å andra sidan framhävas att (en del av) fredsforskarna och statsvetarna vid Uppsala universitet har gemensam kvalificerad
metodkurs på C-nivån.
Yrkesorientering och anställningar

I vilken grad institutioner ägnat sig åt studenternas framtida yrkesverksamhet
varierar. Några har gjort alumniundersökningar om vart C-studenterna tog
vägen, i vilken grad (i regel låg) de nu sitter på arbeten där de har direkt nytta
av vad de lärt, och i så fall vilka moment som varit till nytta. Här förefaller
det som om träning i analytiskt tänkande respektive i skriftlig och framför allt
muntlig framställning har särskild betydelse. Ingen av institutionerna synes
ha gjort sig systematiska reflektioner över den komplicerade frågan om kopplingen mellan utbildningen och det framtida arbetslivet. Det föreligger i flera
fall studentönskemål om mera praktik (vilket ibland kunnat genomföras på
ett lovvärt sätt) och yrkesvägledning vid institutionen, fakulteten eller annorstädes.
Forskningsanknytning

Mångtydigheten hos denna term har redan diskuterats i avsnittet om statsvetenskap. Utöver de vardagsspråkliga betydelserna har vi också den tekniska: Att disputerade lärare står för undervisningen. En komplikation i detta
avseende (för grundutbildningens del) är att de mest vetenskapligt meriterade
forskarna ofta begär tjänstledighet för forskning då de erhåller forskningsanslag. Då en lärare i Sverige inte har någon formell undervisningsskyldighet (en
lärares undervisning regleras i stället genom lokalt förhandlade arbetstidsavtal)
kan detta skapa stora påfrestningar för de övriga lärarna som då blir överbelastade i grundutbildningen. Studenterna kan också drabbas av att de inte får de
vetenskapligt mest kompetenta lärarna. Detta gäller också för doktoranderna,
som också önskar undervisa åtminstone en del av sin forskarutbildning, bland
annat för att meritera sig för läraranställningar inom högskolan efter disputation. Det ideala är att en högkvalificerad lärare undervisar inom sitt eget
forskningsområde. Å ena sidan kan det dock vara bättre med en avancerad
doktorand som undervisar på en kurs nära sitt avhandlingsämne än en disputerad lärare vars forskning legat eller ligger i helt andra riktningar. Å andra
sidan har det åtminstone på freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet undantagsvis förekommit att en doktorand plötsligt satts att undervisa på
en kurs efter att vederbörande varit inskriven på forskarutbildningen endast
under ett fåtal månader. Detta är inte acceptabelt. Det normala synes vara att
det är känt för studenterna vad läraren – med eller utan doktorsexamen – forskar om; åtskilliga lärare brukar sin egen forskning i undervisningen och har i
en del tillfällen också med den i kurslitteraturen.
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En annan aspekt på forskningsanknytning gäller kurslitteratur. Forskningsanknytningen blir klart högre om litteraturen innehåller en betydande proportion av aktuella vetenskapliga tidskriftsartiklar än om den domineras av
läroböcker, eller till och med populärvetenskapliga framställningar.
Uppsatser

Den enda institution som har uppsats redan på B-nivå är freds- och konfliktkunskap i Uppsala, och den enda där D-uppsatsen omfattar 20 poäng är
Malmö. I övrigt består uppsatsarbete av 10 poäng på C- och i förekommande
fall på D-nivån. Handledningen är generellt väl, eller mycket väl, organiserad, trots de grava problem som kan uppstå när handledaren är utomlands;
modellen med handledargrupper för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet kan särskilt framhävas. En liknande bedömning kan göras
av examinationen, med modellerna hos fredsforskarna vid Umeå universitet
och Uppsala universitet som på olika sätt utgör förebilder i fråga om tydliga
examenskrav och/eller högt kvalificerad bedömning som skriftligt kommuniceras till studenten.
Stora och små miljöer

De sju institutionerna tillhör storleksmässigt huvudsakligen en mellankategori: betydligt mindre än de största statsvetenskapliga, men större än de minsta,
vare sig vi räknar studenter (tabell 5) eller lärare (tabell 6). Skillnaderna i
miljöstorlek är därför mindre, men några av de mindre institutionerna delar
utmaningar med de små statsvetenskapliga, och dessa kan ytterligare skärpas
genom den stora andel av undervisningen som utförs av deltidslärare utifrån.
Ett särfall utgör institutionen för landsbygdsforskning vid SLU, som nästan
inte ansvarar för någon grundutbildning alls och därför är en liten miljö när
det gäller lärare. Institutionen illustrerar å ena sidan mycket tydligt de risker
som ligger i sårbarhet på grund av litenhet: för något år sedan lämnade båda
professorerna sina tjänster av personliga skäl samtidigt som stora anslag plötsligt föll bort. Samtidigt är den ett mycket gott exempel på hur en duktig
institutionsledning kan klara av krishantering: Trots denna katastrofsituation
lyckades man improvisera, ordna handledning, med mera, med ett imponerande antal examinerade doktorer under ett fåtal år.
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Tabell 6: Antal lärare inom olika kategorier vårterminen 2005. Undervisande doktorander är inkluderade i icke-disputerade lärare, och deras procentuella institutionstjänstgöring är inkluderad vid beräkning av heltidsekvivalenter. För övriga lärarkategorier är heltidsekvivalenter beräknade på anställningens omfattning, oberoende av hur omfattande engagemanget i grundutbildningen är.
Lärosäte

Professorer

Docenter

Övriga
disputerade

Icke
disputerade

Totalt
antal
lärare

Heltidsekvivalenter

Göteborgs universitet,
freds- och utvecklingsforskning

1

6

3

9

19

14,0

Lunds universitet,
u-landskunskap

1

2

3

4

10

2,9

Malmö högskola, fredsoch konfliktvetenskap

0

2

5

0

7

4,6

SLU, landsbygdsutveckling

1

1

3

0

5

3,4

Umeå universitet, fredsoch konfliktstudier

2

1

6

0

9

4,8

Uppsala universitet, fredsoch konfliktkunskap

2

8

5

11

26

15,8

Uppsala universitet,
utvecklingsstudier

0

2

5

2

9

2,3

Totalt

7

22

30

22

81

47,4

Källa: Institutionernas självvärderingar

Lite undervisningstid

Institutionerna under detta avsnitt har det knappast bättre än statsvetenskap
i fråga om undervisningstid. Det genomsnittliga antalet undervisningstimmar är 5,5 på A-nivå, 5,6 på B-nivå och 4,0 på C-nivå, med betydande variationer: Malmö högskola ligger lägst och Umeå universitet ligger högst. Flera
av institutionerna noterar att de upprepat har skurit i undervisningstiden för
att parera krympande resurser och nu står vid en smärtgräns. De står inför ett
komplicerat problem: mera undervisning ökar arbetsbelastningen på lärare
och doktorander med nuvarande bemanning, eller, skära ned undervisningen
i mindre grupper till förmån för stora föreläsningar. En del har försökt, eller
tänker försöka, att bättra på problemen genom handledning i grupp eller lärarinitierade självstudiegrupper för studenterna.
Internationalisering

Vi finner variation på temat internationalisering i flera dimensioner. Kurslitteraturen är på de flesta institutioner övervägande – eller nästan uteslutande
– på engelska även om kurserna ges på svenska. Flera kurser ges på engelska: A-kursen på alla fredsforskningsinstitutioner utom vid Umeå universitet, B-kursen vid Malmö högskola samt magisterkursen i utvecklingsstudier
vid Uppsala universitet, och ett magisterprogram som Uppsala universitets
fredsforskare medverkar i. I flera fall – men med Malmö högskola som lovvärt huvudsakligt undantag – är internationaliseringseffekten dock minimal:
De tre engelskspråkiga utbildningarna vid Uppsala universitet har enbart eller
nästan enbart utländska studenter.
Minor Field Studies (MFS) stipendier har fått många studenter – och en
särskilt stor del av dem på Göteborgs universitet och vid u-landskunskap vid
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Lunds universitet – att genomföra fältstudier i utvecklingsländer. Flera institutioner har lärar- och/eller studentutbyte med utländska universitet. En del,
till exempel Malmö högskola, noterar att de lagt särskild vikt härvid; å andra
sidan uppger Uppsalafredsforskarna att de prioriterat åtgärder för ökande
prestationsgrad framför ett institutionaliserat studentutbyte de ser som kostsamt.
Kvalitetsarbete och studentinflytande

I den grad studentinflytandet kunnat bedömas varierar det mellan: i stort sett
tillfredsställande, och, mycket bra. Institutionerna har i varierande grad aktivt
försökt att promovera detta, vilket är deras uppgift. Ibland är det formellt välutvecklat, i andra fall mera informellt där det föreligger. Detta beror bland
annat på om utbildningen ligger under en annan institution eller inte: där
den gör så, kan studenterna sakna representation i denna institutions organ.
Alla institutioner gör skriftliga kursvärderingar i olika former; i vad mån dessa
återkopplas till studenterna, respektive ingår i institutionens kvalitetsarbete,
varierar. Ingen institution är markant kritiserbar; fredsforskarna i Uppsala
och Malmö synes ligga särskilt väl till i fråga om kvalitetsarbete och studentinflytande.
Jämställdhet, genusperspektiv och mångfald

Med tanke på att olika aspekter av jämställdhet och mångfald ibland ingår
i värdebasen för de utvärderade disciplinerna kunde man kanske vänta sig
särskilda insatser på detta område. Detta motsvaras i viss mån också av verkligheten: här kan vi framhålla de omfattande och framgångsrika ansträngningarna vid Malmö högskola för att rekrytera studenter från miljöer som är
underrepresenterade vid universiteten (dels invandrarmiljöer och dels studieovana miljöer) samt det omfattande arbetet med jämställdhet vid Göteborgs
respektive Umeå universitet.
Jämställdhet mellan män och kvinnor är lättast att bedöma i kvantitativa
termer (se tabell 7): statistikuppgifterna ger fördelningen av studenter (betydande kvinnomajoritet), doktorander (likaledes) och lärare (nästan överallt
betydande mansmajoritet). Andelen kvinnliga studenter ligger mellan 56 och
75 procent, att jämföra med det nationella universitetsgenomsnittet på 61 procent. Här kan vi bara spekulera om varför: tänkbara förklaringar inkluderar
till exempel att ämnena är särskilt attraktiva för kvinnor eller att de har högt
söktryck och att kvinnors högre studieprestationer därför ger särskilt utslag
vid antagningen.
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Tabell 7. Den procentuella andelen kvinnor och män bland studenter, doktorander, lärare (inklusive
undervisande doktorander och professorer) samt professorer knutna till grundutbildningen. Inom parentes anges antalet personer (n) som procenttalen grundar sig på. GU = grundutbildning, FU = forskarutbildning.
Lärosäte

Studenter år
2004 K/M %
(n registrerade)

Doktorander år
2004 K/M % (n)

Lärare vt 2005
K/M % (n)

Professorer vt
2005 K/M % (n)

Göteborgs universitet,
freds- och utvecklingsforskning

67/33 (709)

44/56 (24)

37/63 (19)

0/100 (1)

Lunds universitet, u-landskunskap

74/26 (126)

Ej FU

50/50 (10)

0/100 (1)

Malmö högskola, freds- och
konfliktvetenskap

57/43 (311)

Ej FU

29/71 (7)

SLU, landsbygdsutveckling

Ej GU

77/23 (13)

40/60 (5)

0/100 (1)

Umeå universitet, freds- och
konfliktstudier

56/44 (109)

Ej FU

36/64 (9)

100/0 (2)

Uppsala universitet, fredsoch konfliktkunskap

61/39 (128*)

69/31 (13)

23/77 (26)

50/50 (2)

Uppsala universitet, utvecklingsstudier

75/25 (227)

Ej FU

67/33 (9)

* avser helårsstudenter, inte antal registrerade studenter
Källa: Institutionernas självvärderingar

Det är svårare att göra en bedömning av genusperspektiv eftersom olika metoder står till buds. Ibland finns enkätundersökningar och liknande bland studenterna, och då visar sig den stora majoriteten, som tycker att det är lagom
representerat, ligga mellan ungefärligen lika stora minoriteter som menar att
det är för mycket respektive för litet. Det är däremot svårt att finna en objektiv likare, bland annat av de skäl som nämns i avsnittet om utvärderingens
metod. Vi har därför refererat uppgifter och uttalanden i självvärderingarna,
och i ett par fall, nämligen Göteborgs och Umeå universitet, redan utan djupare undersökning kunnat konstatera att deras arbete med genusperspektiv
är framstående.
Rekommendationer

• Öka generellt interaktionen mellan institutionerna i fredsforskning såväl
som mellan dem i utvecklingsforskning, och diskutera särskilt i vad mån
justeringar av kursmoment kan öka möjligheterna för studenterna att
flytta mellan lärosäten.
• Där detta icke redan skett: Se över metodundervisningen och överväg särskilt vilken nivå på kvantitativ metodkunskap som kan vara acceptabel
för en kandidat eller magister.
• Där detta icke redan skett: Stöd studenternas möjligheter att utöva inflytande på kvalitetsarbetet.
• Diskutera kopplingen mellan utbildningen och framtida arbetsliv.
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Forskarutbildning
Endast tre institutioner har forskarutbildning: Fredsforskning vid Göteborgs
universitet och Uppsala universitet samt landsbygdsutveckling vid SLU. De
övriga hoppas att så småningom arrangera egen forskarutbildning, och har i
avvaktan därpå gjort arrangemang med andra ämnen eller institutioner som
innebär att en C-kurs ger behörighet (men ingen garanti) till deras forskarutbildning: utvecklingsstudier i Uppsala med statsvetenskap vid Uppsala universitet, u-landskunskap i Lund med kulturgeografi vid Lunds universitet, fredsoch konfliktstudier i Umeå med statsvetenskap vid Umeå universitet, och
freds- och konfliktvetenskap vid Malmö högskola med freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. Med något enstaka undantag har dock
dessa arrangemang inte resulterat i att studenter antas till forskarutbildning.
Det är inte klart huruvida detta beror på att studenterna inte är attraherade,
eller att de har små chanser att konkurrera med sökande till dessa doktorandutbildningar som har VG-omdöme på D-uppsatser i sina egna ämnen.
Generellt förefaller det som om de här behandlade institutionerna och de
(mindre till mellanstora) statsvetenskapliga har mera av gemensamma problem
på forskarutbildningen än på grundutbildningen. Vi begränsar oss därför här
till att huvudsakligen på relevanta punkter supplera vad som redan sagts om
forskarutbildningen i statsvetenskap.
Antal doktorander och förändringar i antagning

Vid Göteborgs universitet examinerades 2003–2004 sju doktorer. Efter att ett
antagningsstopp 1998–2002 (bland annat för att maximera möjligheten för
tidigare antagna doktorander att bli färdiga) har man sedan antagit 21 doktorander, nästan uteslutande på framgångsrikt sökt extern finansiering från
framför allt Sida/Sarec. Det nuvarande antalet doktorander är 24 (se tabell 8).
Till den senaste doktorandplatsen kom 33 ansökningar.
Tabell 8. Antal doktorander aktiva på minst 50 procent vårterminen 2005.
Lärosäte

Antal doktorander

Göteborgs universitet, freds- och utvecklingsforskning

24

Uppsala universitet, freds- och konfliktkunskap

13

Sveriges lantbruksuniversitet, landsbygdsutveckling

13

Totalt

50

Källa: Institutionernas självvärderingar

Vid fredforskningsinstitutionen vid Uppsala universitet har variationerna varit mindre: under lång tid antogs 1–3 doktorander varje år, med 4 stycken år
2004 som topp. För år 2005 infördes dock antagningsstopp på grund av finansieringsproblem. Under 2003–2004 har 4 doktorsexamina fullgjorts och
det nuvarande antalet doktorander är 13. När de senaste fyra platserna utlystes kom 38 ansökningar. Drygt hälften av de antagna doktoranderna har varit
studenter från den egna institutionen, men utan motsvarande statistik från
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andra institutioner har vi svårt att se hur denna proportion förhåller sig till
den genomsnittliga.
Institutionen för landsbygdsutveckling vid SLU har sedan starten år 1997
antagit 30 doktorander, de flesta på extern finansiering; under åren 2003–2004
fullgjorde inte mindre än 12 av dem doktorsexamen, vilket är särskilt imponerande med tanke på de finansiella och personalmässiga kriser som nyligen
drabbat institutionen, och i dag återstår 13 doktorander efter enstaka avhopp.
Eftersom en stor del av antagningen är ad hoc, är det svårt att få en klar uppfattning om söktrycket, men det förefaller betydligt lägre än på de två andra
institutionerna.
Internationalisering

De tre institutionerna har olika profiler. Gemensamt för samtliga är den internationalisering som ligger i samarbete med utländska universitet vid genomförandet av fältarbeten. Största delen av avhandlingarna i landsbygdsutveckling är fältarbetsbaserade, något liknande gäller vid Göteborgs universitet,
och Uppsala universitet uppger att hälften av doktoranderna har genomfört
eller planerar att genomföra fältarbeten, företrädesvis i utvecklingsländer. För
alla tre har detta också inneburit att bygga upp omfattande internationella
kontaktnät.
En annan aspekt gäller doktorandernas sammansättning: Majoriteten av
dem vid SLU är utländska, liksom nästan hälften av dem vid Göteborgs universitet, medan de vid Uppsala universitet helt övervägande är från Sverige
(den magisterkurs som institutionen medverkar i har däremot nästan bara
utländska studenter).
När det slutligen gäller studier utomlands synes fredsforskarna vid Uppsala universitet ligga bäst till: ”En stor del” har tagit kurser utomlands och en
eller två årligen är gästforskare utomlands; det måste å andra sidan innebära
att en annan stor del inte har gjort någondera. Studiegången på Göteborgs
universitet synes inte lämna mycket utrymme för kurser utomlands och det
föreligger inga detaljerade uppgifter om utlandsvistelser (utöver fältarbete) under avhandlingsskrivandet. Detta räknar man dock med att öka genom det
europeiska nätverket (GARNET) man nu anslutit sig till.
Poängfördelning

Samtliga tre institutioner har den vid jämförelse med statsvetenskapliga och
andra institutioner minimalt antal kurspoäng (40) i relation till avhandlingsskrivande (120).
Detta väcker flera principiella frågor: är kursandelen tillräcklig som förberedelse till avhandlingsskrivandet ställs det större krav på dessa avhandlingar än
vid institutioner där avhandlingen får 110, 100 eller till och med 80 poäng, och
tillmätes den större meritvärde vid tjänstetillsättningar, anslagsbevillningar,
etc.? Dessa frågor borde utredas och det vore önskvärt att alla institutioner
inom samma ämnesområde hade samma poängfördelning.
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Varierande finansiering

Liksom för statsvetenskap finner vi en rad olika finansieringsformer, från total
extern finansiering till total finansiering från fakultetsanslag, som eventuellt
föregåtts av utbildningsbidrag och/eller studiemedel under de första 1–2 åren.
Fakultetsanslagen är generellt små (vid Göteborgs universitet räcker det till
¾ doktorand/år) och det är bara vid Uppsala universitet som de utgör en stor
del av den totala finansieringen; vid SLU och Göteborgs universitet sker den
övervägande finansieringen genom att man har varit imponerande framgångsrika i att finna omfattande externfinansiering. Beroendet av dessa kan dock
också ha avigsidor, som sårbarhet med åtföljande svårighet att långtidsplanera,
ryckighet i antagningarnas omfång samt skillnader mellan olika doktorandkategoriers ekonomiska villkor.
Vi finner också betydande skillnader i antagningsprocedurer. SLU befinner
sig i ena änden, med litet över hälften av doktoranderna antagna utan föregående utlysning. Åtskilliga av dessa var utsedda av universitet i Vietnam eller
annorstädes och finansierades av Sida, åtskilliga andra hade i samarbete med
en handledare lyckats få tillräckliga forskningsanslag. Vid Uppsala universitet
är nästan alla doktorandanställningar tillsatta efter utlysning, och Göteborgs
universitet befinner sig mellan de två andra. Idealt borde alla doktorander
från början vara på doktorandanställningar efter föregående utlysning och
ett genomskinligt tillsättningsförfarande, men vi har förståelse för att detta
ibland kan vara svårgenomförbart. När en extern finansiär kommer med både
medel och doktorander, eller finansieringen är resultatet av en framgångsrik
ansökan från doktoranden och hans eller hennes handledare, skulle det utan
dessa omständigheter inte ha funnits någon anställning att utlysa. Reservidealet är att alla doktorander behandlas lika oavsett finansiering; även detta
kan vara svårt att realisera när reglerna är sådana att det skulle medföra stora
utgifter för en ekonomiskt klämd institution. Vi finner det därför svårt att gå
vidare från att understryka att idealen är starkt önskvärda till att föreslå dem
juridiskt bindande. Ett problem, särskilt vid SLU, ligger i en del fall i att institutionen avhänder sig – till anslagsgivaren, eller den av denne finansierade
institutionen – den kvalitetskontroll antagningsproceduren innebär, och att
enstaka doktorander därför inte håller måttet. Vid våra diskussioner med Göteborgs universitet framgick ett annat problem: genom att avhandlingsämnet
påverkas av anslagsgivare – och doktoranden då dessutom i flera fall huvudsakligen sitter hos denne snarare än vid institutionen – blir det svårt att få en
sammanhållen doktorandmiljö.
Genomströmning och stress

Före 1998 års krav på att totalfinansiering skall vara säkrad innan en doktorand antas, låg den normala studietiden mellan sex och sju år vid samhällsvetenskapliga fakulteter. Även om det fortfarande är mera undantag än regel
att en doktorsexamen genomföres på de förväntade fyra eller fem åren, företer
våra institutioner en betydlig reduktion av den reella studietiden. Detta kan
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ha flera orsaker, till exempel neddragna kurspoäng, ökade ansträngningar i
institutionens forskarhandledning och uppföljning, eller att de sökande som
skulle ha behövt längre tid i högre grad filtreras bort av finansieringskravet
och den ökade konkurrens detta medför.
Medaljens baksida är ökad stress för doktoranderna, särskilt under den
sista perioden, då de ibland samtidigt skall skriva avhandling, undervisa och
skriva anslagsansökningar för att ha försörjning efter doktorsexamen. Särskilt
vid Uppsala universitet har konkreta exempel givits på att stressen blivit för
mycket i några fall, och ses som en klar risk i andra; medvetenheten om problemet har där också i någon mån bidragit till försök att hantera det, till exempel
genom samarbete med psykologisk rådgivning. Även Göteborgs universitet har
noterat problem även om de inte blivit lika akuta som i Uppsala.
Profilering och bredd

De tre institutioner som här behandlas delar här problem med mellanstora
(Uppsala och Göteborgs universitet) till mindre statsvetenskapliga institutioner (SLU). Vi har redan noterat hur institutionen för landsbygdsutveckling
vid SLU lyckades hantera sårbarhet på grund av litenhet. Även i ett annat avseende förtjänar SLU att omnämnas: institutionen har i betydande mån lyckats kompensera för den smala kompetensen i en mycket liten handledarkår
genom att skaffa bihandledare (i enstaka fall huvudhandledare) från andra
institutioner, delta i två forskarskolor och etablera ett imponerande tvärvetenskapligt samarbete.
Institutionerna vid Uppsala och Göteborgs universitet är till viss del profilerade redan av politiska beslut om deras huvudinriktning. Med deras ringa
årliga doktorandantagning blir det dock normalt svårt att arrangera kurser annat än på papperet (dvs. självstudier för doktoranden) och det vore önskvärt
med ett nationellt samarbete om forskarkurser; hittills har detta dock bara lett
till diskussioner, och det vore angeläget att komma vidare.
Forskarutbildningsprocessen

Även om alla tre institutionerna har 40 poäng läskurs, skiljer de sig i betydande
grad i fråga om utformningen. Vid Göteborgs universitet består samtliga 40
poäng av obligatoriska kurser och dessa bör helst vara avklarade under det
första läsåret. Till betydande del ges föreläsningar och seminarier på de obligatoriska kurserna, individuella läskurser är undantag. Vid Uppsala universitet
är 20 poäng obligatoriska och 20 valfria, och doktoranderna uppmuntras ta
en del kurser, särskilt i metod, vid andra svenska eller utländska institutioner;
här må särskilt nämnas gott samarbete med statsvetenskapliga institutionen
om metodkurser. Vid SLU är lärarkapaciteten betydligt mindre än på de två
andra och det förekommer ingen regelbunden seminarieverksamhet som vid
Göteborgs och Uppsala universitet (där dock en del klagomål framfördes över
att de disputerade lärarnas deltagande var ganska glest). Som kompensation är

64

institutionen med i två forskarskolor och doktoranderna tar kurser på andra
svenska eller utländska universitet.
Även handledningssystemen skiljer sig. Göteborgs respektive Uppsala universitet har god tillgång till handledare på docent- respektive professorsnivå,
åtminstone om man räknar personer snarare än ekonomiska resurser. Huvudhandledaren är på institutionen och normalt (men inte alltid) docentkompetent; vid Göteborgs universitet har drygt hälften en bihandledare, som
ibland är hämtad från annan institution. Vid Uppsala universitet har man
utöver enskild handledning också handledning i särskilda handledningsgrupper. Detta har självfallet ekonomiska fördelar, men det är också vårt intryck
att det innebär andra fördelar genom att doktoranderna stöder varandra och
får mera tillfälle att diskutera sina avhandlingsprojekt. SLU har tagit sig igenom en betydande kris efter att två professorer sade upp sig för något år sedan,
och inga nya ännu tillsvidareanställts, men har lyckats hantera denna kris på
ett imponerande sätt, bl.a. genom att rekrytera handledare, i den del fall även
huvudhandledare, från andra institutioner och se till att doktorander normalt
har även en bihandledare.
Vid alla tre institutionerna finns säkerhetsnätet att disputationen normalt
föregåtts av en ”provdisputation” under olika beteckningar, ibland också med
externa deltagare. Vid SLU har institutionen, av fakulteten, pålagts att de avhandlingar som är monografier dessutom skall granskas av externa sakkunniga
som dock sedan inte skall vara medlem i betygsnämnden; en extra kontroll
som vi finner onödigt komplicerande.
Doktorander som lärare

Det är bara fredsforskarna vid Göteborgs universitet och framför allt Uppsala universitet som har doktorander som lärare vid den egna institutionen,
dock i ringa omfattning vid Göteborgs universitet och numera nere i cirka
10 procent vid Uppsala universitet. SLU undervisar bara på 10-poängskurser
med föga deltagande av doktorander och vid Umeå universitet undervisar i
viss utsträckning doktorander i freds- och konfliktstudier, men dessa kommer
från statsvetenskap. De positiva och negativa sidorna med doktorandernas
undervisning liknar dem på statsvetenskapliga institutioner. Både de positiva
(medverkan i kvalitetsförbättring av undervisningen) och de negativa (stress,
utbrändhet) har visat sig i särskilt hög grad i Uppsala, men där har man också
blivit medveten om dem och försöker hantera dem, både genom samarbete
med ett institut för psykologisk rådgivning och genom att ordna vägledning
i undervisning.
Rekommendationer

• Stärk svenskt eller nordiskt samarbete om att arrangera forskarkurser och
ge doktorander bättre möjligheter att ta kurser på annan institution för
att därigenom bredda deras totala forskningsmiljö.
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• Undersök hur man kan utvidga möjligheterna för studenter från ämnen
utan forskarutbildning att komma in på sådan vid annan institution vid
samma universitet, eller samma institution vid annat universitet.
• Undersök hur det kan vara möjligt att bättre realisera principen att doktorander bör behandlas lika oavsett hur de rekryterats.
• Förbättra möjligheterna för doktoranderna att tillbringa en del av sin studietid utomlands och delta i internationella konferenser. Undersök vilka
hinder som kan behöva undanröjas.
• Varje doktorand bör ha sin huvudhandledare på den egna institutionen,
och den doktorand som så önskar bör få en bihandledare.
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Områdesstudier
Två regionalt definierade ämnen ingår i granskningsuppdraget: europakunskap och latinamerikakunskap, båda vid Göteborgs universitet. Det är ingen
tvekan om att områdesstudier är relevanta för ett framtida arbetsliv, och det
är en fördel att studenter erbjuds en sådan specialiseringsmöjlighet.
En utmaning för områdesstudier är att integrera element från skilda discipliner. I båda de ämnen som ingår i granskningen har detta gjorts med energi
och framgång. I båda fallen är emellertid de nationalekonomiska och företagsekonomiska aspekterna mera undanskymda än vad som står i relation till
den ekonomiska dimensionens betydelse. Detta kan mera bero på svårigheten att intressera kvalificerade företrädare för de ekonomiska disciplinerna än
på bristande intresse hos dem som är engagerade i att utveckla de regionala
ämnena.
En annan svårighet är att ge de studerande metodutbildning av ett djup
som man måste begära, om det regionalt definierade ämnet skall vara rimligt
som examensämne. Härvidlag erbjuder ämnet europakunskap vid Göteborgs
universitet en mycket god lösning: Ämnet är en del av ett program, vari även
ingår studier på 60-poängsnivå i ett av sju ”profilämnen”, och metodutbildningen i europakunskap har karaktär av en tillämpning av metodkunskaper
som studenterna förvärvat inom ”profilämnena”. En liknande ordning bör
eftersträvas för studerande i latinamerikakunskap, vilket läses som fristående
kurs. I avvaktan på annan lösning bör därför 60 poäng i annat ämne göras till
förutsättning för studier i latinamerikakunskap på 60-poängsnivå.
Varken europakunskap eller latinamerikakunskap är forskarutbildningsämnen, vilket aktualiserar frågan hur studerande i dessa ämnen skall få möjlighet till forskarstudier och masterutbildning i en framtida tillämpning av
Bolognasystemet. Även härvidlag erbjuder förekomsten av ett ”profilämne”
eller motsvarande vid sidan av det regionalt definierade ämnet en öppning.
Tabell 9. Antalet helårsstudenter 2004.
Lärosäte

HÅS A–Bnivåer

HÅS C–Dnivåer

HÅS Totalt

Göteborgs universitet, europakunskap

58

32

90

Göteborgs universitet, latinamerikakunskap

66

8

74

Källa: Institutionernas självvärderingar
Tabell 10: Antal lärare inom olika kategorier vårterminen 2005. Antalet heltidsekvivalenter är beräknat på anställningens omfattning, oberoende av hur omfattande engagemanget i grundutbildningen är.
Lärosäte

Professorer

Docenter

Övriga Icke dispudisputeterade
rade

Göteborgs universitet,
europakunskap

8

4

16

Göteborgs universitet,
latinamerikakunskap

0

2

1

Totalt

Heltidsekvivalenter

17

45

1,6*

3

6

2,4

* Samtliga lärare anlitas på timbasis och är inte anställda av ämnet.
Källa: Institutionernas självvärderingar
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Tabell 11. Den procentuella andelen kvinnor och män bland studenter, lärare (inklusive undervisande doktorander och professorer) samt professorer knutna till grundutbildningen. Inom parentes
anges antalet personer (n) som procenttalen grundar sig på.
Lärosäte

Studenter år
2004 K/M % (n
registrerade)

Lärare vt 2005 Professorer vt
K/M % (n)
2005 K/M % (n)

Göteborgs universitet, europakunskap

59/41 (251)

38/62 (45)

Göteborgs universitet, latinamerikakunskap

61/39 (148)

50 /50 (6)

Källa: Institutionernas självvärderingar
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25/75 (8)

Statsvetenskap
Göteborgs universitet – statsvetenskap
Antal lärare vt 2005: 55 (33,4 heltidsekvivalenter); 62 procent m, 38 procent kv
Varav professorer: 9
Varav docenter: 5
Varav övriga disputerade: 16
Varav icke-disputerade*: 25
*Denna läraruppgift avser undervisande doktorander.
AB-nivåer 2004: 158 helårsstudenter, prestationsgrad 66 procent
CD-nivåer 2004: 43 helårsstudenter, prestationsgrad 70 procent
Könsfördelning registrerade studenter 2004: 45 procent m, 55 procent kv
Antal examinerade uppsatser på C-nivå 2003–2004: 32
Antal examinerade uppsatser på D-nivå 2003–2004: 9
Antal examinerade uppsatser på CD-nivåer 2003–2004: 65
Antal doktorander vt 2005 (> 50 procent aktivitet): 31; 55 procent m, 45 procent kv
Antal licentiatexamina 2003–2004: 0
Antal doktorsexamina 2003–2004: 11

Den första professuren i statsvetenskap i Göteborg inrättades 1901. Utbildning i statsvetenskap ges av statsvetenskapliga institutionen, vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Ämnet ges som fristående kurser och som profilämne
inom Europaprogrammet och samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet.
Vårt intryck är att det är en välskött och dynamisk institution med ovanligt
god kunskap om sig själv och med förmåga att reflektera över och omsätta
denna kunskap i ett fortgående förbättringsarbete. Lärarkompetensen är också
mycket hög. Det är i ljuset av dessa goda förutsättningar som bedömargruppens förslag om kvalitetsförbättringar ska ses.
Grundutbildningen
Studenterna

Det höga söktrycket ger motiverade och välpresterande studenter, vilket i sin
tur ger möjlighet till undervisning på hög nivå. På C- och D-kurserna tilltar
spridningen i studenternas förkunskaper, eftersom vissa av dem har läst A- och
B-kurserna vid andra lärosäten. Lärarnas ambitionsnivå är hög och det ställs
höga krav på studenternas arbetsinsats. Sammantaget ger detta en bild av vad
som både lärare och studenter tycks uppfatta som en elitutbildning. Könsfördelningen inom studentgruppen är jämn.
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Lärarna

Det finns inom lärargruppen en hög vetenskaplig kompetens inom flera delområden, flera av lärarna är internationellt etablerade. Under vårterminen
2005 var 30 disputerade lärare knutna till grundutbildningen, varav 20 fast
anställda. Dessutom har man tillgång till ett stort antal doktorander som
bidrar i grundutbildningen. Könsfördelning är något skev (62 procent män
och 38 procent kvinnor) och den manliga dominansen är särskilt uttalad högre
upp i hierarkin. Lärarstaben forskar i ovanligt hög utsträckning, detta tack
vare god tillgång på externa forskningsanslag. Ambitionen att samtliga anställda ska varva forskning och undervisning ser vi som en styrka, liksom det
faktum att samtliga professorer medverkar i undervisningen – även på lägre
nivåer. Att undervisa verkar ha hög status på institutionen.
Vetenskapssynen är relativt samstämmig inom lärarlaget, vilket underlättar
samarbete i undervisning och examination. Det tycks även inverka positivt på
institutionens skötsel överhuvudtaget och på den sociala arbetsmiljön. Institutionen kännetecknas emellertid av en betydande bredd i intresseområden och
ansatser, även om det i en gemensam grundsyn kan finnas en begränsning i
förmågan att uppmärksamma kritiska synpunkter från studenterna.
Grundutbildningens struktur

Vi har fått ett mycket positivt intryck av verksamheten på grundutbildningen, den starka forskningsmiljön avspeglas på alla nivåer. Ett problem är dock
svårigheterna för studenter som läser fristående kurs att få kontinuitet i sin
statsvetenskapliga utbildning då kurserna på alla nivåer är kraftigt översökta.
Den bristande kontinuiteten gör det svårt för studenterna att planera sin studiegång. Det förefaller vara en obalans mellan antalet studieplatser på olika
nivåer. Antalet helårsstudenter på CD-nivå inom ämnet relativt antalet på ABnivå är förhållandevis lågt (27 procent, att jämföra med 54 procent i Lund, 44
procent i Uppsala och 37 procent i Stockholm). Denna bristande kontinuitet
bör ses över. Vårt intryck är att det borde finnas utrymme för att inrätta fler
utbildningsplatser, framförallt på högre nivåer.
Metodundervisningen, som utgör en kombination av teori och praktisk
övning, bedömer vi som utmärkt. Tidigare har man lagt stark vikt vid kvantitativ metod, men nu har det skett en tyngdpunktsförskjutning så att det råder
balans mellan kvalitativ och kvantitativ metod.
Variationen i undervisnings- och examinationsformer, liksom lärarnas
reflekterande hållning till dessa, är en klar styrka. Här finns exempel på kreativa undervisningsmetoder och pedagogisk förnyelse i form av bland annat
rollspel kring grundlagskonventet. Bredden i den utbildning studenterna får
är betydande. Möjligheten för studenterna att profilera sig är å andra sidan
begränsad, utbudet av valfria kurser är litet.
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Examensarbete

Institutionen har ett ambitiöst system för examination av uppsatser. Ett medbedömarförfarande används som innebär att examinator och ytterligare en
lärare diskuterar betygssättningen av varje enskild uppsats. Handledaren är
inte vare sig examinator eller medbedömare, och det självständiga arbetet görs
enskilt av studenterna. Vissa studenter önskar mer respons från handledarna i
slutet av uppsatsarbetet som förberedelse för det examinerande seminariet, då
det inte står helt klart för dem vilka riktlinjer som finns för betygssättning. Det
finns dock en uppsatsguide som studenterna kan använda som stöd i arbetet.
Mer kunde förmodligen göras för att undvika att försenade uppsatsarbeten
– som det uttrycks i självvärderingen – ”rinner ut i sanden”.
Samverkan och internationalisering

Samverkan med andra lärosäten inom och utanför Sverige är knappast högre
prioriterad här än på andra håll. Däremot har institutionen en lång och rik
tradition av att fullgöra den så kallade ”tredje uppgiften” och kommunicera
sin forskning till det omgivande samhället.
Institutionen har som utbildningsmål att träning i såväl egen analysförmåga som grundläggande sakkunskap ska erhållas. Liksom på andra håll råder i
övrigt en viss oklarhet kring syftet med utbildningen. I självvärderingen förs
ett resonemang kring att man bör bli bättre på att förmedla till studenterna
varför de akademiska kunskaperna och färdigheterna är relevanta i arbetslivet.
Detta tror vi är väsentligt för att tydliggöra utbildningens yrkesrelevans. Härvidlag kan även den nya praktikterminen om 20 poäng, i form av fristående
kurs, utgöra ett viktigt inslag. Den tillkom på initiativ av studenterna och har
verkställts av den samhällsvetenskapliga fakulteten.
Internationalisering i fråga om student- och lärarutbyte kan utvecklas.
Ämnet har 40 inresande och 20 utresande studenter per år inom Erasmus.
Mellan 2002–2004 har 11 studenter rest utomlands i samband med uppsatsen
på Sida:s MFS-stipendier (Minor Field Studies). Det är något förvånande att
studenterna inte utnyttjar det internationella utbytessystemet bättre. Ett led
i internationalisering på hemmaplan är att en del kurser ges på engelska även
för svenska studenter.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Studenternas formella möjligheter till inflytande är väl tillgodosedda. Problemet med att inte kunna läsa statsvetenskap som fristående kurs med någon
kontinuitet leder dock till ett svagt studentengagemang i till exempel ämnesgruppen. Det finns fungerande system för kursvärderingar. Institutionen har
föredömliga rutiner för uppföljning och kvalitetsutveckling, med ett omfattande kvalitetssäkringsprogram. Alumniuppföljningar visar att det vanligaste
enskilda yrket efter avslutad utbildning är handläggare/utredare.
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Forskarutbildningen
Antagning och finansiering

Det är ett högt söktryck till forskarutbildningen, cirka 12 sökande per plats,
och en god genomströmning. Cirka 20 procent av de som antas till forskarutbildningen har fått sin grundutbildning vid något annat lärosäte. På
grund av dålig ekonomi, och som en konsekvens av en tidigare relativt stor
antagning, antas nu endast 4 doktorander vartannat år. Antalet doktorander
vid institutionen är 31. Könsfördelningen är jämn. Forskarskolemodellen som
man använder sig av ger en god gemenskap bland doktoranderna, åtminstone
inom samma årskull. Det minskade intaget till forskarutbildningen kan dock
komma att leda till svårigheter att upprätthålla en kritisk massa för en levande
forskarskola.
Egen finansiering av forskarutbildningen förutsätts för första året. Under
andra året på forskarutbildningen går doktoranderna på utbildningsbidrag och
de två sista åren får de doktorandtjänst. Då finansieringen från och med år 2
kan vara beroende av externa projektanslag kan det uppstå en konflikt mellan
det egna intresseområdet och det för vilket finansiering erbjuds.
Det är beklagligt att en institution, som i övrigt har förutsättningar att
erbjuda god forskarutbildning, dels bara kan anta ett ytterst litet antal av alla
de välkvalificerade studenter som är intresserade, dels inte kan erbjuda de
antagna doktoranderna bättre finansiella villkor. Situationen aktualiserar det
nationella systemfel som uppmärksammas i rapportens generella del.
Det sätt som nyantagna doktorander introduceras på är utmärkt. Under
hela det första året löper, under ledning av två lärare, ett seminarium om statsvetenskapen som profession. Här förs också en inledande diskussion kring det
avhandlings-PM som läggs fram tredje terminen.
Forskarutbildningens struktur

Doktoranderna får en påtagligt bred kompetens inom disciplinen. 45 poäng av
totalt 60 är obligatoriska kurser, vilket innebär att alla läser kurser inom flera
av de viktigaste subdisciplinerna. Den obligatoriska metodundervisningen har
också bredd. En nackdel med att så stor del av kurspaketet utgörs av obligatoriska moment är självfallet att det blir färre poäng över för fördjupning inom
något specifikt forskningsområde.
Det allmänna forskarseminariet tycks fungera bra, vilket stärker vårt intryck
av en medveten satsning på en bred forskarutbildning. Samtliga doktorander
har tillgång till en huvudhandledare och en biträdande handledare, vilket vi
ser som en fördel. I handledarkollegiet diskuteras principiella frågor som rör
forskarutbildningen. Det finns ett väl fungerande administrativt system med
en studierektor för forskarutbildningen. Denna hanterar exempelvis problem
med, och eventuella byten av, handledare.

72

Under perioden 2003–2004 har 11 disputationer skett på institutionen. En
alumniuppföljning av samtliga 49 som har disputerat den senaste tioårsperioden visar att majoriteten är fortsatt verksam inom universitet eller högskola.
Arbetsmiljön på forskarutbildningen upplevs av flera som stressig och alltför pressande. Detta bör man naturligtvis analysera orsakerna till och försöka
åtgärda.
Institutionstjänstgöring

Vanligtvis ingår 20 procents institutionstjänstgöring för doktoranderna.
Inslussningen av doktorander i undervisningen tycks i viss mån vara godtycklig och avhängig personliga kontakter och nätverk. Detta problem har
dock uppmärksammats på institutionen. Studierektorn för grundutbildningen
tar nu in önskemål om undervisning från doktoranderna och försöker fördela
institutionstjänstgöringen efter detta. Värre är dock att den högskolepedagogiska utbildningen anges som frivilliga kurser inom ramen för doktorandutbildningen. Den bör istället utgöra en rättighet för doktorander inför deras
undervisningsuppdrag.
Samverkan och internationalisering

Omkring hälften av doktoranderna har tillbringat en längre sammanhållen tid
vid utländska lärosäten, något som på senare tid försvårats av att man på fakultetsnivå motsatt sig tjänstledighet från anställning som doktorand. Denna
tolkning av bestämmelserna har emellertid nu reviderats. Vi ser uppenbara
fördelar med att förlägga en del av forskarutbildningen utomlands och ifrågasätter resonemanget kring att det inte bör ingå i studietiden. Det finns inga
särskilda medel avsatta för exempelvis deltagande i internationella konferenser,
doktoranderna är istället hänvisade till att söka stipendier.
Starka sidor

• Högt söktryck med väl kvalificerade studenter, god lärarkompetens, stark
forskningsmiljö och forskningsanknytning ger goda förutsättningar för
högkvalitativ utbildning både på grundutbildningen och forskarutbildningen.
• Föredömliga rutiner för uppföljning och kvalitetsutveckling.
• Allsidig metodundervisning både vad avser innehåll och form.
Rekommendationer

• Åtgärda problemet med den bristande kontinuiteten för studenter på
grundutbildningen. Undersök möjligheten att utöka antalet utbildningsplatser på de högre nivåerna.
• Intensifiera internationaliseringsarbetet för att få till stånd ett mer omfattande studentutbyte.
• Utöka det nationella och internationella samarbetet kring forskarutbildningskurser.
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• Vidta åtgärder för att förbättra den pressade arbetsmiljön på forskarutbildningen.
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Högskolan i Gävle – statsvetenskap
Antal lärare vt 2005: 3 (3 heltidsekvivalenter), 100 procent män
Varav professorer: 0
Varav docenter: 1
Varav övriga disputerade: 2
Varav icke-disputerade: 0
A-nivå 2004: 25 helårsstudenter, prestationsgrad 74 procent
B-nivå 2004: 11 helårsstudenter, prestationsgrad 71 procent
C-nivå 2004: 0 helårsstudenter
Könsfördelning registrerade studenter år 2004: 46 procent m, 54 procent kv,
Antal examinerade uppsatser på C-nivå 2003–2004: 3

Statsvetenskap ingår i ämnesavdelningen för historia och statsvetenskap vid
institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Övriga ämnen inom avdelningen är historia, samhällskunskap samt samhällsorientering. Statsvetenskap är under uppbyggnad och har funnits på högskolan sedan år 2001.
Ämnet ges inom ramen för programmet Politik och medier där samtliga
studenter måste läsa minst 30 poäng statsvetenskap, varefter de väljer ämnesinriktning och kan läsa statsvetenskap upp till C-nivå. Programmet styrs av ett
särskilt programråd där programansvarig, lärare, studenter och representanter
för yrkeslivet ingår. I programrådet sker utvecklingen av kurserna. En distansoch halvfartskurs om 20 poäng ges inom programmet Socialt utrednings- och
handläggningsarbete. Statsvetenskap ges även som fristående kurser upp till
C-nivå.
Givet den lilla utbildningsmiljöns begränsade resurser lyckas man ändå
erbjuda en god utbildning i statsvetenskap. Vissa delar av utbildningen kan
dock förbättras och med få lärare är utbildningen sårbar.
Grundutbildningen
Studenterna

Hittills har alla studenter som sökt fått studieplats. Könsfördelningen är jämn.
Cirka 40 procent av studenterna rekryteras från andra delar av landet. Med
endast 35 helårsstudenter år 2004 är detta den nästa minsta av statsvetarutbildningarna i Sverige.
Lärarna

Det finns tre fast anställda lektorer i ämnet, varav en är docent. Samtliga lärare är män. Lärarna har 20 procents forskning i sin tjänst, och de har oftast
möjlighet att utnyttja denna tid. En av lärarna hade externa forskningsmedel
och undervisade endast i begränsad omfattning under år 2005. Två av lärarna
har sin forskningsinriktning mot förvaltning och en mot politiskt teori, internationell politik och medier. Vi fick intrycket att studenterna känner till
lärarnas forskningsinriktningar och att undervisningen har forskningsanknyt-
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ning. Gästföreläsare skulle kunna tas in för att stärka undervisningen på de
områden som lärarna inte är specialiserade inom. Ett samarbete med närbelägna Uppsala universitet om lärarutbyte, exempelvis genom att engagera doktorander därifrån, skulle också kunna vara ett sätt att bredda kompetensen.
Utbildningen är sårbar om någon av lärarna skulle sluta med kort varsel. En
komplikation här, liksom på andra små lärosäten, är att det inte vare sig finns
ekonomiskt utrymme eller behov avseende kursvolym att anställa fler lärare
– fler lärare kräver fler studenter.
Ämnesledningen planerar att starta en D-nivå och att ansöka om magisterexamensrättigheter för ämnet. Vi ställer oss tveksamma till om det verkligen
finns lärarkapacitet för en D-nivå i dagsläget.
2–4 gånger per termin anordnas ett institutionsmöte där prefekt och samtliga av institutionens lärare träffas.
Grundutbildningens struktur

Vi anser att utbildningens inriktning mot politik och medier utgör en bra, och
i Sverige tämligen unik, profil som kan utvecklas ytterligare.
A-kursen inleds med att studenterna gör ett förkunskapsprov. Det är ett
ovanligt och intressant grepp som kan vara nog så informativt för lärarna,
men resultatet bör i högre grad användas till att också anpassa undervisningen.
Undervisningen har ett traditionellt brett upplägg på A- och B- nivåerna, där
alla studenter läser samma kurser. En viss profilering mot tryckfrihetsfrågor
finns på A-nivån. På A-nivån finns också ett intressant rollspelsinslag där studenterna får företräda olika parter i politiska spel, exempelvis EMU-omröstningen. På C-nivån finns tre alternativa 5-poängskurser att välja bland, exempelvis kursen Politik och medier. Som huvudsakligt skäl till att man har valt
ett brett upplägg på A- och B-nivåerna, där en traditionell (”mainstream”)
syn på statsvetenskap förmedlas, uppges att studenterna skall få en bas för
vidare studier på högre nivåer inom grund- eller forskarutbildning vid andra
lärosäten.
Ambitiösa metodkurser förekommer på både B- och C-nivåerna, där även
kvantitativa metoder får relativt stort utrymme. Vid tidpunkten för bedömargruppens besök hade endast ett fåtal studenter genomgått C-nivån.
Vi fick intrycket att koordinationen mellan statsvetenskapsämnet och media och kommunikationsämnet inom programmet Politik och medier fungerar dåligt. De båda ämnena upplevs som två parallella förlopp, utan innehållsmässig samordning. Det bör därför etableras ett bättre samarbete mellan
de bägge ämnena, vilket också skulle kunna bidra till att ytterligare utveckla
statsvetenskapens profil i Gävle.
Den lärarledda undervisningen består av föreläsningar, obligatoriska seminarier, övningar och uppsatshandledning. Antalet undervisningstimmar
är relativt lågt. Det skulle man till viss del kunna kompensera genom att i
högre grad utarbeta material för självstudier. Hemtentor är en vanlig examinationsform, men även salstentor och PM-uppgifter förekommer. Det är bra
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att bedömningskriterier för hemtentor lämnas ut till studenterna, samt att de
ofta får personlig skriftlig återkoppling på hemtentorna. Ämnesledningen bör
möjligen överväga att ge studenterna en tydligare introduktion till den svarsform som gäller för hemtentamen.
Examensarbete

Uppsatser författas individuellt, och vi fick intrycket att handledningen fungerar väl. Det är dock endast ett fåtal studenter som hittills har genomfört
uppsatsarbete på C-nivå. Formen för examinationsseminarier är således under
utveckling, och vi ser positivt på att man skyndsamt avser stärka opponentrollen, samt införa de skriftliga bedömningskriterier för uppsatser som hittills
har saknats.
Samverkan och internationalisering

Ämnet saknar internationella utbytesavtal, och inga statsvetarstudenter har
hittills rest utomlands i högskolans regi. Ett problem med att upprätta utbytesavtal, här som på andra små lärosäten, är att man måste kunna erbjuda
platser till det utländska lärosätet som motprestation, vilket är svårt när den
egna student- och lärarvolymen inte är tillräcklig för att kurser ska kunna ges
på andra språk än svenska.
En viss samverkan på lärarnivå sker med statsvetarna vid Institutet för
urban- och bostadsforskning i Gävle. Denna borde kunna utvecklas ytterligare. En fördel med det ringa antalet statsvetarstudenter i Gävle är att offentliga institutioner på orten gärna ställer upp för intervjuer och studiebesök.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Studentgruppens litenhet bidrar till att skapa en nära och god kontakt mellan
lärare och studenter, vilket också ger möjligheter till informellt studentinflytande. På formell nivå finns studentrepresentanter i institutionsstyrelsen och
i programrådet.
Kurserna utvärderas skriftligt med en enkät, och på A- och B-nivåerna har
även muntliga utvärderingar genomförts som ett komplement. De skriftliga
kursvärderingarna sammanställs av en lärare och behandlas av institutionsstyrelsen.
Starka sidor

• Profilen mot politik och medier.
• Allsidig metodkurs.
• De nära kontakterna mellan lärare och studenter.
Rekommendationer

• För att stärka profileringen bör koordinationen mellan ämnena statsvetenskap, media och kommunikation förbättras.
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• För att stärka kompetensen på områden som lärarna inte är specialiserade
inom kan samarbetet med det Gävlebaserade Institutet för urban- och
bostadsforskning (IBF) stärkas.
• Bjud in gästföreläsare inom de ämnesområden som lärarkåren inte täcker.
• Ett samarbete om lärarutbyte bör inledas med Uppsala universitet.
• Sträva efter att åstadkomma en större ämnesmiljö.
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Högskolan i Halmstad – statsvetenskap
Antal lärare vt 2005: 17 (9,0 heltidsekvivalenter), 82 procent m, 18 procent kv
Varav professorer: 0
Varav docenter: 5
Varav övriga disputerade: 5
Varav icke disputerade∗: 7
* I denna läraruppgift ingår 5 doktorander som undervisar.
A-nivå 2004: 68 helårsstudenter, prestationsgrad 85 procent
B-nivå 2004: 37 helårsstudenter, prestationsgrad 92 procent
C-nivå 2004: 18 helårsstudenter, prestationsgrad 83 procent
D-nivå 2004: 4 helårsstudenter, prestationsgrad 75 procent
Könsfördelning registrerade studenter år 2004: 44 procent m, 56 procent kv
Antal examinerade uppsatser på C-nivå 2003–2004: 47
Antal examinerade uppsatser på D-nivå 2003–2004: 9

Statsvetenskapsämnet etablerades vid Högskolan i Halmstad år 1995. Ämnet
är organisatoriskt placerat vid Sektionen för hälsa och samhälle, tillsammans
med en rad andra samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. I sektionens
styrelse ingår, förutom sektionschefen, en TA-representant, fyra lärare och
fyra studentrepresentanter. I sektionens ledningsgrupp ingår bl.a. ämnesföreträdare och de programansvariga studierektorerna.
Ämnet ges som fristående kurser, samt inom det statsvetenskapliga programmet med inriktning mot politisk kommunikation.
Lärarkompetensen är god, och studenterna förefaller trivas med sin studiesituation. Profileringen mot politisk kommunikation är en styrka som kan utvecklas ytterligare. Högskolan i Halmstad har en förhållandevis god ekonomi,
vilket enligt ledningen beror på god framförhållning genom åren.
Grundutbildningen
Studenterna

Ämnesledningen gör bedömningen att två tredjedelar av studenterna rekryteras utanför närregionen. Antalet sökande har, här som vid flera andra lärosäten, minskat väsentligt de senaste åren. En rekryteringsåtgärd som prövats
är att under sommaren låta statsvetarstudenter ringa runt till nyantagna och
intressera dem för att verkligen påbörja studierna i Halmstad till hösten. Könsfördelningen bland studenterna är jämn.
Vi fick intrycket att lärarna ställer höga krav på studenterna, framför allt
inom statsvetarprogrammet. För att antas till det programmet krävs mattematik C från gymnasiet, ett behörighetskrav som inte gäller fristående kurs.
Studenterna förefaller nöjda och stämningen bland studenterna är påtagligt
positiv.
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Lärarna

Lärarstaben är liten, men väl kvalificerad. Tio av lärarna är disputerade varav
fem docenter. Förutom två odisputerade lärare medverkar fem doktorander,
antagna vid olika lärosäten, i grundutbildningen. Könsfördelningen är skev,
av de totalt 17 lärarna är endast 3 kvinnor.
Trots avsaknad av forskarutbildning finns en väl fungerande forskningsorganisation inom Centrum för studier av politik, kommunikation och medier.
Lärarna har också forskningsuppdrag från Socialstyrelsen och Försäkringskassan. De heltidsanställda lärarna har mellan 20 och 50 procents forskning i
tjänsten. Studenterna säger sig ha god kännedom om lärarnas forskning.
Särskilda medel finns avsatta för lärarnas konferensdeltagande. För statsvetenskap finns en ämnesgrupp som träffas en gång per månad. Den ansvarar
för bl.a. schemaläggning, lärar- och studentkontakter samt programråd.
Grundutbildningens struktur

Utbildningen är profilerad mot politisk kommunikation. Med detta avses inte
enbart massmedier och opinionsbildning, utan kommunikationsperspektivet
tillämpas på det mesta inom politiken.
Den bastermin som inleder Statsvetarprogrammet ger goda förutsättningar för de fortsatta studierna. Basterminen inkluderar en statistikkurs om 10
poäng där studenterna bl.a. får grundläggande kunskaper i statistikprogrammet SPSS. I terminen ingår även en grundläggande utbildning i informationssökning. Under basterminen organiseras studenterna tre och tre i basgrupper
som ska förbereda sig inför seminarierna. Detta är ett utmärkt system för att
stimulera till självstudier i tider av minskande undervisningstimmar.
Undervisningsformerna är de traditionella med föreläsningar, seminarier
och grupparbeten. Inom de olika nivåerna finns inga valbara delkurser.
Utöver statsvetenskap A–D finns inom programmet specialkursen politisk
kommunikation. De rena statsvetenskapskurserna, specialkursen, basterminen och praktikterminen (som behandlas närmare nedan) gör att det sammantaget är möjligt för en student att ägna nästan tre år åt statsvetenskap eller
närbesläktade områden. Detta är en tämligen unik ordning som skulle kunna
lyftas fram i marknadsföringen av programmet. För att ytterligare stärka profileringen mot politisk kommunikation skulle det mediecentrum som finns
på högskolan i högre grad kunna utnyttjas för praktiska övningar i utbildningen.
I självvärderingen finns ett intressant resonemang kring frågan om hur
man bibringar studenterna ett kritiskt och självständigt förhållningssätt. Man
förordar härvidlag ämnesmässig och metodmässig mångfald, samt en undervisning där föreläsare med egna synpunkter förmedlar ett kritiskt förhållningssätt till litteraturen. Vidare vill man förmedla verktyg som kan användas
för empirisk prövning av vedertagna sanningar och belöna självständighet och
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originalitet inom ramen för den kurs det gäller. Vårt intryck är att dessa strategier varit framgångsrika.
Det tycks finnas en viss brist på kommunikation mellan lärarna om innehållet i kurserna. Det förekommer att samma inslag återkommer i olika kurser.
Uppsatsarbetet på C-nivån föregås av delkursen Att studera politik vetenskapligt. Metodundervisningen har en relativt hög ambitionsnivå, och de
senaste åren har inslaget av kvantitativa metoder stärkts. Men här, liksom på
många andra håll, tvekar studenterna likväl att använda kvantitativa metoder i uppsatsarbetet. Studenterna har upplevt metodundervisningen som alltför abstrakt, och lärarna har efter kritik vidtagit en översyn av metodkursen.
Enligt vår bedömning förefaller ambitionsnivån ha varit rimlig, men kursens
olika delar kan förmodligen integreras bättre. Det kan också vara en god idé
om studenterna uppmanas att välja uppsatsämne i ett tidigt skede. På så vis
kan de relatera metodkursen till det egna uppsatsarbetet.
Examinationsformen på de grundläggande nivåerna är salsskrivning och
hemskrivning, i kombination med grupparbete eller seminarier. På de högre
nivåerna blir det fler hemskrivningar och obligatoriskt deltagande i seminarier.
Examensarbete

Studenterna väljer själva uppsatsämne och tar oftast själva kontakt med den
handledare de anser passar deras ämnesval. Det går att skriva i par på B-nivån,
men på de högre nivåerna skall arbetet vara individuellt författat. Det finns
en nära kontakt mellan lärare och studenter och studenterna upplever att de
får tillräckligt med handledning. För att hjälpa studenter att skriva bättre har
högskolan en så kallad ”skrivstuga” som lokalmässigt ligger nära sektionen.
Skillnader i vetenskaplig grundhållning mellan handledare och examinator
har i några fall lett till problem för uppsatsförfattare. Rutinen är att examination sker efter diskussion mellan seminarieledare, handledare och examinator, en bra ordning som emellertid förutsätter respekt och förtroende mellan
företrädare för skilda övertygelser. Lärarna bör utforma ett dokument där
betygskriterierna preciseras.
Samverkan och internationalisering

Utbytesavtal finns med bl.a. Leeds university, University of Malta och Central
State Missouri university. Inom ämnet finns även en del utbytesstudenter vid
högskolan, främst från Europa. En kurs ges på engelska, 20 poäng i Peace and
security. Flera av lärarna har varit gästforskare utomlands.
På studentinitiativ har det införts en praktiktermin som även kan omfatta
studenter som läser fristående kurs.
Samarbetet med myndigheter och organisationer på nationell, regional och
lokal nivå är väl utvecklat. Exempelvis har man genomfört uppdragsutbildning för kommuner, landsting och Försäkringskassan, samt för Militärhögskolan i Halmstad. I Statsvetarprogrammets programråd ingår också externa
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representanter. Ett bra initiativ är den gästföreläsningsserie som statsvetenskap
och historia gemensamt anordnat. Interna och externa forskare har deltagit i
denna, liksom andra experter, och i några fall aktiva politiker.
Statsvetenskapen i Halmstad har inlett ett samarbete med Växjö universitet
med inriktning på magister- och forskarutbildningsnivåerna.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Statsvetarstudenterna är väl representerade i Högskolans beslutande organ.
Sektionens programråd har medverkat i självvärderingsarbetet. För studentinflytandet på sektionsnivå finns ett särskilt programråd med rådgivande och
informerande funktion som träffas en gång per termin.
Kursvärderingar genomförs på alla kurser. Den låga svarsfrekvensen är dock
ett problem, här liksom på flera andra lärosäten, liksom att olika lärare genomför kursvärderingarna på olika sätt. Återkoppling sker bland annat i det så
kallade kursrådet, vilket sammanträder två gånger per termin. Man bör överväga att schemalägga kursvärderingarna, samt införa enhetliga mallar för hur
de ska gå till.
I praktiken tycks studentinflytandet fungera väl. Klagomål från studenterna har vid flera tillfällen lett till förändringar. Två exempel är förändringarna
av metodundervisningen och införandet av praktiktermin.
Uppföljning av studenterna sker centralt på högskolan två år efter examen,
vilket verkar vara en god ordning.
Starka sidor

•
•
•
•

Kvalificerad lärarkår.
Ambitiös metodutbildning.
Välvald profilering.
God samverkan med det omgivande samhället.

Rekommendationer

• Lärarna bör diskutera igenom kraven på uppsatserna och komma överens
om ett dokument där betygskriterierna preciseras.
• Profileringen bör ytterligare stärkas genom samverkan med mediecentret
på högskolan.
• Marknadsför bättre profileringen och de goda möjligheterna till statsvetenskaplig fördjupning för att motverka det vikande söktrycket.
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Högskolan i Jönköping – statsvetenskap
Antal lärare vt 2005: 5 (2,7 heltidsekvivalenter), 40 procent m, 60 procent kv
Varav professorer: 1
Varav docenter: 0
Varav övriga disputerade: 0
Varav icke-disputerade∗: 4
* I denna läraruppgift ingår 3 doktorander som undervisar.
A-nivå 2004: 41 helårsstudenter, prestationsgrad 118 procent
B-nivå 2004: 13 helårsstudenter, prestationsgrad 73 procent
C-nivå 2004: 5 helårsstudenter, prestationsgrad 98 procent
D-nivå 2004: 5 helårsstudenter, prestationsgrad 88 procent
Könsfördelning registrerade studenter år 2004: 40 procent m, 60 procent kv
Antal examinerade uppsatser på C-nivå 2003–2004: 20
Antal examinerade uppsatser på D-nivå 2003–2004: 5
Antal doktorander vt 2005 (> 50 procents aktivitet): 3; 100 procent kvinnor
Antal licentiatexamina 2003–2004: 0
Antal doktorsexamina 2003–2004: 0

Grundutbildning i statsvetenskap ges sedan 1994/95 i sektionen för statsvetenskap vid Internationella handelshögskolan i Jönköping (IHH), som är en del
av stiftelsen Högskolan i Jönköping. Sektionen för statsvetenskap är en av sju
sektioner och leds av den ämnesansvarige läraren som också är ansvarig för
forskarutbildningen. En viss del av administrationen sker på programnivå i
samarbete med nationalekonomiämnet. Kopplat till högskolans ledning finns
ett grundutbildningsråd där bland annat alla kursplaner fastställs.
Ämnet kan läsas inom programmet Internationell ekonomi och politik upp
till D-nivå. Programmet kan leda till politisk eller ekonomisk magisterexamen. Sedan 2003 ges ej fristående kurser.
Vårt intryck är att det är en internationellt inriktad utbildning som emellertid avviker markant från den gängse uppfattningen om vad statsvetenskap
är. Antalet lärare inom statsvetenskap är inte tillräcklig för att erbjuda kandidatexamen eller doktorsexamen i ämnet.
Grundutbildningen
Studenterna

Programmet är efterfrågat på grund av sin internationella inriktning. Antalet
sökande är vanligtvis 4–5 per plats, och cirka 60 nya studenter per år antas.
Studenterna har en varierad bakgrund och det finns många utbytesstudenter
på flertalet kurser. Stämningen bland studenterna är påtagligt positiv.

. Att prestationerna under 2004 nivå 1–20 är större än antalet helårsstudenter beror

på att studenter med tidigare registreringar har resultat under 2004.
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Lärarna

Den mycket lilla fasta lärarkåren består av en professor, samt en adjunkt med
licentiatexamen, bägge män. Lärarna har 20 procents forskning i tjänsten. För
den ämnesansvarige professorn räcker dock inte tiden till för egen forskning,
då undervisning och forskarutbildningshandledning prioriteras. Lärarnas
kompetens är begränsad till områdena utvärdering, implementering, policyanalys, förvaltningspolitik och politisk filosofi. Professorn undervisar på alla
nivåer från A till D, adjunkten undervisar på A- och B-nivåerna. Doktoranderna medverkar i undervisningen på främst B- och C-nivåerna. På flera kurser
delar lärarna undervisningen mellan sig. Studenterna blir väl omhändertagna
och har en nära kontakt med de starkt engagerade och motiverade lärarna.
Det ringa antalet lärare innebär dels att studenterna riskerar att få en ensidig bild av vad statsvetenskap är, dels att utbildningen är beroende av en enda
tongivande lärare. Detta är särskilt allvarligt med tanke på att utbildning
erbjuds inte bara på A- och B-nivåerna utan också på kandidat- och magisternivåerna. Vid tiden för vårt platsbesök fanns inga planer på ytterligare lärarrekryteringar. Vi anser att ytterligare disputerade lärare måste rekryteras för
att utbildningen skall ges rimlig bredd och bli mindre sårbar samt även fortsättningsvis kunna erbjudas ovanför B-nivån.
Internationella handelshögskolans ledning bör inom ramen för sin framtidsplanering i ökad utsträckning ta hänsyn till statsvetenskapens lärarkapacitet
och skapa en samlad plan för hur ämnet ska se ut när den nuvarande, starkt
tongivande, professorn slutar.
Grundutbildningens struktur

Uppläggningen av studierna i statsvetenskap är i grunden densamma vid de
olika universiteten och högskolorna, med Jönköping som markant undantag. Undervisningen präglas här av ett speciellt politiskt–teoretiskt perspektiv,
detta i polemik mot hur undervisning i ämnet påstås bli bedriven på andra
håll. Som det heter i självvärderingen: Kurserna skall vara
”… mer inriktade på politisk institutionalisering än på etablerade institutioner, mer på grundläggande begreppsbildning än på begreppsliga ’moden’,
mer på resonemang om varför politiska institutioner alls uppkommer … än
på hur de administreras av eliter vid vissa tillfällen, och mer inriktade på politiska institutioners internationella mångfald än på vissa nationella lösningar av
demokratisering och genomförande av politiska utmaningar och beslut”.
Denna filosofiskt lagda ansats är, enligt IHH:s ledning, den rätta för programmet Internationell ekonomi och politik. För studenterna kan det dock
vara ett problem att deras utbildning är speciell, det kan försvåra övergångar
till andra högskolor och även göra det svårare för dem i yrkeslivet. Kurser som
är vanliga på andra orter, som exempelvis jämförande politik och förvaltningspolitik, saknas. Det framgick att studenterna inte alltid varit informerade om
denna markanta skillnad mellan uppläggningen av studierna i Jönköping och
på andra håll. Några valbara delkurser förekommer inte.
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Ett kreativt inslag i undervisningen är att skönlitteratur används på Anivån. Studenterna får i uppgift att analysera litteratur, exempelvis Goldings
”Flugornas herre”, i ett statsvetenskapligt perspektiv.
Det finns ett väl utvecklat intranät vid IHH. Det fungerar som stöd i
undervisningen där exempelvis varje delkurs har en egen kurssida med kursplan, schema, föreläsningsanteckningar, tidigare hemtentor och allmän information.
Metodundervisningen är bristfällig. Det saknas statsvetenskapliga metodkurser, också detta i polemik mot hur statsvetenskap bedrivs på andra håll, och
studenterna får istället individuell undervisning i samband med uppsatsförfattandet. Studenterna får visserligen undervisning i kvantitativ metod i samband
med ekonometri- och statistikundervisning inom programmet, men vi har fått
intrycket att det inte gjorts klart för dem hur denna undervisning är relevant
för studiet av statsvetenskap. Vi anser att studenterna genom både kvalitativa
och kvantitativa metodkurser bör ges förutsättningar för självständiga val när
de skriver uppsats. En bred kunskap i metod hör dessutom till det som varje
utexaminerad statsvetare bör ha.
Samarbete med andra ämnen skulle kunna kompensera det ringa antalet
lärare. Det finns en kurs på 5 poäng som ges i samarbete med nationalekonomiämnet, men i övrigt tycks samarbetet med andra ämnen vid IHH vara
mycket begränsat.
Betygen ges enligt ECTS-systemet. Hemtentor är en utmärkt examinationsform, men de bör inte utgöra den enda formen, vilket är fallet i Jönköping. Hemtentorna har en schematisk form som ställer alltför låga krav på
studenterna på de högre nivåerna.
Examensarbete

Uppsatserna skrivs med få undantag individuellt. Handledningen av uppsatser fungerar bra, men att flertalet uppsatser både handleds och examineras av
samma person är oacceptabelt. Doktoranderna handleder dock vissa uppsatser.
Samverkan och internationalisering

Internationaliseringen är mycket god. Utbytesverksamheten är omfattande
och engelska är undervisningsspråk på flertalet kurser. Utbytesstudenterna
läser tillsammans med de svenska studenterna, och därigenom kan de bidra
med kunskaper från andra länder. Nästan samtliga studenter tillbringar minst
en termin utomlands, utöver ordinarie A- till D-nivåer, vilket är exceptionellt
bland landets statsvetarutbildningar. Handelshögskolan har 190 olika partneruniversitet. Det kommer också många utländska studenter till IHH. Cirka en
tredjedel av studenterna på kurserna brukar vara utländska studenter, vilket
ökar möjligheterna att i undervisningen relatera händelser i världen till kurslitteraturen. All kurslitteratur och undervisning från B-nivån och uppåt är på
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engelska. Den goda internationaliseringen är en vanlig anledning för studenter att söka till just IHH.
Det finns inom programmet praktikmöjligheter, så kallade internships.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Vi fick intrycket att ledningen vid IHH inte är tillräckligt lyhörd för de synpunkter som framförs av statsvetenskapens studentrepresentanter. Möjligen
beror detta på att ekonomstudenternas perspektiv dominerar högskolan. Däremot är lärarna inom statsvetenskap lyhörda för studenternas synpunkter.
Systemet för kursvärderingar fungerar tillfredsställande. Kursvärderingarna
sker i huvudsak över intranätet, och sammanställningar av dessa finns tillgängliga där. Kursvärderingarna administreras av studenter som sedan går
igenom dem med kursens lärare och ämnesansvarig. Även muntliga kursvärderingar förekommer i samband med undervisningen.
Forskarutbildningen
Antagning och finansiering

Den första antagningen till forskarutbildning gjordes 1997. De tre doktorander som nu är verksamma antogs under perioden 2001–2003. Inga ytterligare antagningar planeras de närmaste åren. Vid antagningen tillämpar den
ämnesansvarige egna kriterier, utöver de som stadgas i högskoleförordningen.
Dessa kriterier är att den forskarstuderade ska behärska ett annat språk än
engelska, ha en klar föreställning om forskningsämnet, samt ha viss arbetslivserfarenhet. Doktoranderna profileras inom området policyanalys och implementeringsforskning.
Ramverk för forskarutbildningen beslutas av IHH:s Research Committee
(RC), där alla disputerade lärare och forskare ingår. RC beslutar bland annat
om gemensamma forskarutbildningskurser, kontrollerar anställningar och tar
emot rapporter från handledare om hur doktorandernas arbete fortgår. Samtliga forskarstuderande har anställning som doktorand (två på heltid vid IHH,
en på halvtid med annan finansiering) och det finns goda resurser för exempelvis resor och litteratur.
Forskarutbildningens struktur

Totalt består forskarutbildningen av 80 poäng kurser och 80 poäng avhandling. Metodkurserna går doktoranderna vid andra universitet. 15 poäng metod
är obligatoriskt, övriga kurser är valfria. En av doktoranderna har läst 15 poäng
metod i Göteborg. Doktoranderna har även gått kurser vid bland annat Lunds,
Stockholms och Uppsala universitet. Det finns en budget avsatt för kurser på
annan ort, 8 000 kronor per år och doktorand. Vid IHH har doktoranderna,
förutom ett gemensamt introduktionsprogram, följt ett par kurser i vetenskapsteori och en klassikerkurs tillsammans med andra doktorander. Vartannat år ordnas en egen kurs i policyanalys där även doktorander från andra
universitet deltar. Doktoranderna prioriterar kurser, seminarier och konferen-
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ser som kan kopplas till det egna avhandlingsämnet, vilket ger dem ett alltför
snävt perspektiv.
Det tycks ha varit svårt för doktoranderna att vidga sin vetenskapliga miljö
inom IHH. Enligt vad som sades vid platsbesöket har deras synsätt avvisats av
doktorander inom andra ämnen och även av statsvetare vid andra universitet.
En av doktoranderna har i stället hittat en bredare miljö genom att i två perioder vara verksam vid universitetet i Genua, Italien. Även om doktoranderna är
nöjda med sin utbildning anser vi att miljön i Jönköping är alltför smal för att
kunna ge den kompetensbredd som en doktor i statsvetenskap bör ha.
Det är önskvärt att doktoranderna intresseras för att i ökad utsträckning
delta i verksamhet, såsom kurser och konferenser, vilka inte är direkt kopplade
till deras avhandlingsämne eller ens specialinriktning. Vi tror emellertid inte
att detta är tillräckligt. Det som krävs är dels en väsentlig ökning av antalet
forskande lärare i statsvetenskap, dels ett omfattande och stabilt forskarutbildningssamarbete med flera andra universitet och högskolor – gärna i form av
en gemensam forskarskola.
Handledning

Doktoranderna har god tillgång till den handledning som utförs av ämnets
enda professor. En doktorand har en biträdande handledare i Genua, Italien,
och en annan var vid tidpunkten för platsbesöket på väg att få en biträdande
handledare i Litauen.
Institutionstjänstgöring

Doktoranderna har stor delaktighet i grundutbildningen och undervisar på
B- och C-nivåerna, i allmänhet på kurser som ligger nära deras eget utbildnings- och forskningsintresse. De har 10–30 procents institutionstjänstgöring
i grundutbildningen. Det finns en högskolepedagogisk kurs som doktoranderna ännu inte haft tillfälle att genomgå. Doktoranderna har däremot fått gott
mentorsstöd av de två ordinarie lärarna och har som inskolning till undervisningen undervisat parallellt med dem.
Samverkan och internationalisering

Doktoranderna har deltagit vid en del konferenser, men där inte lagt fram
några egna paper, vilket är anmärkningsvärt. Doktoranderna vid IHH förutsätts tillbringa minst en termin vid något universitet utomlands. Handledaren
har goda internationella kontakter.
Starka sidor

• Den mycket goda internationaliseringen av grundutbildningen.
• Individuellt omhändertagande och kort distans mellan studenter och lärare.

87

Rekommendationer

• Om antalet disputerade lärare inte ökar bör undervisningen i statsvetenskap begränsas till A- och B-nivåerna.
• Det bör tydliggöras för studenterna att utbildningen i Jönköping skiljer
sig markant jämfört med övriga utbildningar i statsvetenskap.
• Internationella handelshögskolans ledning bör utarbeta en plan för statsvetenskapsämnets långsiktiga utveckling med avseende på både omfattning och innehåll.
• Metodundervisningen inom grundutbildningen måste kraftigt förstärkas.
• Inga ytterligare forskarstuderande bör antas förrän antalet forskande lärare väsentligt ökat och ett omfattande forskarutbildningssamarbete med
andra universitet och högskolor kommit till stånd.
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Högskolan i Kalmar – statsvetenskap
Totalt antal lärare: 3 (3,0 heltidsekvivalenter): 100 procent män
Varav professorer: 0
Varav docenter: 0
Varav övriga disputerade: 1
Varav icke disputerade: 2
A-nivå 2004: 55 helårsstudenter, prestationsgrad 85 procent
B-nivå 2004: 9 helårsstudenter, prestationsgrad 96 procent
C-nivå 2004: 13 helårsstudenter, prestationsgrad 54 procent
D-nivå 2004: 2 helårsstudenter, prestationsgrad 41 procent
Könsfördelning registrerade studenter 2004: 67 procent m, 33 procent kv
Antal examinerade uppsatser på C-nivå 2003–2004: 1

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap bildades år 2000 och är
en flerämnesinstitution med 14 ämnen, varav statsvetenskap är ett. På vad som
här motsvarar fakultetsnivå tillhör statsvetenskap nämnden för sjöfart, humaniora, vård och samhällsvetenskap (NSHVS).
Ämnet ges som fristående kurser, A–C. Vidare utgör det en del av blockämnet samhällskunskap 1–80 poäng på lärarutbildningen, samt ingår i programmet Internationella samhällsstudier som valbart huvudämne för kandidatexamen. Programmet ges från läsåret 2002–2003. Det domineras av
statsvetenskap och engelska, men har också inslag av idéhistoria, filosofi och
samhällsteori. I programmet ingår en praktiktermin inom en internationell
organisation, utomlands eller i Sverige. Grundtanken med detta utbildningsprogram är god, men antalet disputerade lärare är inte tillräckligt för att erbjuda kandidatexamen i statsvetenskap.
Grundutbildningen
Studenterna

Utbildningsprogrammet Internationella samhällsstudier har lockat sökande
från olika delar av landet i sådan utsträckning att det har blivit konkurrens
om platserna.
Mötet med studenter på A- och B-nivåerna var vid platsbesöket i Kalmar
begränsat till två studenter på programmet Internationella samhällstudier,
och en student som läste fristående kurs. Från C-nivån infann sig endast en
student. Studenterna har heller inte involverats i arbetet med självvärderingen.
Vi har därför svårt att här säga något om hur studenterna i Kalmar upplever
sin studiesituation. Könsfördelningen bland studenterna är något ojämn med
67 procent män och 33 procent kvinnor.
Lärarna

Ämnet statsvetenskap har tre fast anställda lärare, varav en lektor och två
adjunkter, samtliga män. I lektorstjänsten ingår 20 procents forskning/kom-
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petensutveckling och i adjunkttjänsterna ingår 15 procent. En av adjunkterna
har fil.lic.-examen. Gästföreläsare anlitas i viss utsträckning, men den lilla
lärarkårens begränsade kvalifikationer och ringa forskningsverksamhet utgör
ofrånkomligen ett kvalitetsproblem. Vi konstaterar att man försöker kompensera för detta genom samverkan med sociologiämnet i Kalmar beträffande
metodkurser, samt genom samarbete med statsvetenskapliga institutionen vid
Lunds universitet avseende lärarkompetens inom internationell politik. För
undervisningen i politisk filosofi har man stöd av en professor i praktisk filosofi vid Högskolan i Kalmar.
Grundutbildningens struktur

I utbildningsprogrammet Internationella samhällsstudier samverkar statsvetenskap med andra ämnen. Det inleds med en samhälls- och vetenskapsteoretisk introduktionstermin och är uppbyggt kring mångvetenskapliga
temakurser med inslag av internationell problematik. Vid sidan av metod
betonas vetenskapsteori, vetenskapsfilosofi och vetenskapshistoria. Genusperspektivet finns närvarande. Den avslutande terminen innebär praktik och
uppsatsskrivande på en internationellt inriktad arbetsplats. Programmet är
fortfarande i ett uppbyggnadsskede.
Undervisningsformerna är de traditionella, föreläsningar och seminarier
varvas. Föreläsningsformen är dock dominerande. Fler seminarier och mer
varierande undervisningsformer vore naturligtvis önskvärt, men de begränsade lärarresurserna sätter i nuläget gränser för hur undervisningen kan bedrivas.
Metodundervisningen inleds på B-nivån. Den innehåller, förutom kvalitativa
och kvantitativa delar, även en del vetenskapsteori.
Examinationsformerna på A–B-nivåerna är i huvudsak salstentamen och
skrivuppgifter. På C-nivån sker examinationen, utöver uppsatsförfattande,
genom redovisning av seminarieuppgifter.
Forskningsanknytningen i utbildningen förefaller svag, och den variation
av statsvetenskapliga perspektiv som studenterna möter är liten. Detta är en
konsekvens av lärarstabens litenhet och begränsningarna i dess forskningserfarenhet. Vi har inte vare sig hos lärare eller ledning kunnat skönja någon tydlig
plan för ämnets utveckling, vilket kan hänga samman med de besparingskrav
högskolan varit underkastad. De möjligheter vi kan se är att man utvecklar
samarbetet ytterligare med besläktade discipliner inom institutionen/högskolan och att man väsentligt utvecklar samverkan med andra statsvetenskapliga
miljöer.
Enligt vår mening är lärarresurserna inte tillräckliga för undervisning i
statsvetenskap på C-nivån. Om statsvetenskap skall kunna förbli examensämne, och om programmet Internationella samhällsstudier ska kunna behålla sin
nuvarande uppläggning, behövs en betydande förstärkning av ämnet. Fler disputerade lärare är ett måste, och lärarnas forskningsmöjligheter måste öka.

90

Bedömargruppen ser dock principiellt positivt på det nya utbildningsprogrammet där statsvetenskap samverkar med andra ämnen och en tänkt professionsorientering sker genom en praktiktermin.
Examensarbete

C-uppsatser skrivs individuellt. Det finns explicita kriterier utarbetade för
hur uppsatser bedöms, dessa delges studenterna vid C-kursens start. Eftersom
endast en lärare är disputerad är det oundvikligt att uppsatshandledaren även
är examinator på uppsatsen, såvida inte antingen handledare eller examinator
är odisputerad. Vi finner detta vara oacceptabelt.
Samverkan och internationalisering

Eftersom utbildningsprogrammet är nytt finns det inte några resultat från den
avslutande praktikterminen. Student- och lärarutbyte förekommer i dagsläget
i mycket liten utsträckning men såväl samverkan som internationalisering är
under uppbyggnad.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Det framgår av självvärderingen att kvalitetsarbetet är institutionsstyrelsens
viktigaste uppgift. Alla kursvärderingar behandlas av styrelsen, och denna har
fastställt ett kvalitetsutvecklingsprogram som följs upp kontinuerligt.
Vi finner det otillfredsställande att självvärderingen inte har utarbetats i
samverkan med studenterna. De få studenter vi träffade hade heller inte tillgång till den och kände inte till dess existens.
Starka sidor

• Utbildningsprogrammet internationella samhällsstudier är en innovativ
idé som förmår attrahera studenter.
Rekommendationer

• Om inte lärarstaben kraftigt förstärks med fler disputerade lärare inom en
nära framtid bör undervisningen i statsvetenskap begränsas till A- och Bnivåerna.
• De möjligheter till samverkan med andra ämnen som en flerämnesinstitution erbjuder bör utvecklas ytterligare.
• Långtgående samverkan med andra statsvetenskapliga miljöer bör utvecklas.
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Högskolan Väst – statsvetenskap
Antal lärare vt 2005: 5 (3,6 heltidsekvivalenter); 20 procent m, 80 procent kv
Varav professorer: 0
Varav docenter: 0
Varav övriga disputerade: 5
Varav icke disputerade: 0
A-nivå 2004: 20 helårsstudenter, prestationsgrad 58 procent
B-nivå 2004: 5 helårsstudenter, prestationsgrad 80 procent
C-nivå 2004: 2 helårsstudenter, prestationsgrad 60 procent
Könsfördelning registrerade studenter 2004: 42 procent m; 58 procent kv
Antal examinerade uppsatser på C-nivå 2003–2004: 7

Ämnet statsvetenskap är organisatoriskt placerat vid avdelningen för kommunikation, politik och ekonomi vid institutionen för ekonomi och informatik. Ämnet kan sedan 1998 utgöra huvudämne i kandidatexamen och erbjuds
som fristående kurser. Ämnet har haft för dåligt studentunderlag och har nu
tagit ett slags ”timeout”. Innevarande höst (2005) ges inga fristående kurser.
Sedan 2001 ges statsvetenskap som obligatorisk kurs i Programmet för strategisk kommunikation, men programmet läggs nu ned på grund av för få sökande. Statsvetenskap ingår också som biämne i andra kurser och program.
Man tar nu sikte på att det nya Internationella programmet för politik och
ekonomi (IPPE) med statsvetenskap som huvudämne ska locka nya studenter.
Bedömargruppen fann det inte meningsfullt att genomföra en evaluering av
en utbildning som är under avveckling, utan har istället värderat några av de
delar som går vidare i det planerade IPPE-programmet, och har också valt att
kommentera det tänkta programmet i övrigt. Vi har således i vår utvärdering
i hög grad tagit fasta på kommande möjligheter, snarare än på det som varit.
Grundutbildningen
Studenterna

Söktrycket till kurserna i statsvetenskap vid Högskolan Väst (tidigare Högskolan i Trollhättan/Uddevalla) är lågt och visar inga tecken på att öka. De
studenter man rekryterar kommer främst från närområdet och från Göteborgsområdet. För att attrahera framtida studenter arbetar man nu med att
utveckla en egen profil genom det nya IPPE-programmet.
Lärarna

Vid Högskolan Väst finns tre tillsvidareanställda lektorer i statsvetenskap,
varav en har uppdrag som prefekt.
Lärarna har, eller skall genomgå, högskolepedagogisk kurs. De är aktiva
forskare på ca 50 procent av heltid, dvs. de erbjuds jämförelsevis goda möjligheter till forskning i tjänsten. Vid högskolan finns ett mångvetenskapligt
forskningsseminarium där lärarna deltar.
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Grundutbildningens struktur och innehåll

Kursernas innehåll verkar vara av normal karaktär och i nivå med andra statsvetenskapliga utbildningar i Sverige, vilket inte är självklart i små miljöer. Vi
bedömer också att forskningsanknytningen är tillgodosedd i rimlig grad.
Undervisningsformerna är de traditionella med föreläsningar, seminarier
och handledning. Med de små studentgrupperna blir det inte så stor skillnad
mellan föreläsningar och seminarier. Lärarna utarbetar omfattande kursmaterial som förberedelser för undervisningen. Det finns en medveten pedagogik
och reflektion hos lärarna med fokus på problembaserat lärande och casemetodik. En grundtanke i undervisningen är att examinationen ska utgöra
en del av undervisningen genom att den sker kontinuerligt samtidigt som studenterna ges aktiv feedback.
Studenterna värderar utbildningens analytiska inslag och närheten till lärarna högt, men skulle gärna se fler seminarier och alternativa kurser. De uppfattar miljön som för liten i detta avseende – för få lärare och för få studenter.
Examensarbete

Uppsatsen på C-nivå skrivs individuellt, med mycket tid till handledning.
Man skiljer på rollen som examinator och handledare. Lärarkåren har över tid
utvecklat en samsyn kring hur uppsatser ska bedömas. Kriterierna finns i ett
dokument som diskuteras med studenterna i början av terminen.
Samverkan och internationalisering

Samverkan med det omkringliggande samhället är i dagsläget liten. Det internationella studentutbytet är ringa, medan det finns inslag av lärarutbyte.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Studentinflytandet vid högskolan är reglerat i en policy. För statsvetenskap är
studentinflytandet i huvudsak av informellt slag.
Kursvärderingar genomförs regelbundet och följs upp genom diskussioner
med studenterna.
Från högskoleledningens sida (grundutbildnings- och forskningsnämnden)
finns en tydlig kvalitetsmedvetenhet. Detta bäddar för intern kvalitetssäkring
framöver.
Sammanfattande värdering av den hittillsvarande utbildningen

Vi konstaterar att statsvetenskapen vid Högskolan Väst är ett litet och sårbart
ämne i en liten miljö, dessutom geografiskt belägen nära den mycket stora
statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Det låga söktrycket ger blandad ambitions- och förkunskapsnivå i studentgruppen. Detta är
resurskrävande ur pedagogisk synvinkel.
Likväl är det bedömargruppens intryck att utbildningen i statsvetenskap
hittills har varit av tillfredsställande kvalitet. Det finns en medveten pedagogik
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och reflektion bland lärarna. Intresset från studenterna har dock varit för lågt
för att utbildningen ska kunna upprätthållas i sin nuvarande form.
Utbildningsledningen och lärarkollegiet uppvisar en klar medvetenhet om
de problem man har, vilket är en grundläggande förutsättning för en positiv
framtida utveckling.
Reflektioner inför framtiden

Planerna på utbildningsprogrammet IPPE uppfattar vi som institutionens lösning på dagens problem. Om IPPE ges en tydlig yrkesinriktning kan det bidra
till den profilering som krävs för att rekrytera studenter från såväl den egna
regionen som från övriga delar av landet. Den tänkta kombinationen av statsvetenskap och ekonomi i IPPE torde bidra till en sådan profilering, och man
bör även överväga vilka möjligheterna är till samverkan med regionens industri. Om man väljer att återuppta de fristående kurserna framöver bör samma
resonemang kring yrkesinriktning tillämpas. Om IPPE dessutom kan bli ett
verkligt internationellt utbildningsprogram är det också ett sätt att profilera
utbildningen.
Innan man leder in nya studenter på ett längre program är det viktigt att
säkerställa den uthållighet som krävs. Man bör därvid fundera över vilka lärarrekryteringar som är möjliga och nödvändiga.
Det är kanske möjligt att stärka samarbetet med statsvetenskapen vid Göteborgs universitet. Det kan finnas möjlighet att systematiskt erbjuda plats vid
Högskolan Väst för de studenter i Göteborg som har svårt att komma in
på högre nivåer där. Vidare har doktoranderna i statsvetenskap i Göteborg
begränsade möjligheter att undervisa på det egna universitetet. Kan man dra
fördel av detta?
Slutligen bör man reflektera över hur de samhällsvetenskapliga ämnena
institutionellt är placerade vid högskolan. Det kan kanske vara möjligt att
kompensera för ämnets litenhet genom en starkare samverkan med besläktade ämnen, t.ex. i form av gemensamma metodkurser för statsvetenskap och
sociologi. Om det finns organisatoriska hinder för sådan samverkan, t.ex. att
ämnena sorterar under olika institutioner, bör dessa undanröjas.
Starka sidor

• Den höga pedagogiska medvetenheten är en styrka som man bör fortsätta
att utveckla.
Rekommendationer

• Fortsätt arbetet med att utveckla en klar profil för den nya utbildningen.
• Överväg möjligheterna att stärka samverkan med besläktade ämnen inom
högskolan.
• Överväg möjligheterna att få till stånd ett starkare samarbete med statsvetenskapen vid Göteborgs universitet.
• Sträva efter att åstadkomma en större ämnesmiljö.
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Karlstads universitet – statsvetenskap
Totalt antal lärare vt 2005: 19 (14,4 heltidsekvivalenter); 79 procent m, 21 procent kv
Varav professorer: 1
Varav docenter: 3
Varav övriga disputerade lärare: 4
Varav icke disputerade∗: 11
* I denna läraruppgift ingår 4 doktorander som undervisar.
A-nivå 2004: 62 helårsstudenter, prestationsgrad 80 procent
B-nivå 2004: 35 helårsstudenter, prestationsgrad 80 procent
C-nivå 2004: 18 helårsstudenter, prestationsgrad 82 procent
D-nivå 2004: 8 helårsstudenter, prestationsgrad 85 procent
Specialkurser och övriga kurser 2004: 80 helårsstudenter, prestationsgrad 80 procent
Könsfördelning registrerade studenter 2004: 42 procent m, 58 procent kv
Examinerade uppsatser på C-nivå 2003–2004: 53
Examinerade uppsatser på D-nivå 2003–2004: 22
Antal doktorander vt 2005 (> 50 procents aktivitet): 6; 67 procent m, 33 procent kv
Antal licentiatexamina 2003–2004: 0
Antal doktorsexamina 2003–2004: 2

Dåvarande Högskolan i Karlstad erhöll 1993 rätten att ge magisterexamen i
tretton ämnen, däribland statsvetenskap. 1999 blev högskolan universitet och
samma år blev ämnet ett forskarutbildningsämne, knutet till forskarskolan
humaniora/samhällsvetenskap under den filosofisk–tekniska fakultetsnämnden. Forskarskolegemensamma frågor bereds i humanistisk–samhällsvetenskaplig forskarutbildningsnämnd. Forskarutbildningsfrågor rörande specifikt
statsvetenskap bereds (och beslutas i viss utsträckning) i ämnets kollegium för
forskarutbildning.
Avdelningen för statsvetenskap finns inom institutionen för samhällsvetenskap, vilken omfattar elva ämnen. Synergieffekterna mellan ämnena avseende
kursutbud har dock varit relativt små hittills, enligt självvärderingen. Avdelningen för statsvetenskap har en ledningsstruktur med ämnesföreträdaren
som kvalitetsansvarig och studierektor med budget-, personal- och administrativt ansvar. Statsvetenskap erbjuds inom ramen för pol.mag.-programmet
och som fristående kurser. Man erbjuder även några specialkurser, distansutbildning och praktiktermin med handledning. Majoriteten av studenterna
antas till programmet.
Miljön i statsvetenskap är visserligen liten och därmed sårbar, men idag
erbjuder man en gedigen utbildning med engagerade lärare i en bra studiemiljö.
Grundutbildningen
Studenterna

Statsvetenskapen vid Karlstads universitet förmår rekrytera studenter från hela
landet. Flera av dem bedömargruppen mötte uppgav den ”lagom stora miljön”
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som ett skäl till varför de valt att studera ämnet i just Karlstad. Den ambitiösa
pedagogiken (se nedan) tycks också utgöra en fördel vid studentrekryteringen.
Den studiesociala miljön verkar mycket positiv, med en god sammanhållning
i studentgruppen. Könsfördelningen är relativt jämn.
Lärarna

Med avseende på kompetensprofiler tycks lärarkollegiet väl sammansatt för att
täcka ämnets traditionella subdiscipliner. Totalt finns elva fast anställda lärare.
79 procent av dem är män. Samtliga lärare erbjuds kompetensutveckling på
20 procent Det renodlade forskningsutrymmet i tjänsterna är begränsat och
knutet till professorstjänsten. Lärarkollegiet präglas av framåtanda och engagemang, med en hög pedagogisk medvetenhet och reflektion. I utbildningen
förekommer såväl rollspel som temadagar. Pedagogiska utvecklingsseminarier
förekommer regelbundet i lärarkollegiet. Med ambitiös pedagogik följer en
ökad undervisningsmängd, men den uppfattas inte som betungande i lärarkollegiet. Man ser fördelar med sin relativa litenhet, bl.a. möjligheten till tvåvägskommunikation även under traditionella föreläsningar.
Grundutbildningens struktur

Grundutbildningen genomsyras av genomtänkta principer och pedagogiska
idéer. Bland annat är man mån om en progression mellan olika nivåer, samt
att studenterna måste tränas i eget skrivande redan från A-kursen. Vidare arbetar man med att avdelningens forskningsprofiler skall få tydligt genomslag
i kurserna. Det pågår en rad utvecklingsförsök kring pedagogisk förnyelse,
exempelvis utvecklingen av en virtuell infrastruktur med virtuella klassrum.
Dessa ska fungera som stöd för studenternas inlärning och som ett komplement till lärarresurserna.
Studenterna förses med ett rikligt och genomarbetat material som förberedelser inför undervisningen och för självstudier. Detta har i sig en pedagogisk
funktion, men förefaller också svetsa samman studenterna på ett naturligt sätt
i spontana arbetsgrupper.
Examinationsformerna varierar mellan kontinuerlig examination, grupptentamen och hemtentamen med slutseminarium.
Undervisningen förefaller ha en god anknytning till aktuell statsvetenskaplig forskning. Det finns dock för få valmöjligheter när det gäller kurser på Coch D-nivåerna. Vi anser också att metodundervisningen, såväl den kvantitativa som den kvalitativa, behöver stärkas. Det borde också vara möjligt att
tydliggöra ämnets/utbildningens mål och profil ytterligare, såväl i rekryteringssyfte som för att stärka studenternas identitet som statsvetarstuderande i
Karlstad. Flera av studenterna uttryckte betänkligheter över Karlstads ”status”
i jämförelse med andra universitet.
Samarbetet över ämnesgränserna borde också kunna utvecklas för att ytterligare kompensera den relativa litenheten. Exempelvis torde det finnas goda
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möjligheter att hålla gemensamma metodkurser och utveckla genusperspektivet i samverkan med sociologiämnet.
Examensarbete

Uppsatser skrivs individuellt och behandlas på ett obligatoriskt seminarium.
Handledning sker som regel individuellt. Initialt i handledningsprocessen kan
handledning i grupp förekomma. Man har även satsat på ett projekt för kvalitetssäkring av uppsatser som huvudsakligen gjorts genom jämförelser med
uppsatser i statsvetenskap från andra universitet.
Samverkan och internationalisering

Det finns flera olika inslag av samverkan med omvärlden. Studentföreningen
SVIK ansvarar för en seminarieserie som stöds av avdelningen, där företrädare
för riksdagspartierna inbjuds till universitetet. Politikens dag är en annan aktivitet till vilken politiker och forskare inbjuds för diskussioner kring skilda
teman. Ytterligare ett exempel på samhällelig samverkan är MPA-programmet (Master in Public Administration), som är ett utbildningsprogram för
personer i ledande ställning inom offentlig sektor. Den frivilliga praktikterminen utomlands (ofta förlagd till ambassader) är, förutom ett uttryck för en
viss professionsorientering av utbildningen, ett exempel på omvärldskontakter
som kan vara ömsesidigt givande. Samverkansambitionerna förefaller mycket
höga, vilket är utomordentligt positivt.
Man har ett sedan länge etablerat samarbete med The American University,
Washington, D.C. som bl.a. lett till att ca 50 studenter studerat där. Det finns
även andra utbytesavtal och studenter uppmuntras att läsa en termin utomlands, vilket utnyttjas av ett par studenter varje termin. Avdelningen erbjuder
kurser på engelska för utländska studenter. Svenska studenter kan välja specialkursen Comparative Politics på D-nivå. Statsvetenskapen i Karlstad förefaller ha goda möjligheter att ytterligare utveckla och stärka det internationella
samarbetet framöver.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Resonemang om kvalitet, kvalitetsförbättring och kvalitetsansvar löper som en
röd tråd genom självvärderingen, och denna medvetenhet bekräftades också
vid våra möten med såväl lärare som studenter. Statsvetenskapens studenter
är formellt representerade på alla beslutsnivåer, och det informella samarbetet
mellan lärare och studenter präglas av en ”närhetskultur” som upplevs positiv
av båda parter. Man har en systematisk och till synes väl fungerande form för
kursvärderingar och för uppföljning av dem. Studenterna upplever att deras
formella och informella inflytande är betydande.
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Forskarutbildningen
Antagning och finansiering

Självvärderingen redovisar genomtänkta principer för antagning till forskarutbildningen. Man eftersträvar en riktad rekrytering inom ramen för ämnets
forskningsprofiler där avdelningen har handledarkompetens, vilket förefaller
vara en god idé. Forskarutbildningen startade 1999. Doktoranderna har bra
finansiella villkor. De ges också ekonomiska möjligheter att delta i seminarier,
kurser och konferenser utanför det egna lärosätet genom etablerade nätverk,
eller där doktoranderna finner egna kurser.
På grund av ekonomiska begränsningar har man inte antagit nya fakultetsfinansierade doktorander sedan 2002. 2004 antogs en doktorand på så
kallade Uniska-medel, ett svenskt-norskt samarbete. En fortsatt begränsad
antagning kan på sikt innebära svårigheter att bedriva en forskarutbildning
med kvalitet.
Forskarutbildningens struktur

Forskarutbildningen i Karlstad utgör en liten och integrerad miljö, med täta
och informella kontakter mellan doktorander och handledare. Det studiesociala klimatet förefaller gott. I studieplanen för forskarutbildning ingår 60
kurspoäng, varav 43 poäng utgör obligatoriska kurser.
Forskarutbildningens litenhet (exempelvis finns bara en professor) försöker
man kompensera bl.a. genom specialisering av forskningen mot två fält: politiska ordningar och processer på regionala och lokala nivåer, samt medborgarnas deltagande i, och förhållningssätt till, politiken.
Eftersom forskarutbildningen ännu befinner sig i sin linda, och eftersom
så få doktorander hittills har antagits, kan man knappast tala om en institutionaliserad och strukturerad forskarutbildning. Verksamheten har hittills i
mångt och mycket baserats på individuella lösningar av ad hoc-karaktär. Med
så få doktorander är detta naturligt, och innebär i dagsläget inget större problem. Inför framtiden och vid nyrekrytering av doktorander måste dock en
mer strukturerad studieplan för forskarutbildningen arbetas fram.
Det låga antalet doktorander leder till att en ”kritisk massa” i utbildningen
knappast uppnås. Bland annat kan man inte erbjuda ett baskursutbud i egen
regi. Framförallt saknas en grundläggande obligatorisk metodkurs. Detta kan
till viss del kompenseras genom samverkan över avdelningsgränserna. Samarbetet som Karlstads universitet har med Mittuniversitetet, Växjö universitet
och Örebro universitet kring kurser på forskarutbildningen är ett bra initiativ som kan utvecklas ytterligare. Miljöns litenhet och relativt ringa forskningsverksamhet leder också till begränsade möjligheter att skapa en levande
och kreativ seminariekultur, där doktoranderna kan få kritiska och konstruktiva kommentarer på avhandlingsarbetet, utöver den hjälp de får av sina egna
handledare. Förstärkning av seminarieverksamheten skulle kunna ske genom
att i ökad grad bjuda in externa opponenter från andra lärosäten som kan ge
kvalificerade kommentarer på doktorandernas avhandlingsarbeten redan i ett
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tidigt stadium. I förlängningen bör ett etappsystem för presentation av avhandlingskapitel (från avhandlingspromemorior till provdisputation) införas
som obligatorium.
Ordföranden i avdelningens kollegium för forskarutbildning har också uppdraget som samordnare för forskarutbildningen. Till denne kan doktoranderna vända sig till exempel med frågor och problem som de inte kan eller vill
dela med sin handledare. De individuella studieplanerna granskas av studierektorn för den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan.
Avdelningens arbete med att utveckla forskarutbildningen visar på stor potential och ett intresse av att skapa kreativa lösningar på strukturella problem
och begränsningar. Ett exempel är den medvetna satsningen på de två tydliga
forskningsprofilerna, samt att man aktivt samarbetar med andra forskningsmiljöer.
Handledning

Rekryteringen av professor och en ökad andel disputerade lektorer har lett till
en klar förstärkning av avdelningens handledningskompetens. Denna förstärkning bör rimligen vara en god grund för fortsatt utveckling av forskarutbildningen.
Institutionstjänstgöring

Doktoranderna erbjuds att undervisa och delta i handledning av uppsatser i
grundutbildningen på 20 procent.
Samverkan och internationalisering

Inom forskarutbildningen förekommer internationellt samarbete i viss mån,
bland annat i syfte att förstärka handledningskompetensen. Doktorander har
även vistats vid utländska lärosäten i perioder och deltagit i internationella
konferenser.
Starka sidor

• Grundutbildningens höga pedagogiska nivå och innovationskraft, med
engagerade och kompetenta lärare är föredömlig.
Rekommendationer

• Utöka det fakultetsövergripande samarbetet med andra ämnen. Exempelvis borde man kunna utveckla en gemensam och obligatorisk metodkurs
i både kvantitativa och kvalitativa metoder, förslagsvis på minst 10 poäng,
och eventuellt även gemensamma kurser på C- och D-nivåerna.
• Utveckla en större ämnesmiljö på forskarutbildningen.
• Utveckla egna kurser i forskarutbildningen inom ämnets forskningsprofiler.
• Utveckla det nationella och internationella samarbetet i forskarutbildningen med andra lärosäten ytterligare.
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Linköpings universitet – statsvetenskap
Antal lärare vt 2005: 15 (7,7 heltidsekvivalenter), 67 procent m, 33 procent kv
Varav professorer: 1
Varav docenter: 1
Varav övriga disputerade: 10
Varav icke disputerade∗: 3
* Denna läraruppgift avser undervisande doktorander.
A-nivå 2004: 92 helårsstudenter, prestationsgrad 65 procent
B-nivå 2004: 41 helårsstudenter, prestationsgrad 83 procent
C-nivå 2004: 32 helårsstudenter, prestationsgrad 77 procent
D-nivå 2004: 9 helårsstudenter, prestationsgrad 84 procent
Könsfördelning registrerade studenter år 2004: 50 procent kv, 50 procent m
Examinerade uppsatser på C-nivå 2003–2004: 54
Examinerade uppsatser på D-nivå 2003–2004: 19
Antal doktorander vt 2005 (> 50 procents aktivitet): 3; 66 procent m, 33 procent kv
Antal licentiatexamina 2003–2004: 0
Antal doktorsexamina 2003–2004: 0

Statsvetenskap har funnits vid Linköpings universitet sedan 1967. Grundutbildning i statvetenskap ges av den Ekonomiska institutionen (EKI), som är
en mycket stor institution med åtta ämnesavdelningar. Många av prefektens
uppgifter är delegerade till avdelningschefen som när det gäller statsvetenskap
även är studierektor. Vid Linköpings universitet finns den tvärvetenskapliga
institutionen för Tema, inom vilka det också ryms vissa statsvetare.
Ämnet ges som fristående kurser och som kurser inom pol.mag.-programmet. Undervisningen håller god nivå, men vissa delar kan förbättras, exempelvis metodundervisningen. Ekonomin är förhållandevis god.
Grundutbildningen
Studenterna

Statsvetenskapen vid Linköpings universitet har inga större problem att rekrytera studenter, utbildningsplatserna är något översökta. I självvärderingen
problematiseras, här som på många andra håll, studenternas språkfärdigheter.
Däremot anser man att förkunskapsnivån snarast har ökat något. Könsfördelningen mellan studenterna är helt jämn.
Lärarna

Förutom de undervisande doktoranderna är övriga 12 lärare disputerade, varav
en är professor och en docent. Samtliga är forskningsverksamma, fastän i varierande grad. Några av lärarna forskar inom ramen för deltidsanställning hos
annan arbetsgivare. Att en del lärare bedriver forskning på andra enheter och
lärosäten kan verka splittrande. Endast en tredjedel av lärarna är kvinnor.
. Varav en teknologie doktor på 2 procent.
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På de högre nivåerna håller lärarna kurser som anknyter till deras forskning.
Lärarna träffas på ämnesmöten en gång i månaden. En större ämneskonferens hålls varje år efter vårterminens slut. De senast anställda lektorerna har
genomgått högskolepedagogisk utbildning. Ytterligare ett lektorat ledigförklarades år 2005.
Grundutbildningens struktur

Målet med utbildningen är enligt självvärderingen att ”bygga ett förhållningssätt, som gör det möjligt att uppfatta, analysera och förstå politiska strukturer
och politiska relationer på skilda samhällsnivåer”. Utbildningen har en profil
mot internationella relationer och internationell normbildning.
Undervisningen sker främst genom föreläsningar och seminarier. A-nivån
läser alla studenter gemensamt. Delkurserna är om 5 poäng. På B-nivån är kurserna politisk teori respektive statsvetenskapliga metoder obligatoriska. Den
senare ger en översikt av vilka analysmetoder som finns, och studenterna får
lära sig att opponera och skriva en uppsatsplan. Ytterligare 5 poäng består av
valbara kurser, där två delkursalternativ erbjuds. B-nivån avslutas med ett
självständigt arbete om 5 poäng. Den lokala lärarkompetensen avspeglas i de
olika valbara kurserna på C- och D-nivåerna. På C-nivån är metodkursen
obligatorisk, i övrigt finns ett flexibelt och med D-kursen gemensamt utbud
av alternativkurser. Vårterminen 2005 fanns fem alternativa kurser att välja
bland. På C-nivåns metodkurs ligger betoningen på vetenskapsteoretisk orientering, samt på problemställandets roll i forskningsprocessen. Förutom de fem
delkursalternativen fanns på D-nivån en obligatorisk teori- och metodkurs.
Först på D-nivåns metodkurs kommer större moment av kvantitativa metoder
in i undervisningen, vilket vi anser är för sent. Pol.mag.-studenterna läser dock
10 poäng statistik inom ramen för programmet. Inom institutionen samverkar
statsvetenskap med ämnet industriell marknadsföring vad avser vissa moment
av kvantitativ metod. Statsvetenskap samverkar med filosofiämnet vad gäller
vetenskapsteoretiska moment på C-nivån. Fördelningen av studenter mellan
de olika nivåerna är ojämn, då det är förhållandevis många studenter på Anivån men mycket få på D-nivån – trots ett högt söktryck till denna (vt 2005
fanns enligt självvärderingen 34 sökande till 8 platser). Man bör se över hur
studieplatserna är fördelade mellan olika nivåer.
Med tanke på att ekonomin är relativt god borde det gå att utöka den lärarledda tiden som idag är förhållandevis liten, under 5 timmar i veckan på
samtliga nivåer. Avdelningen bör också överväga att kompensera den låga undervisningstiden med självstudiegrupper och instuderingsfrågor.
Examinationen varierar mellan salstentor, essäuppgifter, hemtentor och seminarier.
Examensarbete

Ofta sker uppsatshandledningen inledningsvis i grupp, för att sedan bli mer
individuell. På C-nivån uppmanas studenterna att skriva i par, detta för att lära
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sig samverkan. Ämnesledningen motiverar även parskrivningen av resursskäl.
På D-nivå skrivs flertalet uppsatser individuellt. Handledare är aldrig examinator, men examinatorn förväntas ha ett samtal med handledaren exempelvis
om det har uppstått problem under uppsatsarbetet. Det är väsentligt att handledarens roll i examinationen preciseras.
Samverkan och internationalisering

Graden av internationalisering är god. Under år 2004 reste 15 studenter en termin utomlands och avdelningen tog emot 57 utländska studenter.
Ett antal kurser ges på engelska och det finns ett engelskspråkigt program,
Master of science in International and European relations, främst riktat till
utländska studenter.
Lärarna medverkar i vissa uppdragsutbildningar och i en chefsutbildning åt
polismyndigheterna. Praktikmöjligheter har införts i pol.mag.-programmet.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Till den ämnesansvariga avdelningschefen har delegerats befogenheter som
liknar dem hos ledningen för en reguljär institution, men det saknas kollektivt
beslutsorgan på avdelningsnivå, och därmed en på andra håll gängse kanal
för studentinflytande. Ämnesledningen bör inrätta ett ledningsorgan, samt
rutiner för samrådsförfarande där studentrepresentanter regelbundet träffar avdelningschefen. Det är lämpligt att inbjuda studentrepresentanter till
lärarnas ämnesmöten. Det finns en studentförening som programstudenterna
upprätthåller tillsammans med nationalekonomistudenterna. Studentrepresentanter ingår i den centrala institutionsstyrelsen och i pol.mag.-programmets programråd.
Rutinerna för kursvärderingarna varierar beroende på vilken lärare som är
ansvarig. Vid vissa kurser har muntliga utvärderingar använts vilket vi ser som
ett positivt komplement till skriftliga kursvärderingar. Enligt en institutionspolicy ska sammanställda resultat av kursvärderingarna finnas tillgängliga via
ämnets hemsida, en rutin som inte alltid fungerar. Självvärderingen visar på
en medvetenhet om att det finns problem med kursvärderingsrutinerna, och
ämnets ledning bör se över frågan snarast och skapa mer enhetliga system. I
samband med självvärderingsarbetet gjordes en alumniundersökning, vilket
är ett gott initiativ.
Forskarutbildningen
Antagning och finansiering

Statsvetenskapen i Linköping fick examinationsrätt på forskarutbildningsnivå
år 2001. Forskarutbildningsämnet är statsvetenskap med internationell inriktning. Inom denna ram är utbildningen ytterligare specialiserad på internationell normbildning samt internationellt beslutsfattande och implementering.
Denna inriktning tas i beaktande vid doktorandantagningen. En stark profi-
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lering tror vi är riktig när det är fråga om en så liten forskarutbildningsmiljö
som denna.
Samtliga tre doktorander, varav två är män, antogs åren 2002–2004. De
har nu fakultetsfinansierad doktorandtjänst, tidigare var de externt finansierade. Institutionsledningen eftersträvar två års säkrad extern finansiering vid
antagning. Antagning av forskarstuderande sker genom tillsättning av ledigförklarade doktorandanställningar.
Forskarutbildningens struktur

Forskarutbildningen är uppdelad i 60 poäng kurser och 100 poäng avhandling.
Minst 30 poäng av kurserna ska vara inom det statsvetenskapliga området.
Avdelningen för statsvetenskap ger en 5-poängskurs i kvalitativa forskningsmetoder, och doktoranderna deltar i en obligatorisk metodkurs om 10 poäng.
Kursen genomförs i utbildningens inledning tillsammans med doktorander
från andra ämnen inom institutionen. Doktoranderna kan delta i kurser inom
det internationella masterprogrammet. Det förekommer även läskurser som
tillkommer i samråd med handledaren. Doktoranderna deltar i kurser vid
andra universitet, och avdelningen strävar efter att utöka detta.
Tre seminarieserier finns tillgängliga för doktoranderna vid lärosätet: ekonomiska institutionens högre seminarieserie, forskningsmiljöns seminarieserie
tillsammans med bland annat nationalekonomin, samt statsvetenskapens egen
seminarieserie. Doktoranderna medverkar främst vid det sistnämnda seminariet, där de lägger fram sina avhandlingsutkast och någon gång per termin
presenterar uppsatser. Seminariet hålls regelbundet varannan vecka och flera
av ämnets lärare brukar delta.
Det finns en risk att doktoranderna inte får tillräcklig bredd, då de endast
har ringa kontakt med statsvetare av annan inriktning. Försök har gjorts att
etablera forskarutbildningssamarbete med flera universitet. Med tanke på
verksamhetens litenhet och profilering är ett omfattande och fast forskarutbildningssamarbete med andra universitet väsentligt för utveckling av utbildningen och för fortsatt antagning av doktorander.
Handledning

Det är en informell stämning och nära kontakt mellan lärare och doktorander.
Ämnets enda professor är också handledare till de tre doktoranderna. Att det
bara finns en huvudhandledare gör utbildningen sårbar. Endast en av doktoranderna har biträdande handledare. Om fler doktorander antas bör fler av
lärarna kunna engageras som handledare.
Institutionstjänstgöring

Doktoranderna medverkar i undervisningen på 20 procent av sin tjänst. Två
av doktoranderna har gått den obligatoriska högskolepedagogiska kursen som
är uppdelad i två delar om vardera 4 poäng. Undervisningsuppgifter anpas-
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sas till doktorandernas inriktning. Doktoranderna upplever sig som kollegor
till övriga lärare.
Samverkan och internationalisering

Handledaren har goda internationella kontakter som doktoranderna utnyttjar. Likväl förefaller det som om doktorandernas intresse för utlandsstudier,
och för att lägga fram uppsatser i internationella sammanhang, kunde vara
större. Resurser finns för resor, kurser och konferenser, men fördelningsprinciperna bör göras mer genomskinliga.
Starka sidor

• Hög grad av internationalisering inom grundutbildningen.
• Disputerade och forskande lärare i grundutbildningen.
• Profileringen av forskarutbildningen.
Rekommendationer

• Den goda ekonomin bör möjliggöra en utökning av de lärarledda undervisningstimmarna.
• Fördelningen av utbildningsplatser mellan nivåerna bör ses över.
• Kvantitativa moment bör komma in i metodundervisningen innan studenterna har nått D-nivån.
• För att säkerställa studentinflytandet bör avdelningen införa ett ledningsorgan på ämnesnivå, samt rutiner för samråd med studenterna.
• Ett omfattande, fast forskarutbildningssamarbete med andra universitet
är med tanke på verksamhetens litenhet och profilering väsentligt för utveckling av utbildningen och för fortsatt antagning av doktorander.
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Luleå tekniska universitet – statsvetenskap
Totalt antal lärare vt 2005: 14 (9,2 heltidsekvivalenter); 57 procent m, 43 procent kv
Varav professorer: 2
Varav docenter: 0
Varav övriga disputerade: 3
Varav icke disputerade∗: 9
*I denna läraruppgift ingår 6 doktorander som undervisar.
A-nivå 2004: 54 helårsstudenter, prestationsgrad 68 procent
B-nivå 2004: 16 helårsstudenter, prestationsgrad 93 procent
C-nivå 2004: 16 helårsstudenter, prestationsgrad 62 procent
D-nivå 2004: 8 helårsstudenter, prestationsgrad 85 procent
Könsfördelning registrerade studenter 2005: 47 procent m, 53 procent kv
Examinerade uppsatser på C-nivå 2003–2004: 30
Examinerade uppsatser på D-nivå 2003–2004: 17
Antal doktorander vt 2005 (> 50 procents aktivitet): 7; 57 procent m, 43 procent kv
Antal licentiatexamina 2003–2004: 2
Antal doktorsexamina 2003–2004: 1

Avdelningen för samhällsvetenskap inom institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap (IES) består av fyra enheter, varav ämnet statsvetenskap utgör en. Enheten ansvarar för såväl grund- som forskarutbildning
och forskning i ämnet. Statsvetenskap samverkar med många ämnen, men
med nationalekonomi, rättsvetenskap och teknikhistoria förefaller samverkan
särskilt stor. Grundutbildning i statsvetenskap har erbjudits sedan början på
1990-talet.
Statsvetenskap erbjuds i två utbildningsprogram – Utbildningsprogrammet
för statsvetenskap (120–160 poäng) och pol.mag.-programmet (160 poäng).
Enheten ansvarar vidare för ämnesutbildningen inom de lärarutbildningar
vid lärosätet som inriktas mot samhällskunskap. Kurser i statsvetenskap ges
också som fristående kurser upp till och med D-nivå. Luleå tekniska universitet organiserar mångvetenskapliga arenor. En av dem är forskarskolan Arena
jordens resurser, i vilken ämnet statsvetenskap ingår.
Samorganiserandet av olika ämnen har lyckats väl och skapat samverkan i
både grund- och forskarutbildning, vilket främjat kvalitetsutvecklingen.
Ett potentiellt problem för statsvetenskapsämnet vid Luleå tekniska universitet är den lilla miljön och den sårbarhet som följer av litenheten. Bedömargruppen finner ändå att man på flera sätt har lyckats kompensera för litenheten, och till och med vänt den till en styrka. Vi finner således att ämnet
fungerar tillfredsställande, mycket beroende på det omfattande mångvetenskapliga samarbetet med andra ämnen, såväl inom som utom den egna avdelningen på universitetet. Denna mångvetenskapliga ansats verkar fungera
väl.
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Grundutbildningen
Studenterna

Söktrycket är lågt, och det är ett problem man delar med flertalet utbildningar på universitetet. Statsvetenskap rekryterar huvudsakligen lokalt, men viss
nationell rekrytering förekommer också. Könsfördelningen bland studenterna
är jämn.
Den lilla miljön bidrar till en nära kontakt mellan studenter och lärare.
Seminarieformen och det goda diskussionsklimatet utgör uppskattade inslag
i utbildningen. Som vid många andra statsvetenskapliga utbildningar efterfrågar dock studenterna en tydligare yrkeskoppling.
Lärarna

För närvarande finns en professor i statsvetenskap och en professor i ekonomisk historia knutna till ämnet. Därtill finns två lektorer och fyra adjunkter,
varav en har en licentiatexamen. Två av lärarna är inte forskningsaktiva.
Lärarna har genomgått högskolepedagogiska kurser och utvecklar i övrigt
löpande sin kompetens för att kunna undervisa i nya kurser.
Grundutbildningens struktur

Forskningsmässigt har man utvecklat en klar profilering mot naturresurs-,
energi- och miljöfrågor. Forskningsprofilen framträder i grundutbildningen
på C- och D-nivåerna, då också forskningsanknytningen blir starkare. Denna
profilering av ämnet verkar vara en klok strategi och nödvändig inom ramen
för de begränsade lärarresurserna. Profileringen har krävt ett omfattande samarbete mellan ämnen. I de två utbildningsprogrammen, som omfattar omkring
60 procent av studenterna, ger första terminen en introduktion till statsvetenskapens subdiscipliner. Den andra terminen utgör en vetenskaplig bastermin
som betonar teori och vetenskaplig metod. Detta basår tycks fungera väl.
Ämnets starka profilering tycks inte utgöra något hinder för ämnesbredden på
A- och B-nivåerna. C- och D-kurserna har ersatts med en sammanhängande
C/D-nivå, detta för att öka kvaliteten och valfriheten i utbildningen. Undervisningen i kvantitativ metod bedrivs av lärare med naturvetenskaplig bakgrund. Dessa kurser saknar samhällsvetenskapligt innehåll och tillämpning,
vilket borde åtgärdas. Möjligen skulle en samverkan med sociologiämnet vara
en god idé i detta avseende. Metodundervisningen på de fristående kurserna är
mindre omfattande än på programmen, vilket man också bör se över.
Utbudet av valfria kurser är litet och bör om möjligt utvecklas. Undervisningsformerna är de traditionella med föreläsningar och seminarier. Den lilla
miljön ger nära kontakt mellan studenter och lärare, och de små studentgrupperna ger goda förutsättningar för diskussioner. Såväl skriftlig som muntlig
examination förekommer.
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Examensarbete

C-uppsatsen får författas parvis, men de flesta väljer att skriva individuellt.
D-uppsatsen måste författas individuellt. Uppsatserna seminariebehandlas.
Det finns en utvecklad ordning för uppsatsarbete och seminariebehandling
som studenterna förefaller nöjda med. En seminarieledare ger betygsförslag
till examinator. Det förekommer att handledaren deltar i betygsdiskussionen,
men denne är aldrig examinator eller seminarieledare.
Samverkan och internationalisering

Utlandsstudier förekommer i liten utsträckning. Man medverkar i det Sidafinansierade programmet Minor Field Studies (MFS). Gästföreläsare, t.ex.
politiker, inbjuds till universitetet för seminarier.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Kurserna utvärderas regelbundet, men det verkar som om den löpande och nära
kontakten mellan lärare och studenter är den viktigaste formen för utveckling
av kurserna i den lilla miljön.
Vi finner det positivt att studenterna aktivt har medverkat i enhetens
arbete med självvärderingen, samt att studenternas synpunkter genomgående
kommer fram i denna.
Forskarutbildningen
Antagning och finansiering

Forskarutbildningen i statsvetenskap startade hösten 1997. Ämnet har sju forskarstuderande, varav tre är kvinnor. Två doktorander finansieras med doktorandbidrag från filosofisk fakultet. Tre av doktoranderna delfinansieras av
forskarskolan inom Arena jordens resurser. Samtliga finansieras till någon del
också av externa resurser.
Rekryteringen av doktorander sker internt. Med den unika profileringen
av ämnet i Luleå borde det dock vara möjligt att även attrahera doktorander
från andra miljöer.
Av vad som förefaller vara bemannings- och resursmässiga skäl antas flera av
doktoranderna först till en licentiatutbildning, och därefter till en fortsättning
mot doktorsexamen. Ordningen verkar visserligen ha löst några av problemen,
men vi finner det otillfredsställande att licentiaterna inte har någon garanti
för vidare finansiering fram till doktorsexamen.
Forskarutbildningens struktur

Forskarutbildningen präglas av en mångvetenskaplig forskningsmiljö kring
profilen miljö och naturresurser. Samverkan sker främst med ämnena nationalekonomi, rättsvetenskap och teknikhistoria, bl.a. genom gemensamma
doktorandkurser. Bedömargruppen finner detta positivt. Inom ramen för
Centrumbildningen för utbildning och forskning i samhällsvetenskap (CUFS)
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försöker man även hitta former för mångvetenskaplig forskning relaterad till
de nationella minoriteterna, och att integrera dessa frågor i avdelningens forskningsprofil.
För doktorsexamen om 160 poäng ingår 60 kurspoäng. De kurser som ges
regelbundet är vetenskapsteori, policyanalys, och hållbar utveckling och samhällets politiska, ekonomiska och rättsliga institutioner. Doktoranderna uppmuntras att delta i andra doktorandkurser vid LTU och vid andra svenska och
utländska universitet. Inom forskarskolan Arena jordens resurser följer doktoranderna kurser upp till 20 obligatoriska kurspoäng. Seminarieverksamheten
pågår regelbundet. Två doktorsavhandlingar och tre licentiatavhandlingar har
lagts fram i Luleå sedan starten.
Ämnets litenhet har även inom forskarutbildningen medfört samarbete
med andra ämnen, vilket resulterat i en tydlig forskningsprofil, litenheten har
utvecklats till en styrka. Vi finner det också positivt att man i förhållandevis
god utsträckning lyckats attrahera externa forskningsmedel.
Handledning

Huvudhandledare för samtliga doktorander är professorn i statsvetenskap,
med bistånd av en lektor och professorn i ekonomisk historia. Universitetet
driver en handledarutbildning, och denna har samtliga handledare i statsvetenskap genomgått. Liksom för grundutbildningen finner bedömargruppen
att forskarutbildningen är mycket sårbar och bärs upp av några få personer.
För att minska denna sårbarhet, och dessutom ge doktoranderna fler impulser
utifrån, kunde man utveckla nätverket med externa biträdande handledare.
Institutionstjänstgöring

Samtliga doktorander ges möjlighet att undervisa (20 procent) och genomgå pedagogisk utbildning. Samarbetsklimatet mellan lärare och doktorander
förefaller gott.
Internationalisering

Man har goda internationella kontakter och tillräckligt med resurser för att
doktoranderna ska kunna delta vid internationella konferenser och kurser,
samt vistas vissa tider vid utländska universitet. Detta är en styrka som bör
utvecklas än mer framöver. Samarbete med Keele University i Storbritannien
förekommer.
Starka sidor

• Profileringen mot naturresurser, energi och miljöfrågor.
• Man har lyckats kompensera den lilla statsvetenskapliga miljön genom
mångvetenskaplig intern samverkan vid universitetet.
Rekommendationer

• Arbeta för att stärka lärarkompetensen och därmed minska sårbarheten.

108

• Marknadsför profilen med syftet att rekrytera fler studenter.
• Pröva samverkan med ytterligare ämnen, t.ex. med sociologin i metodkurserna.
• Utveckla metodkurserna även i de fristående kurserna.
• Utveckla nätverket med externa biträdande handledare i forskarutbildningen.
• Doktorandtjänsterna bör utlysas nationellt.
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Lunds universitet – statsvetenskap
Antal lärare vt 2005: 42 (29,9 heltidsekvivalenter), 57 procent m, 43 procent kv
Varav professorer: 5
Varav docenter: 9
Varav övriga disputerade: 13
Varav icke disputerade∗: 15
*I denna läraruppgift ingår 12 doktorander som undervisar.
A-nivå 2004: 240 helårsstudenter, prestationsgrad 79 procent
B-nivå 2004: 107 helårsstudenter, prestationsgrad 97 procent
C-nivå 2004: 117 helårsstudenter, prestationsgrad 91 procent
D-nivå 2004: 86 helårsstudenter, prestationsgrad 81 procent
Specialkurser 2004: 31 helårsstudenter, prestationsgrad 39 procent
Könsfördelning registrerade studenter år 2004: 46 procent kv, 54 procent m
Examinerade uppsatser på C-nivå 2003–2004: 296
Examinerade uppsatser på D-nivå 2003–2004: 236
Antal doktorander vt 2005 (> 50 procents aktivitet): 28; 43 procent m, 57 procent kv
Antal licentiatexamina 2003–2004: 3
Antal doktorsexamina 2003–2004: 7

Statsvetenskap etablerades vid Lunds universitet år 1887. Grund- och forskarutbildning i ämnet ges av statsvetenskapliga institutionen vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Grundutbildningen består av fristående kurser, A–D.
Ämnet läses även av studenter på pol.mag.-programmet och socionomprogrammet. Formellt ansvar för pol.mag.-programmet ligger på fakulteten, som
utser en ledningsgrupp. Grundutbildningen omfattar även det engelskspråkiga Master of European Affairs Programme samt undervisning i svensk och
komparativ politik vid lärarutbildningen vid Malmö högskola. Prefekten ansvarar för forskarutbildningen. För grundutbildningen finns en särskild studierektor.
En mycket god lärarkompetens, framförallt inom området internationell
politik, möjliggör utbildning på en hög nivå. Det är i ljuset av dessa goda
förutsättningar som bedömargruppens rekommendationer om kvalitetsförbättringar ska ses. Det finns ett antal problem som främst kan kopplas till
ekonomiska nedskärningar vid universitetet. Dessa har även drabbat statsvetenskapen, och ekonomin är hårt ansträngd vad gäller både grund- och forskarutbildning.
Grundutbildningen
Studenterna

Liksom vid övriga universitet är det ett högt söktryck till A-nivån, vilket ger
motiverade och väl kvalificerade studenter. Vid de flesta ämnen inom fakulteten tillämpas platsgaranti på högre nivåer för den som klarat en lägre nivå.
Platsgarantin gäller även studenter som läst lägre nivåer vid andra universitet
och högskolor. Detta har för statsvetenskap inneburit att det är ett mycket
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högt antal studenter även på fortsättnings- och fördjupningskurserna. På Cnivån upptas ett betydande antal platser på alternativkurserna av utbytesstudenter. Könsfördelningen bland studenterna är jämn.
Lärarna

Institutionen har tillgång till många välmeriterade lärare, av vilka flera är
internationellt etablerade. 27 av lärarna vid institutionen är disputerade, varav
5 professorer och 9 docenter. Inom området internationell politik finns särskilt
god kompetens. Med tanke på att detta är en av Sveriges största miljöer inom
statsvetenskap kunde möjligtvis den kvalificerade kompetensen inom politisk
teori vara större.
Lärare erbjuds i regel forskningsmöjligheter, men forskningsandelen av
tjänsten varierar från 0 till 88 procent. De flesta lärare har gått de universitetspedagogiska kurserna som anordnas av universitetet. Att flera lärare samtidigt har deltagit i en högskolepedagogisk kurs kan ge möjlighet till ett brett
samtidigt genomslag i undervisningen.
Lärarkåren är påtagligt mansdominerad och endast åtta av de disputerade
lärarna är kvinnor. Under de senaste åren har institutionen inte fastställt någon
ny jämställdhetsplan, utan jämställdhetsaspekten har ansetts vara en integrerad del av gängse rekryteringsförfaranden och kursöversyner. Med tanke på
mansdominansen är det väsentligt att en jämställdhetsplan fastställs.
Trots den stora mängden studenter finns goda möjligheter till informella
samtal mellan studenter och lärare.
Grundutbildningens struktur

Den höga lärarkompetensen bidrar till en god forskningsanknytning. I självvärderingen beskrivs en trappa för att skapa forskningsanknytning och kritiskt tänkande. I denna ska studenterna först kunna återge, därefter förstå,
sedan kritiskt granska och slutligen självständigt konstruera. Institutionens
forskningsmässiga kompetens förefaller inte helt komma till sin rätt i undervisningen. Framförallt bör professorerna i högre utsträckning vara närvarande
i grundutbildningen. En annan åtgärd är att lärarna tydligare knyter an till
sin egen forskning i undervisningen.
Liksom vid flera andra institutioner framhäver lärare och ledning att utbildningen utgår från metod och inte från substans – metodologi i arbete kallas
denna princip i Lund. Det som skall läras ut är inte ”fakta” utan ett vetenskapligt förhållningssätt: Det studenterna skall bringas att inse är att kunskapen
bestäms av metodologin. Detta förtydligades vid platsbesöket att det i kurslitteraturen visserligen finns inslag av realia, men att lärarna i sin undervisning
koncentrerar sig på det vetenskapliga förhållningssättet. Förutom föreläsningar, seminarier och grupparbeten bedrivs undervisningen även genom rollspel
och filmanalys. Ett exempel på undervisningsmetod är att studenterna får ett
”paket” med konkreta händelser, såsom exempelvis en statskupp i Venezuela.
Studenterna får sedan vissa uppgifter och analyserar detta material.
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A-nivån är gemensam för alla studenter. Förutom ett uppsatsmoment om
10 poäng och en 5-poängskurs i statsvetenskaplig metodologi har studenterna
på B-nivå cirka fyra delkurser att välja emellan. På C-nivå har studenterna,
utöver metodkurs och kandidatuppsats, cirka åtta delkurser om 5 poäng att
välja emellan. På D-nivå har de cirka fyra delkurser om 10 poäng att välja
bland, utöver magisteruppsatsen. Den student som är intresserad av EU-frågor
får välja det ettåriga Master of European Affairs Programme, inom vilket det
inte finns möjlighet att välja kurser. Undervisningen består av föreläsningar,
grupparbeten och obligatoriska seminarier.
Examinationsformerna varierar. Salskrivningar på A-nivå har nu helt ersatts
av bl.a. hemtentor och artikelanalyser. Ett innovativt inslag på en av kurserna
är att studenterna fritt fått välja mellan ett antal examinationsformer.
Metodundervisningen förfaller vara väl balanserad mellan kvantitativa och
kvalitativa moment. Vi anser att nyttan i yrkeslivet av att ha kunskap och
erfarenhet av systematiskt arbete enligt vetenskapliga metoder bör tydliggöras för studenterna.
Examensarbete

De ekonomiska besparingarna har satt gränser för verksamheten och lett till
smärtsamma prioriteringar, vilka bl.a. drabbat handledningen av uppsatser.
Studenterna måste skriva uppsats i par på C-nivån, vilket inte är en acceptabel ordning. På D-nivån är det inte tvunget, men väl tillåtet, att skriva i par.
Detta medför att studenterna kan genomgå hela grundutbildningen utan att
ha presterat ett större arbete på egen hand.
Uppsatshandledningen sker både kollektivt, vid särskilda seminarier, och
individuellt genom möten och e-post. En följd av besparingarna är att handledare och examinator är samma person, vilket inte heller är acceptabelt. Det
kan ge såväl rättsäkerhets- som kvalitetsproblem. Det finns dock möjligheter
att byta handledare, och vid osäkerhet i bedömning lämnas uppsatsen till
någon kollega för ny bedömning, men dessa rutiner är inte tillräckliga.
Att institutionen tvingats ha samma person som handledare och examinator torde sammanhänga med att det erbjuds platsgaranti från B-nivån och
uppåt. Särskilt som platsgarantin även gäller för studenter som läst lägre nivåer
vid andra lärosäten ger den ett tillflöde av studenter som är väl stort i förhållande till lärarkapaciteten. I rådande läge bör institutionen avskaffa platsgarantin, samt se över fördelningen av studieplatser på de olika nivåerna.
Samverkan och internationalisering

Internationalisering är en av institutionens starka sidor, vilket sammanhänger
med att många av lärarna är internationellt orienterade. Institutionen har ett
väl fungerande utbyte med andra länder: 2005 tog man emot 77 utländska studenter samtidigt som 41 av de egna studenterna reste ut inom ramen för olika
utbytesprogram. Cirka sex kandidatkurser ges på engelska varje termin. Institutionen har ledningsansvaret för ett internationellt masterprogram, Master of
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European Affairs Programme, samt deltar i Lunds universitets och University
of Californias gemensamma sommarkurs ”Europe and America. A Dialogue
on Critical World Issues”. Studenter medverkar också i Sida:s MFS-program
(Minor Field Studies), och det förekommer att de gör praktik inom utrikesförvaltningen inom ramen för den praktiktermin som finns i pol.-mag.-programmet.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Det formella studentinflytande avseende representation i beslutande organ
fungerar bra. Det finns ett väl fungerande studentråd som deltagit i självvärderingen. Studenternas synpunkter har fogats som bilaga till självvärderingen,
vilket är ett bra initiativ. Vidare finns ett system där varje kurs utser ett kursombud. Kursombuden diskuterar i olika råd vad som är bra respektive dåligt
i kurserna, och hur det kan rättas till.
Kursvärderingarna görs elektroniskt på internet eller via e-post, men man
har haft problem med låg svarsfrekvens. Institutionen bör genomföra kursvärderingarna på schemalagd tid.
På A- och B-nivåerna anordnas lärarmöten med studentrepresentanter
där kursvärderingarna står i centrum. På högre nivåer försöker institutionen
komplettera kursvärderingarna genom att lärarna träffar studenterna och diskuterar kursvärderingsresultaten. Ibland sker även omedelbar utvärdering i
samband med seminarier.
Vi fick intrycket att institutionen är lyhörd för studentsynpunkter. Efter
kritik från studenterna om att det är för lite genusperspektiv i undervisningen
genomfördes exempelvis en enkät till lärarna om hur genusaspekten integreras i undervisningen.
Det sker ingen kontinuerlig uppföljning av studenterna, men 2001 gjordes
en undersökning som visade att den huvudsakliga arbetsmarknaden var inom
den offentliga sektorn.
Forskarutbildningen
Antagning och finansiering

Våren 2005 fanns det 28 doktorander i statsvetenskap med jämn könsfördelning. Det har varit ett mycket högt söktryck till forskarutbildningen. 3–5
doktorander per läsår har tidigare antagits. På grund av den problematiska ekonomiska situationen antogs ingen doktorand under år 2005, och det
är oklart när nästa antagning sker. Det är beklagligt att en institution med
denna betydande tillgång på kvalificerad handledarkapacitet har tvingats till
antagningsstopp i forskarutbildningen. Situationen aktualiserar det nationella systemfel som uppmärksammas i rapportens generella del. Majoriteten av
de sökande, och av de som sedan antagits, har läst sin grundutbildning vid
Lunds universitet.
De nyantagna doktoranderna introduceras på institutionen med ett tvådagars introduktionsinternat tillsammans med lärarna i forskarutbildningen.

113

Under det första året har doktoranderna en blandad finansiering, t.ex.
genom anställning som amanuens eller som medarbetare i externfinansierat projekt. Även finansiering med studiemedel förekommer. Därefter gäller
anställning som doktorand.
Forskarutbildningens struktur

Totalt består forskarutbildningen av 50 poäng kurser och 110 poäng avhandlingsarbete. Vartannat år ges en obligatorisk 20 poängs metodkurs på halvfart.
Kursen omfattar såväl vetenskapsteori, problemformulering och forskningsdesign som materialinsamling och kvantitativa och kvalitativa analysmetoder.
Under de terminer som metodkursen inte ges anordnas specialkurser om 5 eller
10 poäng. I samråd med handledaren utformas även läskurser om 5 poäng.
Institutionen har börjat arrangera doktorandkurser i samarbete med andra
institutioner inom universitetet, något som blir väsentligare när antalet doktorander minskar. Institutionen har även inlett ett samarbete med Köpenhamns
universitet avseende doktorandkurser.
I Lund finns en gemensam seminariekultur, snarare än de olika småmiljöer som ibland kan uppstå vid större institutioner. Institutionen eftersträvar
således en sammanhållen miljö för alla doktorander, oavsett inriktning. Det
finns dels ett gemensamt allmänt seminarium, som har till syfte att bidra till
doktorandernas statsvetenskapliga allmänbildning genom exempelvis besök av
externa forskare; dels ett arbetsseminarium som främst syftar till att ge doktoranderna stöd i avhandlingsarbetet. Specialseminarier finns inte längre, men
doktoranderna själva organiserar informella studiegrupper.
Vid arbetsseminarierna presenterar doktoranderna ett avhandlingsrelaterat arbete minst en gång om året. Enligt doktoranderna råder en tillåtande
atmosfär på seminarierna. Disputerade lärares medverkan kunde dock vara
intensivare.
Det interna kvalitetsarbetet sker enligt självvärderingen kontinuerligt
genom arbetsseminariet. Det förekommer dessutom att doktoranderna på
metodkursen författar en gemensam skriftlig utvärdering som sedan diskuteras med lärarna. Det finns ett fungerande doktorandråd och doktoranderna
har medverkat i självvärderingen. De har även två representanter i institutionsstyrelsen.
Informationen och transparensen kunde vara större när det gäller tilldelning av resurser för exempelvis resor till seminarier, kurser och konferenser vid
andra lärosäten. Det finns ett visst missnöje med planeringen av forskarutbildningen. Prefekten har det yttersta ansvaret för forskarutbildningen, men bör
få ökat stöd i detta hänseende. Om det fanns en befattning som studierektor
för forskarutbildningen skulle framförhållningen kunna förbättras och informationen till doktoranderna skulle kunna bli bättre. En studierektor kunde
även vara en tillgång om det skulle uppstå problem, exempelvis om en doktorand vill byta handledare.
Det har genomförts sju disputationer under åren 2003 och 2004.
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Handledning

Det finns en mycket god handledarkompetens. Handledarkollegiet består av
fem professorer och nio docenter. Doktoranderna får sig inledningsvis en preliminär handledare tilldelad. När avhandlingsområdet identifierats utses sedan
den ordinarie handledaren. Ingen av doktoranderna har biträdande handledare. Vi anser att biträdande handledare skall utses om doktoranderna eller
huvudhandledaren begär det.
Institutionstjänstgöring

Doktorandernas institutionstjänstgöring omfattar 5–20 procent av tjänsten.
Det finns möjlighet att delta i en högskolepedagogisk kurs om 2 poäng och
flera doktorander har även beretts möjlighet att delta i fakultetens högskolepedagogiska kurser i ytterligare 1–2 veckor. Institutionen har ett bra sätt att
skola in doktoranderna i undervisningen, då lärare och doktorander parallellt
ansvarar för en kurs. Vid tilldelning av kurser försöker institutionen placera
doktoranderna på kurser de innehållsmässigt känner sig hemma i.
Samverkan och internationalisering

Det internationella utbytet fungerar bra. Handledarna har mycket goda internationella kontakter och doktoranderna deltar aktivt på konferenser. Flertalet
doktorander tillbringar en eller flera terminer utomlands. Några doktorander
följer också sommarkurser utomlands, kurser som ofta är metodinriktade.
Doktoranderna har haft uppehåll för anställningar på exempelvis Sida och
Utrikesdepartementet.
Starka sidor

• Hög internationaliseringsgrad i grund- och forskarutbildning, både avseende utbildningens inriktning och möjligheterna till internationellt utbyte i grund- och forskarutbildning.
• Många och välmeriterade lärare, med utomordentlig kompetens inom internationell politik.
Rekommendationer

• Institutionen bör avskaffa platsgarantin samt se över fördelningen av studieplatser på de olika nivåerna inom grundutbildningen.
• Handledare på C- och D-uppsatser bör inte vara ensamma examinatorer.
• Studenterna bör ha möjlighet att skriva C-uppsatsen individuellt.
• En studierektor (motsvarande) bör införas inom forskarutbildningen.
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Malmö högskola – statsvetenskap
Antal lärare vt 2005: 6 (3,9 heltidsekvivalenter), 83 procent m, 17 procent kv
Varav professorer: 0
Varav docenter: 0
Varav övriga disputerade: 5
Varav icke-disputerade: 1
A-nivå 2004: 70 helårsstudenter, prestationsgrad 71 procent
B-nivå 2004: 28 helårsstudenter, prestationsgrad 86 procent
C-nivå 2004: 12 helårsstudenter, prestationsgrad 66 procent
D-nivå 2004: 2 helårsstudenter, prestationsgrad 61 procent
Specialkurser och övriga kurser 2004: 18 helårsstudenter, prestationsgrad 61 procent
Könsfördelning registrerade studenter 2004: 40 procent m, 60 procent kv
Antal examinerade uppsatser på C-nivå 2003–2004: 20
Antal examinerade uppsatser på D-nivå 2003–2004: 1

Malmö högskola grundades år 1998 och A-kursen i statsvetenskap gavs för första gången år 2000. Ämnet statsvetenskap ingår i utbildningsområdet teknik
och samhälle, tillsammans med arton andra ämnen. Utbildningsområdet, som
leds av en områdesprefekt, är indelat i två enheter. Dessa leds av enhetschefer,
och under dem sorterar ämnena. Ett ämneskollegium utser ämnesledare för
två år i taget. Ämnesledaren har huvudansvaret för att den operativa verksamheten inom grundutbildningen fungerar.
Grundutbildning i statsvetenskap ges som fristående kurser upp till D-nivå,
även om man i dagsläget endast har rätt att utfärda kandidatexamen. Något
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terexamen, gärna inom ett tvärvetenskapligt program, där statsvetenskap är
huvudämne. Splittringen av samhällsvetenskap på flera olika områden gör
att man inte utnyttjar stordriftsfördelar, synergieffekter, flexibilitet och möjligheten att erbjuda studenterna ett större utbud av valbara kurser. Skilda
budgetar, bristfälliga rutiner och för litet administrativt stöd är dessutom ett
hinder för samverkan mellan områdena. Detta medför merarbete och stora
transaktionskostnader.
Enligt vårt sätt att se hade det varit naturligare om statsvetenskap organisatoriskt hade placerats tillsammans med övriga samhällsvetenskapliga
ämnen – med eller utan teknik. Framförallt hade en placering tillsammans
med IMER (området internationell migration och etniska relationer) varit att
föredra. Detta är dock en avvägning som högskolan själv måste göra.
Vårt generella intryck är den statsvetenskapliga miljön vid Malmö högskola
är ung och dynamisk, driven av en grupp engagerade lärare. Ämnets utvecklingsmöjligheter påverkas dock av att det idag inte är högprioriterat som självständigt ämne av högskoleledningen.
Grundutbildningen
Studenterna

Högskolan har den specifika uppgiften att rekrytera studenter från studieovana miljöer för att skapa ökad mångfald. Detta har man lyckats med på högskolenivå, även om det inte är så tydligt inom ämnet. I stort sett alla behöriga
sökande kan beredas plats. Det är en jämn könsfördelning bland studenterna.
De språkliga färdigheterna hos yngre studenter uppges ofta vara bristfälliga.
Till stöd finns en språkverkstad centralt på högskolan.
Lärarna

Lärargruppen består av engagerade lärare som verkar genuint intresserade av
undervisning och samtidigt är forskningsaktiva. Fem av ämnets sex anställda
lärare har disputerat och genomgått högskolepedagogisk utbildning. Könsfördelningen är skev med endast en kvinnlig lärare. Lärarkollegiet samlas till ett
gemensamt möte för information och beslut varannan vecka. Att antalet lärare
är relativt litet medför en begränsad bredd inom ämnet. Detta skulle kunna
kompletteras genom att gästföreläsare engagerades i högre utsträckning.
Grundutbildningens struktur

Vårt intryck är att man byggt upp en bra utbildning på kort tid. Målet är att
”utbilda en bred grupp av studenter till självständiga, reflekterande och kritiskt
tänkande medborgare, vilka med sina färdigheter ska kunna hävda sig väl på
en skiftande arbetsmarknad”.
Det är möjligt att läsa en D-kurs inom ämnet. Man har dock inte rätt att
utfärda magisterexamen i statsvetenskap, vilket medför att övergången till
högre nivåer är låg. Att Lunds universitet ligger nära och har platsgaranti på
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sina kurser bidrar troligen också till visst tapp av studenter. Undervisningen
sker i form av föreläsningar och seminarier, med tonvikt på de senare. Antalet lärarledda timmar per vecka är litet, cirka fem på A–C-nivåerna och cirka
tre på D-nivå. Examinationen sker framförallt genom obligatoriska, examinerande seminarier och hemskrivningar. Studenterna får många tillfällen till
skriftlig färdighetsträning och lärarna lägger stor vikt vid att språket är statsvetarens viktigaste redskap. Redan på B-nivå skriver studenterna en uppsats om
8 poäng. Lärarna har på ett föredömligt vis utarbetat en ”uppsatsencyklika”,
ett skriftligt dokument till stöd för studenterna i uppsatsarbetet.
Metodundervisningen är integrerad i övrig undervisning. Vi anser att
omfattningen av metodinslag borde utökas, speciellt inom kvantitativ metod.
Särskilda metodmoment med praktiska övningar borde införas.
Examensarbete

Uppsatserna skrivs enskilt. Handledare är aldrig examinator. För att så många
som möjligt ska slutföra sitt examensarbete inom terminstid ges många handledningstillfällen, både enskilt och i grupp om cirka tio studenter. Dessutom
ska studenterna göra inlämningsuppgifter under kursens gång. Trots detta är
inte prestationsgraden högre än 66 procent, vilket man bör analysera orsakerna till.
Samverkan och internationalisering

Ämnet är involverat i uppdragsutbildning och föredragsverksamhet för intresseorganisationer och myndigheter, såväl svenska som danska.
Lunds universitet ligger i Malmö högskolas omedelbara närhet, och det är
ett faktum man har att förhålla sig till. Antingen bör samarbetet med Lund
utvidgas, eller så bör man tydligare satsa på egen profilering inom lärarnas
huvudsakliga kompetensområden – till exempel identitetspolitik.
Flertalet lärare deltar regelbundet i internationella konferenser och ingår i
europeiska nätverk. Internationaliseringsgraden ifråga om studentutbyte är
låg. Under 2004 hade man fem inresande studenter men ingen utresande. Det
finns ett par ämnesspecifika utbytesavtal, men informationen till studenterna
om vilka möjligheter som finns kan förbättras betydligt. Kursen European
integration ges på engelska, liksom vissa moment på andra kurser.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Såväl det formella som det informella studentinflytandet förefaller gott. Det
finns ett fungerande ämnesråd bestående av studentrepresentanter från varje
kurs, ämnesledaren och två lärare. Det är också lätt för studenterna att mer
informellt komma i kontakt med lärarna som är lyhörda för studenternas synpunkter. Kursvärderingar sker regelbundet.
Med tanke på att man har som särskilt mål att rekrytera studenter från
studieovana miljöer är det förvånande att man inte mer systematiskt har följt
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upp hur väl man lyckas med detta. Man bör även följa upp hur det går för
studenterna efter avslutad utbildning.
I självvärderingen gör man en intressant reflektion över vad ämnet statsvetenskap egentligen är och på vilket sätt de färdigheter och kunskaper som man
får genom utbildning i ämnet är användbara i kommande yrkesutövning.
Starka sidor

• Lärargruppen som består av unga, entusiastiska och forskningsaktiva lärare.
• Det finns en stor pedagogisk medvetenhet bland lärarna som omsätts i
praktiken.
• Lärarna lägger stor vikt vid det självständiga arbetet i uppsatsen. De har
utarbetat ett skriftligt dokument som vägledning till studenterna inför arbetet med uppsatsen.
Rekommendationer

• Högskoleledningen bör överväga om ämnets placering i organisationen är
den optimala.
• Förbättra förutsättningarna för ämnet statsvetenskap att bygga en stark
identitet.
• Öka samverkan mellan de olika områdena på högskolan för att bättre utnyttja stordriftsfördelar och för att erbjuda studenterna ett större utbud av
valbara kurser.
• Stärk metodundervisningen, speciellt den kvantitativa. Inför särskilda
metodmoment.
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Mittuniversitetet – statsvetenskap
Antal lärare vt 2005: 8 (5,9 heltidsekvivalenter); 88 procent m, 12 procent kv
Varav professorer: 2
Varav docenter: 3
Varav övriga disputerade: 0
Varav icke-disputerade*: 3
*I denna läraruppgift ingår 2 doktorander som undervisar.
A-nivå 2004: 147 helårsstudenter, prestationsgrad 52 procent
B-nivå 2004: 38 helårsstudenter, prestationsgrad 72 procent
C-nivå 2004: 19 helårsstudenter, prestationsgrad 92 procent
D-nivå 2004: 14 helårsstudenter, prestationsgrad 88 procent
Könsfördelning registrerade studenter 2004: 47 procent m, 53 procent kv
Antal examinerade uppsatser på C-nivå 2003–2004: 31
Antal examinerade uppsatser på D-nivå 2003–2004: 34
Antal doktorander vt 2005 (> 50 procent aktivitet): 3; 100 procent män
Antal licentiatexamina 2003–2004: 0
Antal doktorsexamina 2003–2004: 0

Mittuniversitetet har universitetsstatus sedan 1 juni 2005. Dåvarande Mitthögskolan grundades 1993 genom en sammanslagning av Högskolan i Sundsvall/Härnösand och Högskolan i Östersund. Därmed bildades två parallella
samhällsvetenskapliga institutioner. Vid årsskiftet 2000–2001 slogs dessa
samman, men geografiskt är även den nya institutionen spridd till två olika
campus. Ämnet statsvetenskap ingår i denna institution, tillsammans med sju
andra ämnen. Den samhällsvetenskapliga institutionen tillhör den humanvetenskapliga fakulteten. Statsvetenskap kan läsas som fristående kurser och
som huvudämne inom Europaprogrammet och Internationella samhällsvetarprogrammet. Ämnets ledning består sedan 1 januari 2005 av prefekt, ämnesföreträdare och institutionsstyrelse, tidigare tillämpades prefektstyre. För
närvarande saknas både proprefekt och studierektor.
Det finns en konflikt inom institutionen som framförallt verkar vara grundad i ekonomiska problem, otydlig ledning och i den osäkerhet som funnits
gällande var statsvetenskapen ska ha sitt ”centrum” – Sundsvall eller Östersund. Vårt generella intryck är dock att den aktuella situationen vid institutionen är bättre än vad självvärderingen signalerade. Efter en tung period är
man nu på väg upp ur svackan.
Grundutbildningen
Studenterna

Ett uttalat mål för Mittuniversitetet med dess geografiska läge är att möjliggöra högre studier för människor som annars inte skulle ha valt att studera
vidare. Detta har man lyckats bra med. Vi uppfattade att det finns en god och
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nära kontakt mellan lärare och studenter. Könsfördelningen i studentgruppen är jämn.
Lärarna

Antalet lärare är visserligen litet, men de har en hög kompetens och stort
engagemang. Vårterminen 2005 var fem disputerade lärare knutna till grundutbildningen, varav två professorer. Könsfördelningen är skev med endast en
kvinnlig lärare.
Lärarna har en tung undervisningsbörda, antalet helårsstudenter per lärare
är högst i landet. Vår bedömning är att ett utökat administrativt stöd skulle
behövas för att avlasta lärarna. Vi fick från olika håll höra att lärarnas dörrar
alltid stod öppna och att studenterna alltid kunde nå dem per e-post och få
individuella svar, även på frågor efter plenarföreläsningar. Detta är i sig positivt, men med mycket undervisning och lite tid till forskning för lärarna är ett
system med oreglerade studentkontakter ohållbart i längden.
De tidigare nämnda konflikterna inom ämnet har inte gynnat utvecklingen
av ett väl fungerande lärarkollegium. Härvidlag tycks konkurrensen mellan
de två orterna ha varit särskilt olycklig. Vårt intryck är att det ibland brustit
i kommunikationen mellan lärarna, vilket medfört överlappningar och glapp
i kursinnehållet. Situationen har dock förbättrats det senaste halvåret. Lärarmöten sker tre gånger per termin och är ofta förlagda till orter som ligger
mittemellan Sundsvall och Östersund.
Grundutbildningens struktur

Grundutbildning sker i både Sundsvall och Östersund, som ligger cirka 20
mil ifrån varandra. Dessutom läser ett stort antal studenter på distans. Fördelningen av lärare och studenter är jämn mellan de två orterna. Att ämnet
finns på två campus innebär en hel del problem, även om man anstränger sig
för att hitta praktiska lösningar. Sett utifrån skulle det finnas många kvalitetsmässiga och praktiska fördelar med att samla all statsvetenskap till en ort.
Om ämnet av särskilda skäl ska erbjudas på två ställen, och om en acceptabel
kvalitetsstandard ska upprätthållas i forskning och undervisning, måste ämnet
erhålla de resurser som krävs.
Om studentunderlaget är tillräckligt ges kurserna parallellt på de båda
orterna, i annat fall erbjuds en gemensam kurs. Besked om detta kan komma
nära kursstart, vilket får betraktas som bristande förhandsinformation. I typfallet får studenterna två resor per kurs betalda. I övrigt används videoföreläsningar för att överbrygga det geografiska avståndet, dessa sänds växelvis från
Sundsvall och Östersund. Praktiska datorövningar sker på båda orterna. Det
är imponerande hur mycket engagemang lärarna lägger ner på att upprätthålla undervisning på två orter. Man ska dock inte glömma vad arrangemanget
kostar i fråga om kraft, tid, och onödiga dubbelkostnader för administration
och lokaler. Dessa resurser skulle istället kunna användas till undervisning,
handledning och forskning.
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Uppdelningen på två campus är också problematisk då formerna för flexibelt lärande inte är tillräckligt utvecklade. Videoföreläsningarna fungerar inte
tillfredsställande för de studenter som inte är på plats där inspelningen sker,
eftersom föreläsningarna för dem tenderar att bli en envägskommunikation.
Studenterna framhäver emellertid att videokonferenser i mindre grupper fungerar bra. Vi mötte också viss frustration från en del lärare vad gäller att anpassa
undervisningen och utveckla pedagogik och metodik inom området. Lärarna
skulle behöva kompetensutveckling för att bättre utnyttja video- och annan
distansöverbryggande teknik på ett pedagogiskt sätt. Det finns också andra
tekniska lösningar som skulle kunna testas eller användas i större utsträckning.
Diskussionsforum över webbaserade plattformar kan vara ett tänkbart alternativ. Vi menar att det som idag ses som ett problem skulle kunna vändas till
något positivt – man skulle kunna satsa på distansöverbryggande teknik som
en medveten profilering. Det kan vara en bra förberedelse för arbetslivet att
studenterna aktivt lär sig arbeta på detta sätt. Vi ser här en möjlighet för universitetet att skapa en egen profil som ett virtuellt (multicampus)universitet.
I övrigt är formerna för undervisning och examination traditionellt upplagda och domineras av föreläsningar och salstentamina, åtminstone på de
lägre nivåerna. Inslaget av seminarier blir större på högre nivåer. Vi rekommenderar att man inför en större variation i undervisnings- och examinationsformer, till exempel fler seminarier, gruppövningar, hemtentamina och
skriftliga PM-uppgifter.
Vårt intryck är att studenternas arbetsbelastning inte är högre än att de kan
läsa andra kurser samtidigt. Här finns alltså utrymme att intensifiera studierna
och att skapa fler mötestillfällen. Institutionen skulle förslagsvis kunna arrangera studie- och arbetsgrupper som inte nödvändigtvis behöver vara lärarledda
(för att inte de redan hårt belastade lärarna ska få ytterligare undervisningstid).
Istället skulle till exempel äldrestudenter eller doktorander kunna engageras
som diskussionsledare.
Institutionens mål med metodundervisningen, som inkluderar både kvalitativ och kvantitativ metod, är att studenterna ska kunna läsa och tolka
resultat i vetenskapliga artiklar. Huvuddelen av metodundervisningen sker
inom kvantitativ metod, och det är positivt att studenterna på C-nivå får göra
praktiska dataövningar.
Examensarbete

Uppsatserna som skrivs på C- och D-nivåerna kan skrivas i par om två. Detta
betyder att en student kan gå igenom en hel grundutbildning utan att skriva
en större skriftlig uppgift på egen hand. Handledare och examinator är skilda
personer. På institutionen vinnlägger man sig om att erbjuda bra handledning
vid många tillfällen, vilket är bra ur studenternas synvinkel. Men med tanke
på lärarnas arbetstid och obefintliga utrymme för kursutveckling och egen
forskning rekommenderar vi att man tydligare begränsar handledningen.
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Uppsatsseminarierna är gemensamma mellan orterna, vilket är bra, men
samarbetet mellan orterna kunde med fördel utökas så länge denna geografiska
uppdelning kvarstår. Bland annat borde studenterna från de båda orterna läsa
varandras PM, vilket delvis skulle kunna kompensera för miljöernas litenhet
och ge studenterna större möjlighet till kritisk reflektion.
Samverkan och internationalisering

Under 2005 har man tagit emot 17 utbytesstudenter och 6 studenter har rest
utomlands för studier i statsvetenskap.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Studentinflytandet är relativt bra, men systematiska kursvärderingar som
instrument för studentinflytande och kvalitetsutveckling är något som varit
eftersatt, även om enkäter på nätet och enskilda initiativ från lärare har förekommit. Ett problem är att svarsfrekvensen ofta är mycket låg, vilket man
bör försöka förbättra. Tack vare den goda informella kontakten mellan lärare
och studenter upplever studenterna ändå att de har lätt att få gehör för sina
synpunkter.
Forskarutbildningen
Antagning och finansiering

Möjligheten till att bedriva forskarutbildning i egen regi har funnits sedan 1
juni 2005 då Mitthögskolan omvandlades till Mittuniversitetet. Forskarutbildningen är förlagd till Östersund och är alltså i en uppbyggnadsfas som innebär
att vi inte kan göra någon omfattande utvärdering av verksamheten. Vid tiden
för platsbesöket fanns tre doktorander, samtliga män, och fem nya doktorander ska antas i ämnet. Sedan tidigare har man haft ett antal doktorander på
plats som formellt varit antagna vid andra universitet i Sverige eller i andra
länder. De nuvarande doktoranderna är antagna vid Åbo akademi.
Doktoranderna kommer enligt Mittuniversitetets policy att erhålla en doktorandtjänst redan från början, och de har alltså inte någon inledande period
som finansieras av utbildningsbidrag. Vi anser att det ger doktoranderna goda
förutsättningar. Doktoranderna har överhuvudtaget en bra ekonomisk situation. Varje doktorand har 20 000 kr per år till sitt förfogande att använda för
konferenser, litteraturinköp och liknande. Om ytterligare medel behövs är det
möjligt att ansöka om det från ämnet.
Forskarutbildningens struktur

I forskarutbildningen ingår 60 poäng kurser varav 30 poäng, fördelade på
20 poäng metod och 10 poäng teori, är obligatoriska. Antalet doktorander är
för litet för att egna forskarutbildningskurser ska arrangeras. Till viss del kan
det kompenseras genom nationellt och internationellt samarbete kring kurser.
Mittuniversitetet samarbetar med Karlstads universitet, Växjö universitet och
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Örebro universitet om kurser på forskarutbildningen, vilket är ett bra initiativ
som kan utvecklas ytterligare. Dessutom uppmuntras doktoranderna att läsa
kurser utomlands. I och med att man nu fått rätt att bedriva forskarutbildning och kommer att anta nya doktorander blir förutsättningarna för att ge
egna forskarutbildningskurser och upprätthålla intern seminarieverksamhet
bättre.
Seminarier på institutionen kan och bör vara en viktig del av forskarutbildningen. Till följd av det lilla antalet doktorander och lärare hålls högre
seminarier relativt sällan, cirka en gång per månad. Dock verkar det som om
det under den senaste tiden har varit extremt liten sådan verksamhet. För att
kompensera för den lilla miljön skulle med fördel samarbetet kring seminarier
på forskarutbildningsnivå med andra ämnen på institutionen, samt med andra
universitet (nationellt och internationellt), utökas.
Handledning

Det finns två professorer och fyra docenter på institutionen som kan fungera
som handledare. Doktoranderna får så mycket handledning de önskar, och
det sker en systematisk uppföljning av den individuella studieplanen vid årets
slut.
Institutionstjänstgöring

I doktorandtjänsterna ingår 20 procent institutionstjänstgöring. Doktorander som vill undervisa har goda möjligheter till det, framförallt rör det sig om
ansvar för särskilda moment på A-nivån. Alla doktorander läser en pedagogisk kurs om 5 poäng innan de börjar undervisa. Detta stärker doktorandernas pedagogiska kompetens och främjar dessutom deras anställningsbarhet.
Vidare är det i sig positivt att studenterna på grundutbildningen konfronteras
med forskarstuderande.
Samverkan och internationalisering

Det förekommer inte att doktoranderna förlägger någon längre sammanhållen
tid utomlands under sin utbildning, vilket är en brist. Det är dock svårt att
dra några generella slutsatser om detta, eftersom det vid tiden för platsbesöket
endast fanns tre doktorander i ämnet.
Starka sidor

• Närheten mellan studenter och lärare.
• Hög lärarkompetens.
• Omfattande distansutbildning.
Rekommendationer

• Överväg hur det kan etableras en större miljö och ett bättre och mer effektivt resursutnyttjande – i sin mest radikala form genom att samla all
statsvetenskap till en ort.

124

• Utveckla fler redskap för att överbrygga det fysiska avståndet och för att
bättre integrera de båda campusorterna om statsvetenskapen ska vara kvar
i både Sundsvall och Östersund.
• Överväg att ge kurser växelvis på de bägge campusen istället för att som
idag ge samma kurser parallellt.
• Stärk samarbetet inom lärarkollegiet.
• Skapa utrymme för lärarna att bedriva egen forskning.
• Förbättra det administrativa stödet.
• Utveckla pedagogiken och metodiken för effektivare distansundervisning.
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Stockholms universitet – statsvetenskap
Antal lärare vt 2005: 53 (32,6 heltidsekvivalenter); 62 procent m, 38 procent kv
Varav professorer: 5
Varav docenter: 9
Varav övriga disputerade: 23
Varav icke-disputerade*: 16
*Denna läraruppgift avser undervisande doktorander.
A-nivå 2004: 290 helårsstudenter, prestationsgrad 70 procent
B-nivå 2004: 171 helårsstudenter, prestationsgrad 81 procent
C-nivå 2004: 110 helårsstudenter, prestationsgrad 90 procent
D-nivå** 2004: 78 helårsstudenter, prestationsgrad 87 procent
Specialkurser och övriga kurser 2004: 48 helårsstudenter, prestationsgrad 67 procent
** magisterkurs 40 poäng
Könsfördelning registrerade studenter 2004: 42 procent m, 58 procent kv
Antal examinerade uppsatser på C-nivå 2003–2004: 339
Antal examinerade uppsatser på D-nivå 2003–2004: 90
Antal doktorander vt 2005 (> 50 procents aktivitet): 30; 50 procent m, 50 procent kv
Antal licentiatexamina 2003–2004: 0
Antal doktorsexamina 2003–2004: 17

Den första professuren i statsvetenskap vid Stockholms universitet inrättades
1935. Statsvetenskapliga institutionen vid samhällsvetenskapliga fakulteten ansvarar för grund- och forskarutbildning i ämnet. Grundutbildningen erbjuds
framförallt i form av fristående kurser. Institutionen är också värd för ämnet
samhällskunskap som ingår i lärarutbildningen och i International Graduate
Programme. Det senare är samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningsprogram för utländska studenter på magister- och doktorandnivå.
Vårt intryck är att utbildningen fungerar väl. Institutionen har tillgång till
en stor grupp välkvalificerade lärare som representerar en bred kompetens. Här
finns en stor medvetenhet när det gäller jämställdhet och mångfald. Det är i
ljuset av dessa goda förutsättningar som bedömargruppens förslag om kvalitetsförbättringar ska ses.
Grundutbildningen
Studenterna

Studenterna lockas av institutionens storlek och mångfald, och huvudstadsmiljön medverkar också till att göra utbildningen attraktiv. Dock bidrar dessa
faktorer till en viss anonymitet. Efterfrågan på studieplatser är stor. Utöver
helfartskurser på dagtid ges även halvfartskurser på kvällstid och kurser på
engelska, som ett led i att göra utbildningen tillgänglig för ett bredare studentunderlag. Könsfördelningen är jämn i studentgruppen.
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Lärarna

Tillgången till kompetenta, disputerade lärare inom olika inriktningar
är mycket god, vilket borgar för en god forskningsanknytning på många
områden. Sex forskningsområden är särskilt framträdande på institutionen:
internationalisering och europeisk politik, internationella relationer och säkerhetspolitik, politik och kön, politik och utveckling, politiska institutioner samt
politisk teori. Lärarna har cirka 30 procent av sin arbetstid avsatt till forskning
och kompetensutveckling. Under vårterminen 2005 var sammanlagt 37 disputerade lärare knutna till grundutbildningen. Dessutom har man tillgång till
en stor grupp doktorander och gästföreläsare som engageras i undervisningen.
Det är en viss övervikt av män i lärargruppen (62 procent män och 38 procent
kvinnor). Cirka hälften av lärarna har någon typ av pedagogisk utbildning.
Diskussioner kring pedagogik förs i gemensamma lärarmöten.
Grundutbildningens struktur

Grundutbildningen är uppbyggd av fristående kurser. Ambitionen är att förena
bredd och fördjupning. Därför har institutionen valt att introducera studenterna brett till statskunskapen, men redan på B-nivå får de också möjlighet
att fritt välja inriktningar att fördjupa sig i. Studenterna erbjuds här ett stort
antal valbara kurser. Ett pluralistiskt kursutbud kan givetvis vara en styrka,
men det kan också leda till fragmentering. Risken är att studenterna får svårt
att skaffa sig en överblick över hela utbudet och att planera sin studiegång på
ett bra sätt. Institutionen bör försäkra sig om att de utexaminerade studenterna inte, på grund av sina val, får en alltför snäv utbildning. Om detta visar
sig vara ett problem bör man överväga att begränsa studenternas valfrihet på
B-nivå. Det är en utmaning för lärarna att på C-nivå erbjuda en fördjupning,
samtidigt som kursinnehållet ska vara tillgängligt för de studenter som inte
har läst B-kursen inom den inriktningen.
Tre olika magisterkurser om 40 poäng ges, dessa är översökta och söks av
studenter från hela landet. Det är inte någon platsgaranti för de egna studenterna. Att kurserna är lika tillgängliga för alla studenter gynnar å den ena sidan
rörligheten inom det svenska högskole- och universitetssystemet och kan också
bidra till att främja kvaliteten på magisterutbildningen. Å den andra sidan
innebär den bristande kontinuiteten i utbildningen en stor osäkerhet för den
enskilde studenten. Det kan därför finnas anledning att se över om institutionen funnit den rätta balansen i fördelningen av studieplatser på olika nivåer
och mellan interna och externa kandidater.
Föreläsningar och seminarier är de vanligaste undervisningsformerna, men
här finns också en tradition av att experimentera med alternativa undervisningsformer och pedagogik. Samtidigt förekommer lärargrupper, särskilt på
A-nivån, som ensidigt använder traditionella undervisningsformer med stora
föreläsningar och ett begränsat antal seminarier. Här kunde man önska sig en
större uppfinningsrikedom. Både hemtentamina och salstentamina används
som examinationsformer.
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Vårt intryck är att många studenter, åtminstone på de lägre nivåerna, har tid
för extrastudier och arbete vid sidan av. Det finns alltså utrymme att intensifiera studietakten, lägga in fler mötestillfällen och öka kravnivån. Till exempel
skulle lärarna kunna arrangera studie- och arbetsgrupper som har till uppgift att förbereda seminarier. Detta skulle leda till att man fick mer lärarledd
seminarietid och inte, vilket förekommer, använder delar av seminarietiden
till grupparbeten. Det skulle också gynna den studiesociala miljön, som upplevs som individualistisk och splittrad. Något slags faddersystem skulle också
kunna bidra till en bättre studentsammanhållning.
Lärarnas forskningsområden är avgörande för vilka kurser som ges, och
även om lärarlagets samlade kompetens är mycket bred är den inte fullständigt heltäckande. Vi vill göra institutionen uppmärksam på att det kan finnas
ämnen, synsätt och teorier som statsvetarstudenter bör presenteras för – även
om dessa inte är företrädda vid institutionen i form av aktiv forskning. Detsamma gäller hur man förhåller sig till sådana inriktningar. Institutionen
lägger stor vikt vid ett kritiskt förhållningssätt, och man bör säkerställa att
ett sådant kan utsträckas till ett öppet och pluralistiskt förhållningssätt till
inriktningar som för närvarande inte är starkt representerade i institutionens
egen forskningsprofil.
Institutionen har byggt upp en stor kompetens inom kvalitativ metod. Studenterna på både grund- och forskarutbildningen har goda möjligheter att ta
del av kvalificerad undervisning inom detta område. Det är däremot en påfallande brist på undervisning i kvantitativa metoder.
Examensarbete

Uppsatserna på kandidat- och magisternivå skrivs vanligtvis enskilt, men det
förekommer att studenterna skriver i par. På C-uppsatsen är handledare och
examinator ofta samma person. Detta är inte en acceptabel ordning. På magisternivå är dock handledare aldrig examinator. För att säkerställa att gemensamma betygskriterier används finns sådana specificerade i kursanvisningarna,
och speciella uppsatsseminarier genomförs med lärarna.
Vårt intryck är att handledningen fungerar bra, den sker både individuellt och i grupp. Kvaliteten i grupphandledningen varierar dock, och studenterna efterlyser mer individuell handledning. Ett initiativ som framgångsrikt
ökat genomströmningen på C-nivå är systemet med så kallade ”workshops”.
Dessa innebär att inriktningsspecifika moment och uppsatsskrivande vävs
samman.
Samverkan och internationalisering

Institutionen drar nytta av att den finns i huvudstaden. Det är en fördel att det
lätt går att etablera kontakter med institut, myndigheter och andra avnämare
utanför akademin. En alumniverksamhet har nyligen startats i syfte att skapa
kontakter med statsvetare som är verksamma i det omgivande samhället.
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Magisterkursen i offentlig politik och organisation har ett föredömligt
arbetsmarknadsfokus. Institutionen ger en kurs i högre praktisk förvaltningsutbildning som har utvecklats i samverkan med myndigheter i Stockholmsområdet. Kursen vänder sig till studenter med akademisk grundexamen och
kunskaper i ett vanligt förekommande invandrar- eller minoritetsspråk. Vi
vill föreslå att institutionen även i övrigt, med studenternas framtida arbetsliv i åtanke, mer explicit reflekterar över varför studierna och kursutbudet är
uppbyggt som det är.
Det är positivt att många kurser erbjuds på engelska. Det underlättar för
utbytesstudenter och ger även svenska studenter chansen att genomföra sin
utbildning på engelska. Under vårterminen 2005 kom 20 inresande utbytesstudenter och 18 studenter reste utomlands inom ramen för centrala utbytesavtal. Därtill kommer ett stort antal så kallade ”free movers”. Institutionen
ligger långt framme när det gäller anpassning till Bolognaprocessen, genom
att de håller på att utveckla en tvåårig masterutbildning i statsvetenskap.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Vårt intryck är att studentinflytandet är väl tillgodosett. Studenterna är representerade i beredande och beslutande organ. Systemet för kursvärderingar,
samt uppföljning och återkoppling av dessa fungerar bra. Studenterna får
också gehör för sina synpunkter.
Institutionen använder systematiskt utvärderingar och uppföljningar av
olika slag för sin egen kvalitetssäkring och utveckling på ett föredömligt vis.
Självvärderingen är mycket välgjord. Den har förankrats brett bland alla berörda nivåer, och även genererat ett antal specialundersökningar och interna processer i tillägg till den externa granskningen. Självvärderingen kunde dock ha
varit något mer självkritisk när det gäller grundutbildningen.
Forskarutbildningen
Antagning och finansiering

Institutionens ekonomi är nu i balans vilket gjort att 4–6 nya doktorander per
år har kunnat antas under perioden 2002–2004. Det finns 30 doktorander vid
institutionen som är aktiva till mer än 50 procent. Av dem är 11 verksamma
vid Baltic and East European Graduate School på Södertörns högskola. Könsfördelningen inom doktorandgruppen är jämn. Söktrycket till forskarutbildningen är högt. Cirka en tredjedel av de som antas till forskarutbildningen
har fått sin grundutbildning vid institutionen.
Institutionen har som praxis att de internt finansierade doktoranderna
under de första två åren finansieras genom utbildningsbidrag eller stipendier,
doktorandtjänst erhålls först efter halva forskarutbildningen. På så vis kan fler
doktorander antas, och med en större miljö uppnår man en kritisk massa för
att kunna erbjuda seminarier och forskarutbildningskurser.
13 av doktoranderna är internt finansierade med fakultetsmedel, övriga är
externfinansierade. Även om de externt och internt finansierade doktoran-
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derna formellt sett är likställda ifråga om rättigheter och skyldigheter i form
av handledning, seminarieverksamhet, avhandlingsarbete, kurser etc. finns
det en risk att en statusskillnad utvecklas mellan dem. För det första har de
skilda ekonomiska förutsättningar, där de externt finansierade ofta har en mer
förmånlig finansiering. För det andra har dessa ofta sin arbetsplats vid annan
institution dit finansieringen är knuten, endast undantagsvis erbjuds externfinansierade doktorander en arbetsplats på institutionen, vilket torde minska
känslan av tillhörighet. För det tredje integreras inte externfinansierade doktorander, i samma utsträckning som de internfinansierade doktoranderna, i
undervisningen. Institutionen bör vara uppmärksam på dessa förhållanden,
statusskillnader kan bland annat inverka menligt på samarbetsklimatet.
Forskarutbildningens struktur

I forskarutbildningen ingår 50 poäng kurser, varav 35 poäng är obligatoriska.
Det obligatoriska kurspaketet ger en bra introduktion till statsvetenskap i allmänhet och består av 15 poäng teori, 15 poäng metod (inklusive 5 poäng kvantitativ metod där även praktiska moment ingår) samt 5 poäng forskningsdesign.
Kvantitativa metoder är inte institutionens styrka. Detta gör att kurser inom
ämnet på forskarutbildningsnivå måste utgå från en låg förkunskapsnivå, och
de forskarstuderande som vill använda sig av kvantitativ metod måste vända
sig utanför institutionen för att lära sig det. Även om institutionens eget kursutbud är bra anser vi att samarbetet kring forskarutbildningskurser på nationell och internationell nivå med fördel kunde utökas.
Doktoranderna har en stor frihet att utforma sitt avhandlingsprojekt. Av
det följer att det ibland kan vara svårt att finna en lämplig handledare. Doktoranderna ingår i en stor miljö och förutsätts aktivt delta i institutionens allmänna seminarium. Dock verkar det huvudsakliga engagemanget inriktas på
den ämnesbaserade grupp som varje doktorand ingår i. En fördel med detta
är att doktoranderna får arbeta i en stimulerande miljö med likasinnade, där
möjligheterna till kunskapsutbyte kring det aktuella området är goda. Det
leder till bra och givande arbetsseminarier. En nackdel är att samhörigheten
med de andra doktoranderna på institutionen blir sämre, då det inte är så
mycket interaktioner mellan profilgrupperna. Liksom för grundutbildningen
bör institutionen med enkla och inte så kostnadskrävande medel kunna förbättra den sociala sidan av doktorandlivet.
Doktoranderna ska presentera sitt arbete vid flera seminarier under forskarutbildningens gång. Detta är en utmärkt ordning som säkerställer att
avhandlingsarbetet framskrider som det ska. I samma syfte är den individuella studieplanen detaljerad och används som ett verktyg för att strukturera
forskarutbildningen. Under åren 2003–2004 disputerade 17 personer vid institutionen.
Doktoranderna har goda möjligheter till inflytande över sin utbildning,
dels genom doktorandrådet, dels genom representation i institutionsstyrelsen
och forskarutbildningsrådet. Institutionen är föredömlig när det gäller att
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använda Högskoleverkets utvärdering till att utveckla kvaliteten i den egna
verksamheten. Processen har genererat flera egna vidare undersökningar, till
exempel angående doktorandernas arbetsmiljö, det obligatoriska kursutbudet
och institutionstjänstgöringen. Institutionen har följt upp vad det blivit av de
senaste fem årens disputerade och funnit att majoriteten är fortsatt verksam
inom akademin.
Handledning

Tillgången på handledarkompetenta doktorer inom olika inriktningar är stor.
Antalet doktorander per handledare är dock något ojämnt fördelat. Utöver
huvudhandledaren har doktoranderna kollegorna inom den profilerade arbetsgruppen, och ibland en biträdande handledare med kompletterande sakkunskap, som stöd. Att organisera handledargrupper, vilket man har planer på,
förefaller vara en god idé. Om doktoranden är missnöjd med sin handledning
har de forskarutbildningsrådet och föreståndaren för forskarutbildningen att
vända sig till.
Institutionstjänstgöring

20 procent av forskarstudietiden är avsatt till institutionstjänstgöring. De doktorander som vill undervisa har goda möjligheter att skaffa sig den meriten.
I möjligaste mån får doktoranderna undervisa på områden som ligger nära
avhandlingen. Vårt intryck är dock att det finns en viss otydlighet kring hur
doktoranderna får tillgodoräkna sig undervisningen.
Samverkan och internationalisering

Det finns goda möjligheter för doktoranderna att söka och få pengar för deltagande i konferenser och kurser. Utöver deltagande i internationella konferenser är det få doktorander som vistas någon längre sammanhängande tid vid
något utländskt lärosäte. Institutionen bör på olika sätt försöka ändra detta
förhållande.
Starka sidor

• God tillgång till kompetenta lärare som både forskar och undervisar ger
forskningsbaserad undervisning på grundutbildningen inom många områden.
• God samverkan med omgivande samhället i undervisningen, där man
drar nytta av huvudstadens tillgångar.
• Stor medvetenhet om jämställdhet och mångfald.
• Välfungerande kvalitetsarbete.
• Stor forskarutbildningsmiljö med många handledarkompetenta lärare.
Rekommendationer

• Överväg om rätt prioriteringar gjorts när det gäller fördelning av resurser inom grundutbildningen, framförallt i fråga om det breda utbudet av
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•
•

•
•

kurser med risk för alltför tidig specialisering och få lärarledda timmar
som en konsekvens.
Stärk studenternas möjligheter att tillägna sig kunskaper i kvantitativ metod.
Se över hur studenternas möjligheter att göra sig bekanta med teoretiska
perspektiv och ämnen, som inte aktuellt representeras i lärarnas forskning, kan förbättras.
Utöka det nationella och internationella samarbetet kring forskarutbildningskurser.
Fördela handledningen i forskarutbildningen på fler seniora forskare.
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Södertörns högskola – statsvetenskap
Totalt antal lärare vt 2005: 20 (18,7 heltidsekvivalenter); 65 procent m, 35 procent kv
Varav professorer: 1
Varav docenter: 6
Varav övriga disputerade lärare: 6
Varav icke-disputerade∗: 7
*I denna läraruppgift ingår 5 doktorander som undervisar.
A-nivå 2004: 108 helårsstudenter, prestationsgrad 77 procent
B-nivå 2004: 61 helårsstudenter, prestationsgrad 92 procent
C-nivå 2004: 43 helårsstudenter, prestationsgrad 94 procent
D-nivå (61–80 poäng) 2004: 14 helårsstudenter, prestationsgrad 83 procent
D-nivå (61–100 poäng) 2004 helårsstudenter: 14 helårsstudenter, prestationsgrad 66 procent
Specialkurser 2004: 36 helårsstudenter, prestationsgrad 74 procent
Könsfördelning registrerade studenter vt 2005: 37 procent m, 63 procent kv
Examinerade uppsatser på C-nivå 2003–2004: 153
Examinerade uppsatser på D-nivå 2003–2004: 64

Undervisning i statsvetenskap har bedrivits vid Södertörns högskola sedan
högskolans tillkomst 1996. I januari 2004 infördes institutioner med akademisk ledning vid högskolan, och sedan dess igår ämnet i institutionen för
statsvetenskap, nationalekonomi och juridik.
Statsvetenskap erbjuds som fristående kurs, 1–100 poäng, och inom ramen
för flera mångvetenskapliga utbildningsprogram t.ex. Europaprogrammet och
Politik, ekonomi och organisation (PEO).
Vid högskolan finns den mångvetenskapliga forskarskolan Baltic and East
European Graduate School (BEEGS) vars doktorander, bland dem flera statsvetare, är antagna vid Stockholms universitet.
Statsvetenskap vid Södertörns högskola är ett ungt ämne som har en mycket
kompetent lärargrupp och stark forskningsanknytning.
Grundutbildningen
Studenterna

Grundutbildningen har många sökande till alla nivåer. Cirka hälften av studenterna följer något utbildningsprogram, övriga läser ämnet som fristående
kurser. Könsfördelningen är något ojämn med 63 procent kvinnor och 37
procent män.
Ämnet lever upp till högskolans målsättning att rekrytera heterogena studentgrupper, omkring 25 procent av statsvetarstudenterna har invandrarbakgrund. Mångfalden i studentgruppen framhålls som en kvalitet av såväl
studenter som lärare. Däremot lyckas man inte med målsättningen att rekrytera studenter från studieovana miljöer. De studenter som bedömargruppen
mötte uttryckte sig mycket positivt om studiemiljön och mångfalden, samt
om undervisningens upplägg och de engagerade lärararna. Kontakten mellan
lärare och studenter förefaller god, liksom den studiesociala miljön i stort.
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Lärarna

Lärargruppen besitter hög kompetens i jämförelse med andra högskolor, och
denna förstärks ytterligare av undervisande doktorander och gästföreläsare.
Det är en styrka att alla 13 disputerade lärare har tid till forskning och samtidigt deltar i undervisningen på grundnivå. Detta borgar bl.a. för en tydlig
forskningsanknytning i undervisningen.
Könsfördelningen bland lärarna är 65 procent män och 35 procent kvinnor.
Grundutbildningens struktur

Grundutbildningen omfattar fristående kurser A–D i statsvetenskap, samt
flera tematiska utbildningsprogram. Programmen inleds med ett basår, därefter vidtar olika inriktningar och specialiseringar.
Inför föreläsningar och seminarier lägger lärarna ofta ut frågeställningar på
ämnets ”kurswebb” som studenterna kan diskutera i mindre arbetsgrupper.
Skriftliga uppgifter förekommer regelbundet, dessa ventileras i seminarieform.
Seminarieverksamheten fungerar i huvudsak väl, även om den kan utvecklas
ytterligare. Med stora studentgrupper blir det ibland svårt för enskilda studenter att komma till tals under seminarierna. Examensformerna varierar och
salsskrivningar, hemskrivningar, skriftliga seminarieuppgifter, samt inlämningsuppgifter förekommer. Genusperspektiven förefaller väl integrerade i
undervisningen. Mängden metodundervisning är tillfredsställande, även om
den kvantitativa delen bör stärkas.
Examensarbete

Studenterna har goda möjligheter till uppsatshandledning, och den sker både
individuellt och i grupp. Samtliga disputerade lärare förväntas delta i handledningsarbetet. C-uppsatser skrivs enskilt eller i par, D-uppsatser skrivs
enskilt.
Man tillämpar lärarlag och samtliga uppsatser examineras genom seminariebehandling. Med en lärarkår som är något heterogen vad gäller vetenskapssyner kan det ibland hända att handledare och examinator är oense kring hur
uppsatsen ska bedömas. Det är naturligtvis olyckligt, eftersom studenterna då
kommer i kläm. Det är positivt att frågan har uppmärksammats och att man
utvecklar former för att undanröja problemet.
Samverkan och internationalisering

Externa föreläsare från den politiska sfären engageras då och då i grundutbildningen. Praktiktermin erbjuds inom ramen för programmen. PEO- programmet, varifrån cirka hälften av programstudenterna kommer, har en särskild
samordnare som ordnar fram praktikplatser.
Det finns en hel del kvar att utveckla vad gäller utbildningens yrkeskoppling. Såväl lärare som studenter betonade denna fråga och såg yrkeskopplingen
som en svaghet. Utbildningen är främst inriktad på att förbereda studenterna
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för forskarstudier men i mindre grad för ett framtida arbetsliv utanför universitetsvärlden.
Flera av lärarna har grund- och/eller forskarutbildning utomlands och som
lektorer undervisat utomlands. Bland doktoranderna i forskarskolan BEEGS
finns flera med utländsk bakgrund. Detta ger givetvis goda möjligheter till
internationella perspektiv och kontakter.
Studentutbytet sker i huvudsak genom Erasmusprogrammet men också
inom Linneaus-Palmeprogrammet med Stellenbosch university i Sydafrika.
Cirka 20–30 utländska studenter per termin tas emot, cirka 15 per termin reser
ut. Inom ramen för Sida:s program Minor Field Studies (MFS) har ett tiotal
studenter på C- och D-nivåerna fått stipendium och genomfört fältstudier i
något utvecklingsland som ett led i det egna uppsatsarbetet.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

När det gäller grundutbildningen är det prefektens ansvar att utveckla och
säkerställa kvaliteten genom ett systematiskt utvärderings- och uppföljningsarbete. Prefekten ansvarar även för studenternas arbetsmiljö, inflytande och
rättssäkerhet. När det gäller själva ämnet finns ett ämneskollegium i vilket
samtliga disputerade lärare och student- och doktorandrepresentanter ingår.
Det är positivt att även studenterna ingår i ämneskollegiet.
Det informella studentinflytandet fungerar. Studenterna har möjlighet att
påverka undervisningen, även om rutinerna inte är så formaliserade. Studenternas kursvärderingar borde hanteras mer systematiskt och konsekvent.
Forskarutbildning

I bedömargruppens mandat ingår inte att granska forskarutbildning vid Södertörns högskola, eftersom man inte har examensrätt i forskarutbildningen. Vi
vill ändå förmedla våra intryck av den miljö som vi mötte vid platsbesöket.
Ämnet har 13 doktorander som är antagna vid Stockholms universitet, genom
ett särskilt avtal mellan lärosätena. Dessa verkar inom forskarskolan Baltic
and East European Graduate School BEEGS, och fem av dem gör insatser i
undervisningen vid institutionen.
Högskolan anser att man har goda erfarenheter av samarbetet med Stockholms universitet, men önskar få universitetsstatus för att kunna utveckla
masternivån enligt Bologna, samt en egen forskarutbildning. Så långt bedömargruppen kan se har statsvetenskapsämnet tillräcklig kompetens för att
kunna etablera såväl en Bologna-master, som egen forskarutbildning – man
kan i själva verket redan tala om en levande forskarutbildningsmiljö i statsvetenskap vid Södertörns högskola.
Starka sidor

•
•
•
•

En stark mångvetenskaplig profil.
Aktiva forskare och en kompetent lärarkår.
Stark forskningsanknytning och många doktorander.
Mångfalden i studentgruppen.
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Rekommendationer

• Stärk den kvantitativa delen av metodundervisningen.
• Precisera kriterierna för värdering och betygssättning av uppsatser.
• Se över formerna för kursvärderingar.
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Umeå universitet – statsvetenskap
Antal lärare vt 2005: 33 (19,6 heltidsekvivalenter), 52 procent m, 48 procent kv
Varav professorer: 4
Varav docenter: 3
Varav övriga disputerade lärare: 10
Varav icke disputerade lärare∗: 16
*I denna läraruppgift ingår 12 doktorander som undervisar.
A-nivå år 2004: 102 helårsstudenter, prestationsgrad 87 procent
B-nivå år 2004: 44 helårsstudenter, prestationsgrad 76 procent
C-nivå år 2004: 44 helårsstudenter, prestationsgrad 62 procent
D-nivå år 2004: 16 helårsstudenter, prestationsgrad 77 procent
Specialkurser år 2004: 7 helårsstudenter, prestationsgrad 97 procent
Könsfördelning registrerade studenter år 2004: 55 procent m, 45 procent kv
Antal examinerade kandidatuppsatser år 2003–2004: 67
Antal examinerade magisteruppsatser år 2003–2004: 75
Antal doktorander vt 2005 (> 50 procents aktivitet): 15; 33 procent m, 67 procent kv
Antal licentiatexamina 2003–2004: 1
Antal doktorsexamina 2003–2004: 6

Statsvetenskap etablerades vid Umeå universitet år 1965 när universitetet grundades. Grund- och forskarutbildning i ämnet ges av statsvetenskapliga institutionen som även inhyser ämnet freds- och konfliktforskning. Institutionen
är också huvudman för det lokala utbildningsprogrammet Internationell konflikt och krishantering (IKK) och är administrativt ansvarig för Centrum för
skolledarutbildning. Institutionen sorterar under den samhällsvetenskapliga
fakulteten vid Umeå universitet. Den ekonomiska situationen för institutionen
är mycket god, då flera av ämnets professorer för närvarande är tjänstlediga eller ännu inte är tillsatta. Institutionen har också utbildningsuppdrag vid flera
andra fakulteter på universitetet.
Bedömargruppens intryck av denna medelstora statsvetenskapliga institution är att verksamheten är mycket välskött, med god ledning och administration. Det är en styrka att institutionen under ett antal år har samlat på sig
ett ekonomiskt kapital som används bland annat för att finansiera tidsbegränsade anställningar av nydisputerade på grundutbildningen. Bedömargruppen
är dock av uppfattningen att institutionen varit väl långsam när det gäller att
anställa vikarierande professorer.
Grundutbildningen
Studenterna

Den statvetenskapliga utbildningen i Umeå rekryterar studenter med tillräckliga förkunskaper för att tillgodogöra sig utbildningen. Här, som vid många
andra lärosäten, har dock antalet sökande minskat under senare år, vilket på
sikt kan ge studentgrupper med sämre förutsättningar. Lärarna har redan uppmärksammat att en del studenter får problem med de kvantitativa momenten
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i utbildningen, liksom att vissa har svårt med den skriftliga framställningen
vid uppsatsskrivandet. Könsfördelningen bland studenterna är jämn. Studenterna upplever att lärarna står till generöst förfogande, även utanför ordinarie
undervisningstillfällen.
Lärarna

Ett jämförelsevis stort antal disputerade lärare (17 stycken) undervisar på
grundutbildningen. Dessutom medverkar 5 licentiater. De senaste åren har
flera av ämnets professorer fått uppdrag utanför institutionens ramar och tagit
tjänstledigt. Ämnesledningen har till viss del kunnat kompensera för denna
kvalitetsförlust genom att anställa relativt nydisputerade lärare, som i sin tur
således får god hjälp till egen meritering för vidare lektorsanställning vid Umeå
universitet eller vid andra universitet. Lärarkårens kompetens förefaller god,
och man förmår täcka in ämnets traditionella subdiscipliner. Utbildningen
bedrivs i en levande forskningsmiljö.
Grundutbildningens struktur

Grundutbildningen ges som fristående kurser upp till magisternivå. C- och Dnivåerna kan antingen läsas separata där respektive uppsatsmoment omfattar
10 poäng, eller som en samanhållen CD-nivå med ett avslutande uppsatsmoment om 20 poäng. I normalfallet läser CD-studenterna de första 20 poängen
vid något utländskt lärosäte. På B- och C-nivåerna finns ett flertal alternativkurser för fördjupning.
Metodundervisningen tycks ha en oklar ställning i utbildningen. På Bnivån är 5 poäng metod obligatoriska, men här har man tagit bort det tillfälle till praktiskt träning som författandet av en B-uppsats kan innebära. På
C-nivån saknas metodkurs helt, först på D-nivån läser man 10 poäng metod.
CD-studenterna blir hänvisade till eventuell metodutbildning vid det utländska lärosätet. Grundläggande färdigheter i kvantitativa och kvalitativa metoder tillhör de baskunskaper som varje utexaminerad statsvetare måste ha, och
vi uppmanar därför institutionen att se över metodutbildningen.
Lärarna förmår knyta an till sin egen forskning i undervisningen, vilket är
positivt. Dock förekommer det endast i begränsad omfattning att lärarna förmedlar denna genom obligatorisk kurslitteratur.
Antalet lärarledda timmar per vecka är jämförelsevis stort i Umeå, 13,4
timmar på A-nivån, 9,8 på B-nivån, 6,5 för C-nivån och 6,8 för D-nivån.
Examinationsformerna varierar. Salstentamina dominerar på A-nivå, på
högre nivåer förekommer inlämningsuppgifter och PM-författande i ökad
utsträckning. Studenterna efterfrågar större variation i examinationsformerna
även på A-nivå, men på grund av det stora antalet studenter har institutionen
valt att behålla rådande upplägg.
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Examensarbete

Studenterna skriver individuella C- och D-uppsatser, alternativt CD-uppsatser. Institutionen har utvecklat föredömliga metoder för uppsatsbedömningar
och återkoppling. Två disputerade lärare, varav ingen är handledare, avger var
sitt värdeomdöme om uppsatsen till examinator. Från studenternas rättsäkerhetssynpunkt är detta utmärkt. Dessutom får studenten ett skriftligt omdöme
där uppsatsens resultat analyseras, vilket är föredömligt.
Samverkan och internationalisering

Statsvetenskapliga institutionen samverkar med det omgivande samhället på
flera sätt. Lärarna deltar i samhällsdebatten via media och som föredragshållare. Vidare har man etablerade samarbeten med bl.a. Umeå kommun och
Västerbottens läns landsting. Regelbundna kontakter sker även med myndigheter och organisationer på nationell nivå avseende forskning och studentuppsatser.
Det är en hög internationaliseringsgrad på utbildningen. Institutionen
har goda internationella kontakter med student- och lärarutbyte i betydande
omfattning (totalt 44 partneruniversitet) och man arbetar aktivt för att hålla
studenterna informerade om möjligheterna till utlandsstudier. Under år 2004
hade man 35 utresande och 57 inresande studenter. Den egna CD-kursen ges
på engelska. Studentutbytet är till största delen inomeuropeiskt. Fem Sidastipendier för Minor Field Studies (MFS) delas ut årligen till institutionens
studenter.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Studenterna har goda möjligheter att utöva formellt inflytande i beredande och
beslutande organ. Det är dock, som på många andra håll, svårt att få tag på
studenter som är villiga att engagera sig i detta. Mycket av studentinflytandet
sker informellt. Studenterna upplever att lärarna lyssnar på deras synpunkter
och tar hänsyn till dem. Institutionens system för skriftliga kursvärderingar,
och för uppföljning av dessa, verkar fungera.
Forskarutbildningen
Antagning och finansiering

Institutionen har, till skillnad från flera andra statsvetenskapliga institutioner,
fortfarande årlig antagning till forskarutbildningen. Under år 2005 väntas 1–3
doktorander antas. En förklaring är att anslagen för forskarutbildning under
åren 2002–2004 ökat med 5 miljoner kronor, från 12,6 till 17,6 miljoner kronor.
Merparten utgörs av externa forskningsanslag och ungefär hälften av doktoranderna är anställda med externa medel.
Rekrytering av nya doktorander sker via ett öppet ansökningsförfarande. De
flesta doktorander erhåller doktorandanställning som ett resultat av extern
eller intern finansiering. I tre fall har doktorander idag stipendiefinansiering
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och det förekommer att nyantagna doktorander finansierar första terminen
med studiemedel. Söktrycket till forskarutbildningen har under det senaste
året minskat något. Varje doktorand får också som en fast resurs 5 000 kronor
varje termin att disponera fritt för inköp av litteratur eller konferensresor.
Idag är 10 av 15 aktiva doktorander kvinnor och av de 10 senast antagna
doktoranderna, sedan år 2001, är 7 kvinnor.
Forskarutbildningens struktur

Forskarutbildningen består av 60 poäng kurser och 100 poäng avhandling.
30 av kurspoängen är obligatoriska (10 poäng teori och 20 poäng metod).
Därutöver ger institutionen vissa doktorandkurser av tillfällig art. Flertalet
doktorander läser också någon doktorandkurs som erbjuds centralt av den
samhällsvetenskapliga fakulteten. Vidare deltar de i kurser på andra lärosäten
i Sverige och utomlands.
Sedan forskarutbildningen reglerades hårdare vad gäller antagning år 1998
har man i Umeå märkt en ökad genomströmning och avhoppen har minskat.
Det gemensamma högre seminariet hålls en gång varje vecka, där såväl doktorander som seniora forskare förväntas delta. Det verkar fungera väl, doktoranderna närvarar aktivt vid seminarierna och kan genom detta tillgodoräkna
sig vissa poäng i utbildningen. Institutionen har en väl fungerande uppföljning
av doktorandernas arbetssituation efter disputation. Av de 24 personer som
avlade doktorsexamen mellan åren 1995–2004 har 16 anställning vid något
universitet, 7 är anställda hos annan arbetsgivare och en är arbetslös. På institutionen finns ett aktivt doktorandråd som för doktorandernas talan gentemot
forskarutbildningsansvariga och handledarkollegiet.
Handledning

Handledarkollegiet består av 12 personer, varav 4 kvinnor. Extern handledning kan förekomma i vissa fall, t.ex. när doktorander är verksamma i olika
forskarskolor eller när det saknas handledarkompetens inom institutionen.
Varje doktorand har en huvudhandledare och en biträdande handledare. En
av handledarna uppges ha genomgått centralt anordnad handledarutbildning
och flera står på tur att göra det.
Institutionstjänstgöring

De doktorander som undervisar på grundutbildningen ingår oftast i ett lärarlag där de successivt ges ökat ansvar. Eftersom doktoranderna till stor del
fungerar som undervisningsassistenter är det tveksamt om deras insatser i
grundutbildningen kan betraktas som tillräckligt meriterande i pedagogiskt
hänseende.
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Samverkan och internationalisering

Institutionen har sedan flera år tillbaka ett livligt utbyte av doktorander som
genomför en del av sina doktorandstudier på utländska universitet. Det är
också relativt vanligt förekommande att doktorander från utländska universitet vistas vid institutionen i Umeå. Doktoranderna och handledarna på forskarutbildningen medverkar årligen vid de internationella konferenser som
ordnas för statsvetare inom ramen för ECPR, NOPSA och IPSA.
För att stärka det inhemska utbytet och samarbetet mellan statsvetenskapliga institutioner i Sverige deltar doktoranderna också vid metodsammandraget
som samlar flera doktorander från hela landet för att genomgå en metodkurs
på forskarutbildningsnivå genom ett internat i månadsskiftet maj/juni.
Starka sidor

• Uppsatsexaminationen med obligatoriska skriftliga bedömningar av
samtliga uppsatser.
• Välskött verksamhet med god ledning och administration.
• Internationaliseringen.
• Omfattande lärarledd undervisning.
• Välkvalificerad lärarkår.
• Bra jämställdhetsarbete.
Rekommendationer

• Rekryteringar av vikarierade professorer bör påskyndas.
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Uppsala universitet – statskunskap
Antal lärare vt 2005: 70 (41,4 heltidsekvivalenter); 64 procent m, 36 procent kv
Varav professorer: 7
Varav docenter: 10
Varav övriga disputerade: 28
Varav icke-disputerade*: 25
*I denna läraruppgift ingår 24 doktorander som undervisar.
A-nivå 2004: 243 helårsstudenter, prestationsgrad 78 procent
B-nivå 2004: 150 helårsstudenter, prestationsgrad 73 procent
C-nivå 2004: 126 helårsstudenter, prestationsgrad 83 procent
D-nivå 2004: 85 helårsstudenter, prestationsgrad 73 procent
Specialkurser och övriga kurser 2004: 89 helårsstudenter, prestationsgrad 86 procent
Könsfördelning registrerade studenter 2004: 42 procent m, 58 procent kv
Antal examinerade uppsatser på C-nivå 2003–2004: 272
Antal examinerade uppsatser på D-nivå 2003–2004: 165
Antal doktorander vt 2005 (> 50 procents aktivitet): 27; 48 procent m, 52 procent kv
Antal licentiatexamina 2003–2004: 0
Antal doktorsexamina 2003–2004: 14

Statsvetenskapen i Uppsala har gamla anor, den första professuren i ”vältalighet och statskunskap” inrättades 1622. Utbildningen i statskunskap ges av
statsvetenskapliga institutionen vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Ämnet
kan läsas som fristående kurser och utgör huvudämne inom pol.mag.-programmet. Dessutom medverkar ämnet i flera andra program.
Detta är en stark institution med en välfungerande verksamhet. Man har
tillgång till många och välmeriterade lärare med bred kompetens och erbjuder utbildning på hög nivå. Det är i ljuset av dessa goda förutsättningar som
bedömargruppens förslag om kvalitetsförbättringar ska ses.
Grundutbildningen
Studenterna

Söktrycket till både pol.mag.-programmet och till de fristående kurserna i
statsvetenskap är mycket högt. Detta leder till ett positivt urval, där högpresterande studenter antas till dessa utbildningar. Likväl förekommer det en svårhanterlig heterogenitet i studentgruppen avseende förkunskaper. Förmågan att
tillgodogöra sig engelsk facktext, att skriva svenska, samhällsorientering och
historisk kunskap varierar stort. Studenterna på fristående kurs och pol.mag.programmet kan tillgodogöra sig en utbildning på hög nivå, medan studerande på vissa andra program, till exempel lärarprogrammet, och studenter som
läst AB-nivån vid andra högskolor, får det något svårare. Könsfördelningen

. I Uppsala använder man huvudsakligen ”statskunskap” som beteckning för ämnet

statsvetenskap.
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bland studenterna är jämn. Både studenter och lärare är stolta över att tillhöra
Uppsala universitet.
Lärarna

Institutionen har tillgång till många och välmeriterade lärare med en sammanlagt bred kompetens, åtskilliga med stark ställning i internationell
statsvetenskap. Vårterminen 2005 var 45 disputerade lärare knutna till grundutbildningen, dessutom har man tillgång till ett stort antal doktorander som
medverkar i denna. Bland lärarna är männen i majoritet (64 procent män, 36
procent kvinnor). Den manliga dominansen blir alltmer uttalad ju högre upp
i hierarkin man kommer, och det krävs aktiva åtgärder för att ändra detta
förhållande.
Det är en svaghet att många lärare har otrygga anställningsförhållanden med korttidsförordnanden som externfinansierade forskare. Ledningen
förmår inte alltid hålla sig till arbetstidsavtalet, vilket innebär att de som har
forskartjänster och doktorander periodvis undervisar mer än 25 respektive 20
procent. När många lärare har varit föräldralediga samtidigt har detta vållat
planeringsmässiga problem för institutionen.
I delkurser med flera undervisande lärare finns lärarlag under ledning av
en kursansvarig huvudlärare. Vi ser systemet med lärarlag som en styrka, det
ger en kombination av erfarenhet, förnyelse, stabilitet och förändring. Även
om systemet fungerar olika väl för olika delar av ämnet är det en mycket bra
grundstruktur, särskilt för en stor institution som denna, med flera lärare på
samma moment.
Lärarkollegiet präglas av en gemensam grundsyn. Vårt intryck är att
denna gemensamma grundsyn skapar en grund för samverkan och gemensamt ansvarstagande i undervisning, handledning och examination. En risk
är dock att en stark konsensuskultur kan hamna i konflikt med föresatsen att
upprätthålla en kritisk argumentationskultur.
Undervisningen är ojämnt fördelad bland lärarna och alla lärare har inte tid
till egen forskning i tjänsten, vilket är en nackdel. Vi fick intrycket att undervisning på grundutbildningen har lägre status i institutionens kultur än vad
forskning har. Detta kan ses som något av en paradox, eftersom man är mån
om att utbildningen ska ha hög status externt. Ungefär hälften av lärarna har
gått någon högskolepedagogisk kurs. Relationen mellan lärare och studenter
präglas ”mer av distans än av närhet”, som det uttrycktes vid platsbesöket.
Grundutbildningens struktur

Studenterna konfronteras på ett positivt sätt med en aktiv forskningsmiljö,
vilket de upplever som krävande, stimulerande och givande. Seminarier i smågrupper (cirka tio personer) är väsentliga komplement till storföreläsningarna.
Vårt intryck är att salsskrivningar är onödigt frekventa i utbildningen. Man
borde i större utsträckning använda mer pedagogiskt utvecklande examinationsformer, till exempel PM-skrivande och hemtentamina, även om detta är
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en utmaning med de stora studentgrupper man har. Bemanningsplaner för
lärarna, och schemaläggning, sker ofta med kort framförhållning, vilket gör
livet svårare för både lärare och studenter.
I undervisningen försöker lärarna genomgående kommentera och reflektera över de metoder som används. En metodkurs på B-nivån upptar endast
kvalitativa moment och på C-nivån domineras metodkursen av kvantitativa
element. På D-nivån integreras dessa båda delar.
Genusperspektivet integreras i den ordinarie statsvetenskapliga undervisningen i den utsträckning läraren finner det relevant. Intresset för genusperspektiv har enligt lärarna ”exploderat” de senaste åren bland studenterna.
Även om den uttalade ambitionen är att samtliga lärare ska kunna handleda
samtliga studenter finner vi det angeläget att bredda kompetensen även inom
genusforskning, detta i syfte att erbjuda studenter en likvärdig handledning
inom fler forskningsområden.
Examensarbete

Steget från kurserna på A–B-nivåer till uppsatsen på C- och D-nivåer förefaller
vara stort. Det är mycket ensamarbete, få mötestillfällen med andra studenter
och höga men oklara krav på den färdiga uppsatsen. Institutionen har planer
på att införa fler gemensamma stationer för studenterna på väg mot uppsatsens
färdigställande, vilket är bra. Det får dock inte ske på bekostnad av den individuella handledningen. Examensarbetet skrivs enskilt av studenterna.
Examination av uppsatserna på C- och D-nivåerna är ambitiöst upplagd.
Samtidigt är det möjligt att examinationen tas på alltför stort allvar så att den
slukar resurser från handledningen. Uppsatserna examineras vid ett offentligt
seminarium med utsedd opponent (opponering är ett obligatoriskt moment
för studenterna, som även betygsätts). Två examinatorer per uppsats utses,
ingen av dem har varit handledare för uppsatsen. Det efterföljande betygsseminariet, där lärarna får vara beredda på att försvara sin bedömning, är ett
exempel på hur man kan göra bedömningen mer rättssäker. Samtidigt är det
en pedagogisk möjlighet för studenterna att lära sig mer om vad som utmärker
en god uppsats. För att tydliggöra vilka krav som ska uppfyllas för olika betyg
på uppsatsen borde institutionen utarbeta tydliga bedömningskriterier, gärna
i form av en uppsatsmanual.
Samverkan och internationalisering

Institutionens samverkan över disciplingränsen innefattar bland annat det så
kallade Gamla torget-samarbetet, ett positivt initiativ med utvecklingsmöjligheter. Det är angeläget att ytterligare ansträngningar görs för att utveckla
och förstärka samarbetet utöver Sveriges gränser. Utbytet med såväl statsve. Ett samarbete mellan institutioner placerade runt Gamla torget i Uppsala, förutom

statsvetenskap bland annat Centrum för multietnisk forskning, institutionen för
östeuropeiska studier, institutionen för freds- och konfliktforskning och juridiska
fakulteten.
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tenskapliga institutioner i landet som med angränsande discipliner kan också
förbättras.
Lärarna borde bättre klargöra för studenterna varför forskningsanknytning,
i meningen ett vetenskapligt förhållningssätt och vetenskapliga arbetsformer,
är väsentlig även för den som inte siktar till att bli forskare. Övriga arbetslivsförberedande moment av utbildningen skulle kunna stärkas genom till
exempel mer träning i muntlig presentation, i att arbeta i projekt och i att
kommunicera med icke-specialister. De studenter som går på pol.mag.-programmet har möjlighet att göra praktik.
Uppsala har höga ambitioner när det gäller internationalisering. Med tanke
på detta kunde man göra mer av internationaliseringsarbetet, särskilt ifråga
om lärarutbyte. Inom ramen för utbytesavtal har man cirka 60 inresande studenter och 40 utresande studenter inom ämnet per år. Vi ser det som en fördel
att ungefär hälften av kurserna även erbjuds på engelska, och att det finns en
efterfrågan på dessa kurser även från svenska studenter.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Det formella studentinflytandet ifråga om representation i beredande och
beslutande organ uppfylls, även om det kan vara svårt att få studenter att
engagera sig i det. Litteraturkommittéerna, där lärare och studenter diskuterar kursplaner och kurslitteratur, är ett forum där studenterna upplever att
de har stora möjligheter att påverka. Kursvärderingar görs regelbundet och
sammanställs och analyseras tillsammans med lärarlagets egna slutsatser i
en kursrapport som läggs ut på institutionens externa hemsida, vilket är ett
föredömligt system. Pol.mag.-studentföreningen gör dessutom utvärderingar
på egen hand. Det är positivt att man fortlöpande söker analysera den egna
verksamheten för att bedöma hur väl man uppfyller sina mål.
Självvärderingen präglas av gott självförtroende och tar i huvudsak fasta på
de starka sidorna. Vi tror att bilden skulle ha blivit mer nyanserad om man i
större utsträckning involverat studenter, doktorander och samtliga lärare. Det
kunde ha bidragit till en självvärderingsprocess av större nytta för institutionens strategiarbete.
Enligt en alumniuppföljning, som gjorts centralt på universitetet, får många
av studenterna relevanta arbeten efter avslutad utbildning. Särskilt gäller det
för de studenter som läst pol.mag.-programmet där det finns möjlighet att
göra praktik.
Forskarutbildningen
Antagning och finansiering

Söktrycket till forskarutbildningen är högt och mer än 25 procent av de som
antas har fått sin grundutbildning vid annat lärosäte. Antagningen av nya
doktorander sker efter beredning av handledarkollegiet. Det finns 27 doktorander vid institutionen som är aktiva på minst 50 procent. Könsfördelningen
är jämn. Doktoranderna går generellt på utbildningsbidrag under det första
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året och blir sen anställda på doktorandtjänst. Egen finansiering är inte til�låten enligt riktlinjer från fakulteten.
Antalet antagna doktorander har minskat på grund av minskade anslag
från forskningsfinansiärer och för närvarande råder antagningsstopp. Detta är
uteslutande en ekonomisk fråga då det inte är någon brist på vare sig sökande
eller handledare. Institutionen har därmed en outnyttjad handledarkapacitet.
Situationen aktualiserar det nationella systemfel som uppmärksammas i rapportens generella del. Att tillgången på externa medel för nydisputerade har
minskat kraftigt skapar också frustration och stress bland doktoranderna.
Inledningen till forskarstudierna är föredömlig. Nyantagna doktorander
känner sig väl mottagna och respekterade som kollegor. De nya doktoranderna
ingår i en introduktionsgrupp under ledning av två lärare. I detta seminarium
utvecklas idéer till avhandlingsämnen på grundval av doktorandernas intresseriktningar, varefter doktoranderna väljer handledare i samråd med seminarieledarna.
Forskarutbildningens struktur

60 poäng kurser ingår i forskarutbildningen, men endast metodkursen om
15 poäng är obligatorisk och ges regelbundet. Metodkursen avslutas med en
gemensam nationell internatkonferens, vilket är positivt. I övrigt erbjuds inte
några organiserade forskarutbildningskurser vid institutionen, vilket vi ser
som en brist. Doktoranderna läser istället kurser på annat håll (i Sverige och
utomlands) och tillsammans med D-studenterna. Utbudet av kurser och seminarier kunde med fördel utökas, möjligen i samarbete med andra lärosäten.
Tyngdpunkten i verksamheten ligger på det gemensamma seminariet där
såväl doktorander som seniora forskare förväntas delta. Även om det också
förekommer specialseminarier vill man undvika vad man kallar ”sekterism” i
seminarieverksamheten. Särskilt från forskarutbildningssynpunkt ligger det
ett värde i att forskare och doktorander med skilda inriktningar möts i gemensamma diskussioner.
Institutionen har en väl fungerande uppföljning av doktorandernas utveckling, bland annat genom regelbunden revidering av de individuella studieplanerna. Enkäter om forskarutbildningen och handledningen har gjorts både
centralt på universitetet och av institutionen själv. Vårt intryck är att forskarutbildningen är framgångsrik när det gäller att hålla tidsramarna och att få
fram avhandlingar. Under perioden 2003–2004 skedde 14 disputationer.
Handledning

I handledarkollegiet ingår alla disputerade på institutionen, även om endast
cirka hälften av dem är utsedda till handledare. Varje doktorand har en huvudhandledare och minst en biträdande handledare och rätt till omfattande
handledning. Flera av handledarna har gått centralt anordnad handledareutbildning. Vårt intryck är att handledningen och handledarkollegiet generellt
sett fungerar tillfredsställande.
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Institutionstjänstgöring

I doktorandtjänsterna ingår 20 procent undervisning. En stor del av undervisningen på grundutbildningen sköts av doktorander, som tidigt får ta ett stort
ansvar. Inte minst i detta hänseende kan systemet med lärarlag spela en viktig
stödjande roll. Det finns möjlighet för doktoranderna att gå centralt anordnade pedagogiska kurser.
Samverkan och internationalisering

Doktoranderna deltar i internationella konferenser på institutionens bekostnad.
De senaste åren har tolv doktorander tillbringat en termin vid ett utländskt
universitet under forskarutbildningen.
Starka sidor

• Högt söktryck med välkvalificerade studenter, god lärarkompetens, stark
forskningsmiljö och forskningsanknytning ger goda förutsättningar för
högkvalitativ utbildning både på grundutbildningen och forskarutbildningen.
• Systemet med lärarlag och litteraturseminarier ger lärarna möjlighet att
samordna undervisningen och inhämta studenternas synpunkter på ett
regelbundet sätt.
• Välfungerande kvalitetsarbete.
• Föredömlig introduktion till forskarutbildningen.
Rekommendationer

• Gör en översyn av undervisning, kurslitteratur och examinationsformer
från synpunkten vad som är väsentligt för studenternas kommande arbetsliv.
• Gör en översyn av balansen i fördelningen av resurser till handledning
respektive examination av uppsatser på C- och D-nivåerna. Betygskriterierna bör tydliggöras för studenterna.
• Utveckla det internationella lärarutbytet.
• Se över lärarnas anställningsförhållanden för att minska otrygghet och
stress.
• Öka utbudet av kurser och seminarier i forskarutbildningen, möjligen i
samarbete med andra lärosäten.
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Växjö universitet – statsvetenskap
Antal lärare vt 2005: 18 (13,6 heltidsekvivalenter); 78 procent m, 22 procent kv
Varav professorer: 0
Varav docenter: 2
Varav övriga disputerade lärare: 6
Varav icke-disputerade*: 10
*I denna läraruppgift ingår fyra doktorander som undervisar.
A-nivå 2004: 83 helårsstudenter, prestationsgrad 88 procent
B-nivå 2004: 69 helårsstudenter, prestationsgrad 92 procent
C-nivå 2004: 48 helårsstudenter, prestationsgrad 76 procent
D-nivå 2004: 28 helårsstudenter, prestationsgrad 66 procent
Specialkurser och övriga kurser 2004: 70 helårsstudenter, prestationsgrad 89 procent
Könsfördelning registrerade studenter 2004: 46 procent m, 54 procent kv
Examinerade uppsatser på C-nivå 2003–2004: 123
Examinerade uppsatser på D-nivå 2003–2004: 34
Antal doktorander vt 2005: (> 50 procents aktivitet): 9; 67 procent m, 33 procent kv
Antal licentiatexamina 2003–2004: 1
Antal doktorsexamina 2003–2004: 0

Statsvetenskap etablerades år 1967 vid den dåvarande universitetsfilialen. Ämnet fick magisterexamensrättigheter år 1993. För närvarande ingår statsvetenskap i en flerämnesinstitution, institutionen för samhällsvetenskap, tillsammans med fem andra ämnen. Det finns ett ämneskollegium som diskuterar
ämnets utveckling och kvalitetssäkring.
I Växjö kan studenter med statsvetenskap som huvudämne erhålla kandidatexamen, fil.mag.-examen och pol.mag.-examen. Statsvetarna ansvarar för
Programmet för europastudier och Internationella samhällsvetarprogrammet.
Ämnet medverkar med delkurser i ytterligare ett tiotal program. Studenterna
erbjuds även flera specialkurser och statsvetenskap som fristående kurser till
magisternivå. De flesta studenter följer något av programmen. Forskarutbildning i statsvetenskap startade hösten 2000.
Ett forskarämneskollegium, vari ingår samtliga handledare samt två representanter för doktoranderna, ansvarar för organisationen av forskarutbildningen och har en del beredande uppgifter på delegation från fakultetsnämnden.
Institutionen har även en forskningskommitté där ämnet är representerat med
en person. Kommittén beslutar bl.a. om fördelning av fakultetsmedel.
Vi har ett i huvudsak positivt intryck av grundutbildningen. Forskarutbildningen har däremot visat sig vara problematisk: Den lokala forskningsmiljön
är svag, och huvudhandledare har måst hämtas från andra universitet för
omkring hälften av de doktorander som antagits.

148

Grundutbildningen
Studenterna

Statsvetenskap ingår i ett antal skilda program, och studenterna identifierar sig
som programstudenter i första hand. Söktrycket till A-nivån är måttligt (153
sökande till 116 platser), och på högre nivåer antas vanligen samtliga behöriga
sökande. Enligt lärarna har studenternas förkunskaper blivit sämre på senare
år. Könsfördelningen bland studenterna är jämn.
Lärarna

Omkring hälften av lärarna är disputerade, två har docentkompetens. Med
undantag av de undervisande doktoranderna har flertalet lärare, inklusive
docenterna, obetydlig eller ingen forskning i tjänsten. Sex av de åtta lektorerna, fem av de sex adjunkterna och fem av de sju undervisande doktoranderna är män.
Grundutbildningens struktur

Kurser i statsvetenskap ingår i inte mindre än tretton olika utbildningsprogram, av vilka de viktigaste är Programmet för europastudier, Programmet för
internationell administration med språk, samt det Internationella samhällsvetarprogrammet. Några av programmen hör till det som är attraktivt med
lärosätets statsvetenskapliga utbildning att döma av antalet sökande. Särskilt
det Internationella samhällsvetarprogrammet har lockat sökande från skilda
delar av landet.
I uppläggningen av statsvetenskapsstudierna råder en rimlig balans mellan
obligatoriska kurser och ett brett utbud av specialkurser. Ämnets traditionella
subdiscipliner introduceras under A-kursen. Viss fördjupning och individuell
profilering sker senare, då främst genom valbara kurser och uppsatsinriktningar. En obligatorisk metodkurs finns på B-nivån, däremot inte på C-nivån. Som
resultat får studenterna först på D-nivån kvalificerad utbildning i kvantitativ
analys. Detta förhållande bör ses över.
Undervisnings- och examinationsformerna är de traditionella. Med tanke
på den låga forskningsaktiviteten bland lärarna kan utbildningens forskningsanknytning förutsättas vara svag.
Examensarbete

Både kandidat- och magisteruppsatser har varit individuellt författade, i varje
fall på senare tid. I båda fallen gäller att handledare och examinator är skilda
personer. Som vägledning för betygsättningen har kriterier formulerats, där
teoretisk och metodisk medvetenhet betonas. Omkring en fjärdedel av de studerande får vitsordet väl godkänd på uppsatsen.
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Samverkan och internationalisering

En majoritet av de studerande på flera av programmen tillbringar tid vid lärosäten utomlands, och inom programmen för internationell administration
med språk samt för europastudier gör en majoritet sin praktiktermin vid en
organisation i utlandet. 3–4 studenter per år gör fältstudier utomlands genom
Sida:s program Minor Field Studies (MFS) i samband med uppsatsarbetet.
Statsvetenskapen i Växjö har utvecklat ett förhållandevis livligt internationellt
studentutbyte. Man tar emot relativt många utländska studenter – 38 under
2004. Varje läsår studerar cirka 60 statsvetarstudenter från Växjö en termin
vid något utländskt lärosäte. Den betydande förekomsten av utländska gästlärare är också positiv från internationaliseringssynpunkt.
Anknytningen till de studerandes framtida yrkesverksamhet är svag i Växjö,
liksom på de flesta andra håll, men i Växjö förefaller detta vara resultatet av
ett medvetet ställningstagande. Man konstaterar i självvärderingen att studenter kritiserat frånvaron av ”verklighetsanknytning”, samt bekräftar att utbildningen över tid har blivit mindre yrkesförberedande och mer inriktad på ”det
statsvetenskapliga forskarsamhället och dess diskurser”. I flertalet utbildningsprogram ingår praktik eller utredningssamarbete med externa uppdragsgivare,
men man ser det inte som sin uppgift att på de fristående kurserna utbilda
”utredare eller administratörer”.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Man förefaller ha en fullgod policy och en praktisk ordning för kursvärderingar i syfte att utveckla grundutbildningen. Hela ämnets kvalitetsutveckling
leds av ämnesansvarig, ämneskollegiet och ämnesmöten. Arbetet dokumenteras i ”terminsdokument” som sammanställs på grundval av de utvärderingar
som gjorts av de enskilda delkurserna och efter samtal med studenterna. Återkoppling till de studerande sker vid varje terminsstart, vilket är föredömligt.
Den uppföljning av studenter som Växjö universitet genomförde 2003 är ett
gott initiativ.
Forskarutbildningen
Antagning och finansiering

Fram till och med 2004 har totalt tio forskarstuderande antagits – en av dessa
avbröt utbildningen i tidigt skede. Fem har sin grundutbildning från annat
lärosäte.
Sex doktorander har doktorandtjänster, en har adjunktstjänst, en har
anställning som forskningsamanuens och en har utländskt stipendium. Här
som på andra lärosäten är antalet sökande till utlysta doktorandtjänster stort,
18 personer sökte 2004, varav 1 antogs.
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Forskarutbildningens struktur

För forskarutbildningen i Växjö finns ett antal allvarliga problem som måste
lösas. Forskarutbildningens struktur verkar ha varit något godtycklig. Det har
bland annat saknats en tydlig plan för progressionen i avhandlingsskrivandet,
exempelvis ett etappsystem för presentation av avhandlingstexter. Man har
inte heller kunnat erbjuda ett eget regelbundet utbud av kurser. Istället har
doktoranderna själva i stor utsträckning fått söka relevanta kurser vid andra
lärosäten. Samarbetet om kurser på forskarutbildningen som finns mellan
universiteten i Växjö, Karlstad, Örebro och Mittuniversitetet kan med fördel
utvecklas vidare. Först år 2004 inleddes ett arbete i syfte att definiera vad man
kallar en helhetssyn på forskarutbildningen med obligatorisk kursstruktur för
det första året och planmässighet i avhandlingsskrivandet. Ett led i detta arbete är den studieplan som antogs 2004.
Det finns ett seminarium där doktoranderna kan diskutera sitt avhandlingsarbete men man kan knappast tala om en aktiv och levande vetenskaplig
miljö med bara ett fåtal doktorander, och med en lärarkår vars forskningsaktivitet är liten.
Vi noterar att man är medveten om bristerna och har påbörjat ett reformarbete. Dessutom har man gjort vissa ansträngningar för att under rådande
omständigheter ändå göra det möjligt för doktoranderna att genomföra sin
forskarutbildning bland annat genom ett system med externa handledare.
När det gäller mer långsiktiga åtgärder tycks man invänta att den för närvarande vakanta professuren blir tillsatt. Vi ifrågasätter dock om anställningen
av denna professor är tillräcklig för att säkerställa en godtagbar forskarutbildning – verksamheten kommer att förbli begränsad, sårbar och individberoende
under lång tid framöver.
Problemen skulle kunna lindras genom inriktning mot en smalare forskningsprofil – en naturlig strategi för små miljöer. Inom avdelningen diskuteras en profilering på temat värdestudier i politiken. Avgörande blir här vilken
intresseinriktning och kompetensprofil som den nya professorn kommer att
ha. Det skall tilläggas att vilken profil som än väljs kommer det att ta tid innan
en god forskarutbildning kan erbjudas i egen regi.
Vi förordar att ingen nyantagning av doktorander skall ske tills vidare.
De resurser man har bör i stället utnyttjas för att öka disputerade lärares
forskningsmöjligheter, och för rekrytering av disputerade och forskningsaktiva lärare. Man bör utveckla sin så småningom profilerade forskarutbildning med kurser och seminarieverksamhet, samt etablera ett fast organiserat,
långsiktigt forskarutbildningssamarbete med andra statsvetenskapliga miljöer
– gärna i form av en gemensam forskarskola. Man bör även vidareutveckla
intern samverkan över ämnesgränserna inom det egna universitetet liknande
det kurssamarbete som tidigare förekommit.
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Handledning

Den paradoxala situationen att man har resurser för doktorandtjänster, men
brist på handledarkompetens har, som sagt, lett till en ordning där man är
beroende av externa handledare. Som huvudhandledare för de vid tiden för
platsbesöket nio egna doktoranderna var fem personer vid andra universitet
engagerade, och endast en doktorand hade både huvudhandledare och biträdande handledare från Växjö. Detta torde ha bidragit till att öka såväl avdelningens som doktorandernas kontaktytor, men det är ändå oacceptabelt att
doktorander inte kan ges handledning vid det egna lärosätet. Ingen vikarie
har tillsatts på den vakanta professuren i väntan på att tjänsten ska återbesättas. Detta är anmärkningsvärt med tanke på forskarutbildningens problematiska situation.
Institutionstjänstgöring

Doktoranderna erbjuds möjligheter till pedagogisk utveckling och meritering
genom undervisning i grundutbildningen. För de forskarstuderande med doktorandanställning som har undervisningsuppgifter omfattar dessa 20 procent
av full tjänst.
Samverkan och internationalisering

Flertalet doktorander har tillbringat längre eller – vanligtvis – kortare tid
vid universitet i utlandet för forskning eller undervisning. Doktoranderna
har också getts möjlighet att delta i och lägga fram paper vid konferenser på
internationell nivå.
Starka sidor

• De internationellt inriktade utbildningsprogrammen.
• Det internationella studentutbytet.
• Den kvalitativa utvecklingen av grundutbildningen.
Rekommendationer

• Se över metodundervisningen i grundutbildningen.
• Inför antagningstopp i forskarutbildningen tills dess att: institutionens
forskning fått större omfattning och en klar profilering, alla doktorander
kan ges en huvudhandledare vid det egna universitetet, samt att ett fast
organiserat, långsiktigt forskarutbildningssamarbete med andra universitet har kommit till stånd.
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Örebro universitet – statskunskap
Totalt antal lärare: 29 (18,2 heltidsekvivalenter) 66 procent m, 34 procent kv
Varav professorer: 4
Varav docenter: 3
Varav övriga disputerade: 9
Varav icke disputerade∗: 13
* I denna läraruppgift ingår 12 doktorander som undervisar.
A-nivå 2004: 108 helårsstudenter, prestationsgrad 66 procent
B-nivå 2004: 30 helårsstudenter, prestationsgrad 88 procent
C-nivå 2004: 24 helårsstudenter, prestationsgrad 130 procent
D-nivå 2004: 16 helårsstudenter, prestationsgrad 79 procent
Specialkurser och övriga kurser: 28 helårsstudenter, prestationsgrad 60 procent
Könsfördelning registrerade studenter: 47 procent m, 53 procent kv
		
Antal examinerade uppsatser på C-nivå 2003–2004: 112
Antal examinerade uppsatser på D-nivå 2003–2004: 49
Antal doktorander vt 2005 (> 50 % aktivitet): 23; 56 procent m, 44 procent kv
Antal licentiatexamina 2003–2004: 1
Antal doktorsexamina 2003–2004: 8

Statskunskap har funnits i Örebro sedan år 1968. Statskunskap ingår i samhällsvetenskapliga institutionen tillsammans med ämnena sociologi, genusvetenskap och kulturgeografi. Institutionens styrelse har ett beredande ledningsråd där pro-prefekt, administrativ samordnare och studentrepresentanter
ingår. Statskunskap har en särskild ämnesföreträdare som med stöd av handledarkollegiet för fram förslag angående forskarutbildningen till prefekten.
Statskunskap ges inom pol.mag.-programmet samt som fristående kurser
upp till magisternivå. Ämnet ingår också i en rad andra kurser, bland annat i
lärarutbildningen som samhällskunskap A–C. Statskunskap A ges också som
distanskurs på halvfart.
Inom ämnet finns ett stort antal lärare med god kompetens. Det finns dock
möjligheter att höja kvaliteten i utbildningen, framförallt avseende metodundervisningen. Institutionen har en del ekonomiska problem.
Grundutbildningen
Studenterna

I självvärderingen problematiseras studenternas varierande språkkunskaper,
liksom deras varierande förkunskaper och motivation. Vi ser positivt på att
man vill åtgärda det senare problemet, bl.a. genom att tillämpa ett mer problembaserat lärande. Det vore även bra med en strategi för att hantera språk. Att prestationerna under 2004 på nivå 40–60 är större än antalet helårsstudenter

beror på att studenter med tidigare registreringar har resultat under 2004.

. I Örebro använder man huvudsakligen ”statskunskap” som beteckning för ämnet

statsvetenskap.
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problematiken. Könsfördelningen mellan studenterna är jämn. Vi fick intrycket av att det finns en nära kontakt mellan studenter och lärare.
Lärarna

Med fyra professorer, tre docenter och nio övriga disputerade lärare finns en
god kompetens, och man förefaller täcka flertalet av ämnets traditionella subdiscipliner väl. Av de disputerade lärarna är endast tre kvinnor. Särskilt stark
är forskningsanknytningen inom förvaltning och kommunal politik. Många
studenter väljer att skriva uppsats inom området internationell politik, och
här borde man möjligen förbättra handledningskompetensen. Kanske kan
gästföreläsare också engageras för att stärka undervisningen på detta område.
Ett annat alternativ är att studenterna styrs in på andra uppsatsområden. Studenterna förefaller välinformerade om lärarnas forskning, och den återspeglas
också i undervisningen.
Lärarna har 20 procent forskning/kompetensutveckling i tjänsten, men de
flesta har utökat denna andel. Cirka hälften av lärarna har någon form av
pedagogisk utbildning.
Statskunskap har en ämnesgrupp som sammanträder en gång i månaden.
Där ingår samtliga lärare, doktorander och studentrepresentanter, samt en
kontaktbibliotekarie. För undervisningen i varje delkurs ansvarar en lärargrupp om 2–4 personer. I lärargruppen samarbetar både erfarna och mindre
erfarna lärare/doktorander.
Grundutbildningens struktur

A-nivån läser alla studenter gemensamt i form av delkurser om 5 poäng. På Bnivån är kurserna i politisk teori och statsvetenskapliga metoder obligatoriska,
liksom det avslutande självständiga arbetet – samtliga om 5 poäng. Därtill
finns en valfri specialkurs om 5 poäng med fyra olika inriktningar. På C-nivån
är metodkursen obligatorisk och i övrigt finns fem alternativa kurser att välja
bland. På D-nivån läses en kurs obligatoriskt – statskunskapens uppdrag, kunskapssyn och kunskapsobjekt. I övrigt kan studenterna välja mellan fem olika
kurser. Antalet studenter på de olika valbara kurserna kan variera kraftigt. I
Örebro, liksom vid vissa andra lärosäten, bör man överväga om en minskad
valfrihet skulle kunna ge utrymme för ökad undervisningstid.
Metodkursen på C-nivå saknar flera inslag som kan anses grundläggande,
exempelvis teoretisk kunskap om, och praktisk tillämpning av, kvantitativa
metoder. Studenterna riskerar därmed att gå miste om bredden i statsvetenskapsämnet. Utbildningen bör innefatta fler obligatoriska inslag av kvantitativ metod för att garantera en viss bredd. Undervisningen inom kvalitativ
metod fokuseras i huvudsak på textanalys, vilket möjligtvis sker på bekostnad
av andra kvalitativa metoder. Studenter inom pol.mag.-programmet har läst
20 poäng statistik innan de når C-nivån, vilket i viss mån kan kompensera
avsaknaden av kvantitativ metod. En sådan kurs saknar dock praktisk statsve-
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tenskaplig tillämpning, och mycket få studenter använder sig av kvantitativa
metoder i sina uppsatser.
Examinationsformerna varierar mellan salsskrivningar, PM-författande,
hemtentamen och grupparbeten.
Examensarbete

Handledningen fungerar bra och den överskrider ofta den tilldelade tiden om
16 timmar per uppsats. Lärarna bör dock reflektera över om det är förnuftigt
att allt för mycket gå utöver den normerade handledningstiden. Nästan 70
procent av magisteruppsatserna mellan åren 2002–2005 fick betyget väl godkänt (VG). Av självvärderingen framgår att man anser att betygen återspeglar
den starka prioriteringen av det självständiga arbetet i utbildningen. Bedömargruppen menar dock att betygskriterierna bör ses över, möjligen kan kraven
skärpas ytterligare.
Uppsatserna skrivs individuellt. Betygsättningen sker efter en diskussion
mellan seminarieledare, handledare och examinator.
Samverkan och internationalisering

Information om möjligheterna till utbytesstudier fungerar väl. På det egna
lärosätet ges två internationella europakurser där såväl svenska som utländska
studenter deltar. Varje läsår reser ett antal studenter utomlands på MFS-stipendium (Minor Field Studies) från Sida för att genomföra fältarbete inför
det egna uppsatsarbetet.
Statskunskapen håller (tillsammans med juridikämnet) en 10-poängskurs i
internationell valobservation där internationella föreläsare engageras. Vidare
är ämnet involverat i vissa uppdragsutbildningar.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Det informella och formella studentinflytandet fungerar väl. Det finns särskilda kursutvecklingsgrupper där studenterna ibland deltar, vilket bedömargruppen ser positivt på. För informationsspridning till samtliga medarbetare
inom ämnet finns en särskild beredande ämnesgrupp, där samtliga lärare och
doktorander ingår, liksom studentrepresentanter och kontaktbibliotekarien.
Ämnesgruppen har månatliga möten och är ett forum för diskussion och
informationsutbyte.
Kurserna utvärderas skriftligen, men svarsfrekvensen har varit väl låg.
Muntliga utvärderingar förekommer, men här kan studentnärvaron förbättras. Av självvärderingen framgår att man nu infört mer ambitiösa kursvärderingsrutiner, vilket är positivt.
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Forskarutbildningen
Antagning och finansiering

Örebro universitet fick 1999 rätt att bedriva forskarutbildning i statskunskap.
Dessförinnan bedrevs dock forskarutbildning i samarbete med andra universitet. Våren 2005 fanns det 23 aktiva doktorander i statskunskap, könsfördelningen mellan dessa var jämn. Fem av doktoranderna tillhör någon av de två
forskarskolorna Urbana studier respektive Demokratins villkor som finns vid
universitetet. Övrig forskarutbildning bedrivs som en del av institutionens
verksamhet.
Doktoranderna antas efter sedvanlig granskning, och det är ett högt söktryck
till platserna. Under de första 2,5 åren går doktoranderna på utbildningsbidrag,
därefter får de doktorandtjänst.
Forskarutbildningens struktur

Forskarutbildningen består av 100 poäng avhandling och 60 poäng kurser,
varav hälften är obligatoriska. Forskarskoledoktoranderna har därtill vissa
obligatoriska kurser (15 poäng) inom ramen för forskarskolan, tillsammans
med doktorander från andra ämnen. Den valbara delen blir då lägre för forskarskoledoktoranderna. Även vissa föreläsningar är obligatoriska. Forskarskolorna har resulterat i en breddning av kursutbudet som också kommer övriga
statsvetardoktorander till del. Det har dock visat sig svårt för doktorander
som inte tillhör någon forskarskola att under de första åren samla ihop kurspoäng.
Metodundervisningen i forskarutbildningen skulle kunna vara bredare. 20
poäng metod är obligatoriska, men då utgörs 5 poäng av en metoduppsats. Den
kvantitativa delen består endast av en kurs i deskriptiv statistik om 5 poäng.
Den kvantitativa metodundervisningen blir då inte tillräckligt avancerad för
att hålla forskarutbildningsnivå. Doktoranderna kan dock välja en 5-poängskurs i exempelvis multivariat analys eller textanalys, beroende på intresse och
val av fördjupning inom avhandlingen.
Det finns ett samarbete med universiteten i Karlstad respektive Växjö, och
Mittuniversitetet kring vissa kurser. Bland annat har en gemensam metodkurs genomförts.
Forskarskoledoktoranderna lägger vid seminarierna fram arbeten både inom
forskarskolan och inom sina respektive ämnen. Det allmänna högre seminariet
fokuserar på avhandlingspromemorior, provdisputationer och disputationer.
Det finns även två specialseminarier: Multi level governance och specialseminariet i komparativ politik, demokrati och politisk teori. Till detta tillkommer
de två forskarskolorna som har sina separata seminarier. Bedömargruppens
intryck är att det allmänna högre seminariet har en relativt svag ställning, både
allmänt inom ämnet och särskilt inom forskarutbildningen. Det kan bidra
till den fragmentering som organisationen med de olika forskarskolorna tycks
innebära. Ledningen för forskarutbildningen bör därför överväga metoder att
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förstärka det allmänna seminariets ställning. Detta kan ske genom att bygga
ut det begränsade etappsystem som idag tillämpas med att införa presentation
vid åtminstone ytterligare ett tillfälle under utbildningen, exempelvis vid halvtid. Man bör också se till att disputerade forskare regelbundet presenterar sin
forskning vid det allmänna seminariet, samt överväga om obligatorisk närvaro
för doktorander bör införas. På så vis kan man skapa en mer bred och levande
forskarutbildningsmiljö samt öka möjligheterna till en starkare gemenskap i
en delvis fragmenterad verksamhet.
Ämnet dras med ”stora ekonomiska problem” som beror på ett överintag av
doktorander under de första åren som universitet. Det har bland annat fått till
följd att ett särskilt bidrag om 5 000 kronor per doktorand och läsår för inköp
av exempelvis kursmaterial har dragits in.
En stor del av administrationen sköts av studierektorn för forskarutbildningen, exempelvis att koordinera arbetet med de individuella studieplanerna.
Studierektorns roll skulle kunna förstärkas i syfte att skapa bättre samordning
och gemensamma regler för en ganska fragmenterad doktorandgrupp, uppdelad på flera forskarskolor och i olika forskargrupper. Studierektorn skulle också
i ökad grad kunna fungera som det forum dit doktoranderna kan vända sig
med frågor, funderingar eller problem kring exempelvis handledning.
Det har genomförts 8 disputationer under åren 2003 och 2004.
Handledning

Med fyra professorer och tre docenter finns det goda handledningsresurser.
Det finns ett aktivt handledarkollegium, och i den tidigare nämnda ämnesgruppen diskuteras även forskarutbildningsfrågor.
Doktoranderna har en huvudhandledare och en biträdande handledare.
Vid antagningen tilldelas doktoranderna en preliminär handledare, i några
fall sker byten av dessa om de inte skulle passa. Doktoranderna ingår i särskilda ämnesgrupper, och dessa kan utgöra ett gott stöd. En nackdel med
indelning i grupper efter ämnesinriktning är dock risken för likriktning och
”grupptänkande”. Detta är ytterligare ett skäl att försöka stärka och utveckla
det allmänna seminariets ställning.
Institutionstjänstgöring

Doktoranderna undervisar 20 procent av sin tid på A- och B-nivåerna, och de
deltar även i handledning av uppsatser inom grundutbildningen tillsammans
med en disputerad lärare. Deltagande i pedagogisk utbildning är obligatorisk
för doktoranderna. Vi fick intrycket att doktorandernas institutionstjänstgöring har ökat på senare år, men att det formella timantalet är oförändrat.
Ersättningen för institutionstjänstgöring bör ses över, och det bör utarbetas
gemensamma riktlinjer för hur undervisningstimmar ska tillgodoräknas.
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Samverkan och internationalisering

En försämrad ekonomisk situation har särskilt drabbat doktoranderna. Inte
minst de minskade resurserna för deltagande i internationella konferenser och
kurser. Doktoranderna får, som på flera andra universitet, fortsättningsvis
söka externa stipendier för konferenser. Doktoranderna har få internationella
kontakter, och det förekommer inga långvariga utlandsvistelser i forskarutbildningen.
Starka sidor

• God lärarkompetens på grundutbildningen.
• Nära kontakt mellan studenter och lärare.
Rekommendationer

• Utöka uppsatshandledningskompetensen inom internationell politik.
• Inför fler obligatoriska kvantitativa inslag i grundutbildningens metodundervisning.
• Förstärk det allmänna seminariets roll inom ämnet och inom forskarutbildningen.
• Organisera forskarskolorna på ett sådant sätt att doktoranderna får maximalt ämnesstöd.
• Forskarutbildningen behöver breddas, framförallt behövs fler kvantitativa
metodmoment.
• Se över doktorandernas finansiella möjligheter till deltagande i internationella konferenser och kurser, samt möjligheten till långvariga utlandsvistelser.
• Studierektorns roll inom forskarutbildningen bör förstärkas.
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Freds- och utvecklingsstudier
Göteborgs universitet
– freds- och utvecklingsforskning
Antal lärare vt 2005: 19 (14,0 heltidsekvivalenter), 63 procent m, 37 procent kv
Varav professorer: 1
Varav docenter: 6
Varav övriga disputerade lärare: 3
Varav icke disputerade lärare: 9*
* I denna läraruppgift ingår 4 doktorander som undervisar.
Orienteringskurs år 2004: helårsstudenter: 12, prestationsgrad 18 procent
A-nivå år 2004: 142 helårsstudenter, prestationsgrad 82 procent **
B-nivå år 2004: 54 helårsstudenter, prestationsgrad 94 procent **
C-nivå år 2004: 25 helårsstudenter, prestationsgrad 67 procent **
D-nivå år 2004: 13 helårsstudenter, prestationsgrad 35 procent **
Specialkurser år 2004: 15 helårsstudenter, prestationsgrad 73 procent
Könsfördelning registrerade studenter år 2004: 33 procent m, 67 procent kv**
Antal examinerade kandidatuppsatser år 2003–2004: 57**
Antal examinerade magisteruppsatser år 2003–2004: 21**
**Dessa uppgifter är det totala antalet studenter inom utbildningarna: Internationella relationer samt Utveckling och internationellt samarbete.
Antal doktorander vt 2005 (> 50 procent aktivitet): 24; 56 procent m, 44 procent kv
Antal licentiatexamina 2003–2004: 0
Antal doktorsexamina 2003–2004: 7

Institutionen för freds- och utvecklingsforskning (Department of Peace and
Development Research at Göteborg University – Padrigu) vid Göteborgs
universitet har funnits sedan 1971. Vid institutionen ges utbildningar i två
huvudämnen: internationella relationer, samt utveckling och internationellt
samarbete, vilka båda ger behörighet till forskarutbildningen i freds- och utvecklingsforskning, och studenterna har möjlighet att erhålla magisterexamen
i bägge huvudämnena. Utbildningen i internationella relationer startade i mitten av 1970-talet och från och med läsåret 1993/94 ges kurser upp till D-nivån. Grundutbildning i utveckling och internationellt samarbete, som tidigare
benämndes u-landskunskap, fördes läsåret 1989/90 över från den kulturgeografiska institutionen till institutionen för freds- och utvecklingsforskning,
och samtidigt som internationella relationer erhöll ämnet examensrättigheter
på magisternivå. Framöver kommer institutionen att ingå i den nyetablerade
School of Global Studies med ett flertal ingående avdelningar och institutioner.
För både grund- som forskarutbildning finns en studierektor som sköter det
dagliga arbetet med att organisera utbildningarna.
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Forskarutbildningen etablerades år 1986 och den första disputationen skedde
år 1993. Den första kvinnliga doktorn i freds- och konfliktforskning disputerade vid Göteborgs universitet 1996, och sedan starten har institutionen producerat 21 avhandlingar och ett antal licentiatuppsatser.
Bedömargruppens intryck är att det är en välskött institution som med
svenska mått mätt är mycket stor, både vad gäller antalet studenter och antalet
doktorander. Institutionen har funnits i 35 år och har successivt växt och etablerat utbildningar på nya nivåer. Antalet lärare har också vuxit och uppgår i
dag till 15, varav en professor samt ett flertal docenter och disputerade.
Grundutbildningen
Studenterna

Både utbildningen i internationella relationer (IR) och i utveckling och internationellt samarbete (UIS) har ett mycket högt söktryck där IR ligger bland de
10 mest eftersökta kurserna på universitetet och även UIS har högt söktryck.
Förkunskaperna hos studenterna är dock varierande beroende på vilken bakgrund de har när de antas till utbildningarna, ca 50 procent kommer direkt
från gymnasiet och 50 procent har betydande akademiska studier i bagaget.
Det finns därtill en diskrepans i fördelningen mellan olika nivåer i utbildningarna där studenterna som läser IR är i klar majoritet (2/3 av studenterna
på CD-nivåerna är registrerade på IR).
Lärarna

Antalet undervisande lärare vt 05 är 19 (14 heltidsekvivalenter) och institutionen har ett imponerande antal lärare med minst docentkompetens: 7. Flertalet
av lärarna ingår i forskningsprojekt och bedriver egen forskning.
Det är bedömargruppens intryck att lärarnas kompetens är god till hög,
och täcker in samtliga kursmoment på utbildningen. Den totala forskningsvolymen inom ämnet är god. Bedömargruppen vill dock uppmärksamma det
faktum att flera av lärarna saknar kontinuerlig anställning, och möjligheten
till egen forskning och kompetensutveckling är inte jämnt fördelad över lärargruppen. Som tillsvidareanställd lektor är man garanterad 10 procent kompetensutveckling inom sin anställning. Detta menar bedömargruppen är i
underkant.
Grundutbildningens struktur

Ingen av utbildningarna internationella relationer, respektive utveckling och
internationellt samarbete, ingår något organiserat utbildningsprogram utan
följer en gängse utbildningsstruktur med fyra 20-poängskurser med en progression från A-nivå till D-nivå. Antalet studenter som fortsätter till fördjupningsnivåerna är synnerligen få i relation till hur många som antas till A-nivån
(endast 8 procent av studenterna på D-nivån av dem som påbörjade A-nivån).

160

Forskningsanknytningen är god då flertalet av lärarna är aktiva forskare, och
lärarnas egen forskning återfinns i kurslitteraturen.
Den samlade metodundervisningen på utbildningarna har en övervikt av
kvalitativ metod på bekostnad av kvantitativ metod, ett förhållande som borde
övervägas.
Kurslitteraturen på utbildningen i IR är balanserad och innehåller relevant
litteratur på hög vetenskaplig nivå. Bedömargruppen anser dock att viss kurslitteratur i utbildningen utveckling och internationellt samarbete inte håller
tillräcklig hög kvalitet och föreslår att institutionen här gör en översyn.
Bedömargruppens huvudsakliga förslag på kvalitetsförbättring för de två
grundutbildningarna är att fortsätta på den väg som institutionen redan valt
mot utökad integration. Bedömargruppen uppmanar institutionen att reflektera över vilka ytterligare moment som kan läsas gemensamt för de bägge
utbildningarna. Bedömargruppen noterar också att utbildningen i utveckling
och internationellt samarbete inte har samma organisatoriska förankring som
internationella relationer då flera av lärarna i UIS inte har tillsvidareanställning, vilket är fallet för flertalet i IR.
Examinationsformerna är varierade med tonvikt på hemtentamina, men
även salstentamina samt obligatoriska gruppdiskussioner förekommer.
Examensarbete

Studenterna skriver en egen vetenskaplig uppsats på C- och D-nivåerna, dock
inte på B-nivån där den istället skrivs i par. Prestationsgraden på uppsatserna på D-nivån är låg och bedömargruppen rekommenderar institutionen att
diskutera olika lösningar för att förbättra detta. Detta ska också ske i institutionens strategiska plan för år 2005. Ett problem som framkom vid platsbesöket var att tillgängligheten hos handledarna på C- och D-uppsatserna i
vissa fall inte var tillfredsställande från studenternas synpunkt då handledarna
tillbringande vissa delar av året i fältarbete utanför Sverige. Att handleda på
distans ställer särskilda krav, och det är bedömargruppens mening att institutionen bör utveckla klara riktlinjer för hur handledning av uppsatser ska ske
när handledaren inte finns på plats på institutionen.
Samverkan och internationalisering

Institutionen har haft en lång tradition av att ett stort antal studenter gör
Minor Field Studies (MFS) i ett utvecklingsland för att samla in data för uppsatser på C- och D-nivåerna. Detta gäller särskilt utbildningen i utveckling
och internationellt samarbete men även vad gäller internationella relationer
hade 46 procent av studenterna som läst utbildningen 1997–2001 läst någon
del av sin utbildning utomlands. Internationella studenter kan läsa en 20poängskurs om internationell konflikthantering på engelska.
Något formellt samarbete med svenska avnämare finns inte förutom institutionens samarbete med Sida om MFS-stipendier.
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Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Alla kurser utvärderas kontinuerligt av utbildningsledningen och enligt uppgift återkopplas kursvärderingarnas resultat även till studenterna. Göteborgs
universitet har också genomfört flera större undersökningar där ett flertal frågeställningar om studenternas utbildning analyseras.
Det är bedömargruppens intryck att studenterna har väl utvecklade former
för studentinflytande och att lärarna är mycket måna om studenternas synpunkter.
Forskarutbildningen
Antagning och finansiering

Institutionen har under senare år (2003–2005) antagit 21 doktorander, varav 11
är finansierade av Sida/Sarec. De övriga är i huvudsak finansierade externt och
institutionen har varit framgångsrik med att erhålla extern finansiering. Forskarutbildningsnämnden (FUN) leds av ämnesprofessorn och har som huvudsaklig uppgift att rangordna sökande till forskarutbildningen. Fakultetsanslaget till ämnet finansierar endast nyantagning av 0,75 doktorand per år (totalt
3 doktorander årligen är anställda med fakultetsfinansiering). Samtliga doktorander, förutom de som får Sidastipendier, får doktorandanställningar. Inga
doktorander erhåller utbildningsbidrag. Söktrycket till forskarutbildningen är
mycket högt med 33 sökande till en doktorandplats ht 04. Det stora flertalet
av dessa är sökande från andra länder. Antagningen till forskarutbildningen
har dock haft problem med ryckighet vad gäller att utlysa nya doktorandplatser, och mellan åren 1998 och 2002 var det antagningsstopp till forskarutbildningen på grund av brist på finansiering av doktorandanställningar.
Bedömargruppen är mycket imponerad av institutionens förmåga att anta
nya doktorander. Dessutom ger institutionen doktoranderna goda ekonomiska villkor då doktoranderna får doktorandtjänst och inte utbildningsbidrag.
Detta gäller dock inte de doktorander som får stipendier från Sida.
Forskarutbildningens struktur

Forskarutbildningens struktur består av 120 poäng avhandling och 40 poäng
kurser. Samtliga kurser är obligatoriska och ska helst avklaras under det första
året på forskarutbildningen. Då institutionen för närvarande har ett flertal
inskrivna doktorander ges kurserna oftast i grupper med föreläsningar och
seminarier. Endast i undantagsfall ges kurserna som individuella läskurser.
Examinationen av kurser på forskarutbildningen består både av salstentamina
och genom uppsatser eller PM.
Det är vår bedömning att gällande struktur på forskarutbildningen är
godtagbar, men kan utvecklas framöver. Att ge salstentamina på forskarutbildningen förekommer mycket sällan inom samhällsvetenskaplig fakultet.
Bedömargruppen är inte övertygad om att salstentamina på forskarutbildningen är önskvärt, men kan se enstaka fall då detta är motiverat. Att styra
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doktorandernas kursval i enbart obligatoriska kurser är på ett sätt bra då man
samlar doktoranderna i större grupper och därigenom slipper institutionen
erbjuda individuella läskurser i så stor utsträckning, men doktorandens möjlighet att själv fatta beslut om vilka kurser man behöver i forskarutbildningen
är mycket liten.
Det gemensamma allmänna högre seminariet verkar fungera väl. Doktoranderna har ett krav att delta på minst 75 procent av normalstudietiden,
medan några sådana krav inte föreligger för de seniora forskarna. Det är bedömargruppens intryck att de seniora lärarna inte deltar i det allmänna seminariet i så hög utsträckning som är önskvärt.
Bedömargruppen vill särskilt uppmärksamma institutionens genusforskning, som resulterat i fem avhandlingar, samt medverkan vid skapandet av
Centrum för globala genusstudier.
Handledning

Vid institutionen finns det tio personer som fungerar som handledare på
forskarutbildningen. Av dessa är en professor, sex docenter och tre doktorer.
Nästan alla är män. Institutionen har som regel att endast docenter får handleda doktorander, men det finns två undantag från denna regel. Det finns ingen
regel om att doktoranderna ska ha biträdande handledare, men om önskemål
om detta finns tas stor hänsyn till doktorandens önskemål. I dagsläget har 14
doktorander biträdande handledare, medan 10 doktorander inte har det. En
speciell omständighet för handledningen är det stora antalet externa doktorander som på en begränsad tid vistas vid institutionen och resten av tiden på
sitt hemuniversitet någonstans i världen. Detta ställer stora krav på uppföljning
och koncentrerad handledning.
Bedömargruppens intryck är att handledningen generellt sett fungerar tillfredsställande. Vi är dock av åsikten att huvudhandledare på forskarutbildningen skall vara docentkompetent samt att doktorerna ska ha möjlighet till
biträdande handledare om de själva så önskar.
Institutionstjänstgöring

Endast i undantagsfall ingår doktoranderna som lärare i grundutbildningen.
Internationalisering och samverkan

På forskarutbildningsnivå har institutionen ett imponerande antal doktorander knutna till forskarutbildningen vilka rekryterats utanför Sverige, med
finansiering från Sida/Sarec (sammanlagt 11 doktorander). Dessa kommer från
Rwanda, Sri Lanka, Portugal och Kambodja. All undervisning på forskarutbildningen som har internationella doktorander närvarande ges på engelska.
För insamlandet av empiriska data är de allra flesta doktorander utomlands
under en längre tid. Bedömargruppen är mycket imponerad över institutionens internationaliseringsgrad. Den är troligen i detta hänseende bland de
främsta i landet.
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Vad gäller samverkan med det omgivande samhället och uppföljning av
doktorer efter avslutad examen förekommer detta i mindre utsträckning.
Institutionen har slutit avtal med Malmö högskola om antagning till forskarutbildningen i Göteborg för studenter från Malmö högskola (som Malmö
finansierar). Detta är ett mycket lovvärt initiativ och bedömargruppen rekommenderar institutionerna att fortsätta utveckla samarbetet framöver även på
den kommande masternivån. Bedömargruppen vill också uppmärksamma
institutionens samverkan inom ramen för School of Global Studies som framöver säkerligen kommer att ge positiva inslag för såväl grund- som forskarutbildningen.
Starka sidor

• Internationaliseringsgraden på grund- och forskarutbildningen.
• Nyinrättade School of Global Studies.
• Den samlade lärarkompetensen som möjliggör en hög forskningsanknytning.
• Ämnets förmåga att erhålla extern finansiering som möjliggjort att forskarutbildningen kraftigt expanderat under senare år.
Rekommendationer

• Kurslitteraturen i utveckling och internationellt samarbete bör ses över.
• Huvudhandledare på forskarutbildningen bör vara minst docentkompetent.
• Se över om det finns ytterligare moment i de två utbildningarna som kan
integreras.
• Doktoranderna bör erhålla en biträdande handledare om de själva så önskar.
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Lunds universitet – u-landskunskap
Antal lärare vt 2005: 10 (2,9 heltidsekvivalenter), 50 procent m, 50 procent kv
Varav professorer: 1
Varav docenter: 2
Varav övriga disputerade lärare: 3
Varav icke disputerade lärare: 4
A-nivå år 2004: 35,5 helårsstudenter, prestationsgrad 81 procent
B-nivå år 2004: 15,0 helårsstudenter, prestationsgrad 87 procent
C-nivå år 2004: 7,5 helårsstudenter, prestationsgrad 56 procent
Könsfördelning registrerade studenter år 2004: 26 procent m, 74 procent kv
Antal examinerade kandidatuppsatser år 2003–2004: 18

Kurser i u-landskunskap (ULA) har erbjudits vid Lunds universitet sedan
höstterminen 1972. Inledningsvis var kurserna avsedda att vara yrkesförberedande, och flera institutioner samarbetade med den kulturgeografiska, som
var huvudansvarig.
Först i början av år 2000 inrättades en C-kurs i ämnet och därmed kan
studenterna erhålla en fil.kand.-examen med u-landskunskap som huvudämne. Någon D-kurs erbjuds inte och u-landskunskap är inte ett forskarutbildningsämne på fakulteten. Kulturgeografiska institutionen är huvudman
för utbildningen och lärare för utbildningen kommer också från sociologiska
institutionen samt institutionen för ekonomisk historia.
Bedömargruppens intryck av ledning och organisation av u-landskunskap
är att kurserna sköts professionellt från den kulturgeografiska institutionen,
och att kurserna är mycket viktiga för institutionens grundutbildningsekonomi. En komplikation med tvärvetenskapliga ämnen som huserar på en enskild
institution är dock att det (i de flesta fall) inte skapas någon gemensam identitet kring u-landskunskap bland de undervisande lärarna då de inte har gemensam arbetsplats, och har sin lärargärning inom u-landskunskap på en mindre
del av sin anställning. Bedömargruppen är medveten om att det inte finns
någon enkel lösning på detta problem, men utbildningsledningen bör diskutera detta med berörda lärare samt den ansvariga fakulteten.
Grundutbildningen
Studenterna

Studenterna i u-landskunskap har inte sällan flera terminer av studier i andra
ämnen på universitetet innan de påbörjar A-kursen. Det är en stor övervikt av
kvinnor på utbildningen och endast cirka 25 procent av studenterna är män.
Söktrycket till utbildningen är hög med många sökande till framförallt Akursen. Sedan sjunker söktrycket dramatiskt på B- och C-nivåerna, och då
råder i praktiken platsgaranti.
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Lärarna

Antalet undervisande lärare på u-landskunskap är tio varav en professor,
två docenter, tre disputerade lärare samt fyra odisputerade lärare. Flera av
lärarna undervisar i u-landskunskap på en mindre del av sin anställning, och
därmed är den sammanlagda heltidsekvivalenten 2,9 lärarresurser. Lärarkollegiet uppvisar en ämnesmässig bredd där ett flertal vetenskapliga discipliner
ingår såsom ekonomisk historia, sociologi samt kulturgeografi. De flesta lärare
bedriver egen forskning på en varierande del av sin anställning.
Bedömargruppens intryck av antalet tillgängliga lärare samt möjlighet till
egen kompetensutveckling hos lärarna är att utbildningen har en tillräckligt
hög nivå för C-nivå i ämnet vad gäller lärarresurser. Om u-landskunskap
framöver ska inrätta utbildning på masternivå bör dock en ökad forskningsöverbyggnad inom ämnet etableras.
Grundutbildningens struktur

Utbildningens upplägg består av en fristående kursmodell med tre separata
kurser på 20 poäng vardera. Utbildningen saknar för närvarande D-kurs och
därmed kan inte studenter avlägga magisterexamen i ämnet vid Lunds universitet. Följden härav är att många studenter som läser utbildningen gör det med
avsikt att ha ämnet som ett biämne till studier i ett annat huvudämne.
Innehållsmässigt ingår fyra delkurser på samtliga nivåer utom på C-nivån
som består av två delkurser på 5 poäng samt en 10-poängsuppsats. Studenterna
kan efter en mindre komplettering i ämnet kulturgeografi bli behöriga för forskarutbildning i kulturgeografi med inriktningen utvecklingsgeografi.
Bedömargruppens övergripande intryck av utbildningens progression är att
A-kursen har ett tydligt fokus som översiktskurs. Skälet till detta är troligen att
de flesta studenter endast läser A-nivån. På B-nivån fördjupas diskussionerna
från A-nivån, och vårt intryck är att kvaliteten på B-nivån klart överstiger
A-nivåns. Däremot förekommer ingen metodkurs på B-nivån, och bedömargruppens intryck är att metodundervisningen kan utökas och då i synnerhet
kvantitativa metoder.
Kurslitteraturen håller generellt godkänd nivå, men varierar något mellan
olika moment. Det finns exempel på litteratur som bedömargruppen anser
inte håller måttet för obligatoriska texter på akademisk nivå. Bedömargruppen skulle också gärna se att B- och C-kursernas litteratur får mer fokus på
vetenskapliga artiklar som komplement till läroböckerna.
Examinationsformerna är varierande med hemtentamina och skriftliga
inlämningsuppgifter, salstentamina samt uppsatsskrivande.
Examensarbete

Den avslutande uppsatsen på C-nivå i ämnet är på 10 poäng. Prestationsgraden är tämligen låg på C-nivån (57 procent), orsaken till det kan vara att
studenter skriver uppsats där de fått MFS-stipendium (Minor Field Studies)
och då är det mycket svårt att bli klar med uppsatsen på utsatt tid. Bedömar-

166

gruppens bedömning av läget är att C-nivån bör styras upp bättre för att öka
prestationsgraden.
Samverkan och internationalisering

U-landskunskap i Lund samarbetar sedan några år tillbaka mer eller mindre
aktivt med de övriga utbildningarna i Sverige samt med lokala folkhögskolor. Institutionen kan också erbjuda MFS-stipendium (via Sida) med inriktning mot utvecklingsgeografi/u-landskunskap för några studenter som då kan
genomföra fältarbeten i utvecklingsländer inför sitt uppsatsskrivande.
Totalt sett är det en rimlig grad av internationalisering i ämnet med cirka
20 etablerade kontakter för svenska studenters utlandsvistelse. Idag ges två
moment av utbildningen helt på engelska (med undantag för examinationen
som kan vara på svenska). Bedömargruppen tycker detta är ett lovvärt initiativ,
men anser också att man på sikt kan införa flera moment på engelska.
Vid diskussioner på platsbesöket framkom att fakulteten framöver planerar
att inrätta ett flertal masterprogram med inriktning mot global utveckling.
Bedömargruppen undrar om detta verkligen är genomtänkt då man för tillfället saknar tillräcklig forskningsöverbyggnad inom ämnet u-landskunskap.
Dessutom ställer sig bedömargruppen frågande till huruvida det finns ett
underlag av studenter som är intresserade av att läsa dessa olika utbildningar.
Ett bättre alternativ vore att fakulteten valde att satsa på ett enstaka masterprogram som då har bättre möjligheter att rekrytera studenter samt hålla en
högre kvalitet.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Det organiserade studentinflytandet vid u-landskunskapen i Lund verkar
fungera tillfredsställande. Ämnet lider dock av en betydande nackdel i detta
hänseende då man är ett tvärvetenskapligt ämne med flera olika institutioner medverkande och då övergångarna mellan A–C är så låg, samtidigt som
olika kurser ges olika terminer, och studenter på olika kurser därför får föga
kontakt med varandra. Det förekommer, mycket sporadiskt, att studenter på
olika nivåer möts och utbyter erfarenheter av de olika kurserna. Den formella
utvärdering av kurserna sker genom kursvärderingar som verkar fungera tillfredsställande.
Starka sidor

• Ett flertal disputerade lärare från flera olika samhällsvetenskapliga discipliner undervisar på utbildningen.
• Högt söktryck till A-kursen.
Rekommendationer

• Förbättra och utveckla metodundervisningen, särskilt vad gäller kvantitativ metod.
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• Utnyttja de möjligheter som ges av Bolognaprocessen och en välvilligt
inställd fakultet. Detta innebär att förstärka tillgången av disputerade lärare, finna samarbetspartners på institutionsnivån och göra realistiska bedömningar av hur många olika masterprogram det kan finnas utrymme
för, och hur samarbete härom eventuellt kan föras vidare till doktorandnivån.
• Utred vilka möjligheter som står till buds för att öka prestationsgraden på
C-nivå.
• Kurslitteraturen bör ses över.
• Utred hur koordinationen mellan de undervisande lärarna, särskilt på Anivån, kan förbättras.
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Malmö högskola – freds- och konfliktvetenskap
Antal lärare vt 2005: 7 (4,6 heltidsekvivalenter), 71 procent m, 29 procent kv
Varav professorer: 0
Varav docenter: 4
Varav övriga disputerade lärare: 5
Varav icke disputerade lärare: 0
A-nivå år 2004: 57,5 helårsstudenter, prestationsgrad 92 procent
B-nivå år 2004: 60,5 helårsstudenter, prestationsgrad 90 procent
C-nivå år 2004: 29,5 helårsstudenter, prestationsgrad 51 procent
D-nivå år 2004: 8 helårsstudenter, prestationsgrad 25 procent
Könsfördelning registrerade studenter år 2004: 43 procent m, 57 procent kv
Antal examinerade kandidatuppsatser år 2003–2004: 34
Antal examinerade magisteruppsatser år 2003–2004: 6

Malmö högskola etablerades år 1998 och vid detta tillfälle valde högskolans
ledning att högskolan inte skulle organiseras i gängse ämnesinstitutioner utan
istället i sex centrala problemområden, för att underlätta flervetenskaplighet.
Internationell migration och etniska relationer (IMER) var ett av dessa problemområden och har idag vuxit till att bli en flerämnesinstitution. Freds- och
konfliktvetenskap (FKV) inrättades som huvudämne först år 2002, då den
första kursplanen fastställdes.
Det är bedömargruppens intryck att ämnesmiljön i freds- och konfliktvetenskap är relativt väl utvecklad vad gäller stabilitet och organisation. Bedömargruppen har dock funnit ett antal punkter i utbildningen som bör förbättras.
Vårt intryck är dock att ämnet är förändringsbenäget. Det som är oklart är
snarare vilken möjlighet de anställda lärarna i ämnet har att överblicka och
påverka ämnets ekonomi, då ingen av dessa innehar någon ledningsfunktion
på institutionen. Idag är detta inget större problem då ämnet expanderar och
institutionen har högt söktryck på sina kurser. Om detta ändras i framtiden
kan det finnas risk att mindre ämnen, som FKV, inte kan stå sig i konkurrensen med större ämnen på institutionen.
Grundutbildningen
Studenterna

Utbildningen i freds- och konfliktvetenskap har högt söktryck och, den lägsta antagningspoängen från gymnasiet för att bli antagen var 18,67 år 2004.
Flera av studenterna är utrikes födda (30 procent) och har egna erfarenheter
av konflikt samt migration, och detta tas tillvara i utbildningen. Bedömargruppen vill ge en eloge till att Malmö högskola lyckats att främja den etniska
mångfalden bland studenterna. Många av studenterna har valt att läsa FKV
just vid Malmö högskola, och för ett flertal av studenterna är ämnet inte det
första man läser vid högskolan. Detta till trots är förkunskaperna hos studenterna varierade, förutom i fallet med språkfärdigheter i engelska där studen-
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terna uppvisar hög kvalitet. Många av de svenska studenterna läser kurserna
på engelska, trots att de ges på såväl svenska som engelska. Flera har många
akademiska poäng i bagaget och det är bedömargruppens intryck att studenterna har ett starkt engagemang för utbildningen. Studenterna upplever att
lärarna är måna om studieresultaten, och man tillämpar ”den öppna dörrens
doktrin”, det vill säga att lärarna är tillgängliga för studenterna även utanför
den ordinarie undervisningen.
Lärarna

Undervisningen i freds- och konfliktvetenskap ges av totalt sju lärare där samtliga är disputerade. Av dessa sju är tre tillsvidareanställda och fyra är vikarierande lektorer. I lärargruppen är två docenter och två som kommit långt i
processen för bli docenter. Lärarkollegiet uppvisar en ämnesmässig bredd där
ett flertal vetenskapliga discipliner ingår som historia, antropologi, statsvetenskap, och freds- och utvecklingsforskning, och det är imponerande att lärarna
är anställda vid samma institution. Fem av lärarna har utländsk bakgrund.
Den totala forskningsvolymen i ämnet är begränsad, men flertalet av de
aktiva lärarna har tillgång till egen (om än mestadels begränsad) forskningstid.
Då ämnet dock saknar lärare, med professorskompetens, och egna doktorander är den vetenskapliga miljön ännu inte betryggande utan måste utvecklas
vidare om målet är att ha egen utbildning på masternivå.
Grundutbildningens struktur

Utbildningens upplägg består dels av en fristående kursmodell med fyra
separata kurser på 20 poäng vardera, och dels utbildningsprogrammet Fredkonflikt-internationella relationer (FKIR) som innehåller 120 poäng samt en
praktikperiod.
Kursernas uppläggning har en tydlig flervetenskaplig karaktär där ett av
målen med utbildningen är att anlägga ett inifrån/nerifrånperspektiv på fredsoch konfliktteori. Bedömargruppen har i och för sig inga invändningar mot
denna, i Sverige originella, uppläggning av utbildningen men vill understryka
att metodundervisningen av samtliga 80 poäng är begränsad till en delkurs på
B-nivån, där åtskilliga olika metodtraditioner skall trängas in på 5 poäng. Det
är bedömargruppens uppfattning att mer metodutbildning måste införas, inte
minst vad gäller kvantitativ metod.
Bedömargruppen är medveten om att progression kan vara svårare att klart
definiera för tvärvetenskapliga studier, men även där är ”fördjupning” ett viktigt definitionselement. Det framgår inte om ”Kriget i medierna” och ”Fiendebilder” på A-kursen alls vidareutvecklas på B-kursen, där de flesta delarna
med god vilja kan ses som vidareutveckling av teman i introduktionen på Anivån. Än mer abrupt blir övergången till C-nivån, där folkrätt dyker upp som
ett helt nytt element, och filosofiska ansatser som ett annat.
Examinationsformerna är uteslutande hemtentamina och skriftliga inlämningsuppgifter samt uppsatsskrivande. Inga salstentamina förekommer. Det
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är vår bedömning att studenterna bör komma i kontakt med flera olika typer
av examination under sin utbildning. Därför föreslår vi att man inför salstentamina på något/några moment.
Examensarbete

Den avslutande uppsatsen på D-nivå i ämnet är på 20 poäng, till skillnad från
de flesta andra institutioner som har 10 poäng. Omfattningen på D-uppsatsen
är cirka 80 sidor text vilket enligt bedömargruppen kanske är för högt ställda
mål i relation till tiden studenterna har till sitt förfogande.
Samverkan och internationalisering

FKV:s samverkan med det omgivande samhället sker via studenternas praktikperioder samt i en årlig arbetsmarknadsdag som genomförs för institutionens
samtliga utbildningar. FKV har haft gemensamma överläggningar med de
övriga tre institutionerna i Sverige som ger utbildning i ämnet, för att diskutera ämnets utveckling. I dessa samtal gjordes en överenskommelse med fredsoch utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet att studenterna som läst
magisterkurs vid FKV kan antas till forskarutbildning i ämnet vid Göteborgs
universitet om Malmö högskola finansierar doktorandens utbildning.
Det är bedömargruppens intryck att samverkan med omgivande samhället
genom studenternas praktikperioder är en lyckad metod för att bland annat
identifiera deras framtida arbetsmarknad. Praktikperioder är dock enbart för
de som läser på utbildningsprogram där FKV ingår, inte de som läser fristående kurs.
Totalt sett är det en hög grad av internationalisering i ämnet med ett flertal utbytesstudenter, och flera svenska studenter har gjort utlandspraktik på
internationella organisationer inom ramen för FKIR-programmet. Idag kan
A- och B-kurserna läsas på engelska, och det är ämnets ambition att även Ckursen framgent ska ges på engelska. Bedömargruppens är ense med utbildningsledningen om detta.
Vad gäller ämnets anpassning till den pågående Bolognaprocessen är bedömargruppen av den åsikten att ämnet har kommit långt i sitt utvecklingsarbete. För att vidareutveckla den längre masternivån (som högskolan initialt
inte kommer att ha rätt att ge examen i) bör de kontakter som ämnet redan
har, angående forskarutbildningen, med Göteborgs universitet fördjupas och
utvecklas till att ge en gemensam masterutbildning på de två orterna. Med
tanke på den kompetens som finns vid Malmö högskola vore en fördelning av
ansvar för kursmoment en tänkbar möjlighet för givande och tagande.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Det organiserade studentinflytandet vid FKV verkar väl utformat och samtliga kurser i utbildningen blir kursvärderade med enkätmetoden. Malmö högskolas studentkårssektion vid IMER är mycket engagerad i utbildningen och
bedömargruppens intryck är att studenternas åsikter tas om hand och har
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haft stor betydelse för ämnets kvalitetssäkringsarbete. Bedömargruppen vill i
sammanhanget dock kommentera kursvärderingsenkätens utformning då den
endast har ett alternativ av fem, som för studenten kan tolkas som ett negativt
påstående. Detta kan skapa ”bias” i tolkningen av kursvärderingsresultaten
och ge en allt för positiv bild av kursen.
Starka sidor

• Både A och B-kurserna ges på engelska.
• Mångfalden hos ämnets studenter.
• Lärarnas flervetenskapliga ämnesbakgrund ger en god ämnesmässig
bredd.
Rekommendationer

• Den vetenskapliga kompetensen inom ämnet internationell rätt bör förstärkas för att stärka kvaliteten, om detta moment fortfarande ska ges
som obligatorisk kurs på C-nivån.
• Progressionen i utbildning bör förbättras.
• Metodundervisningen bör förstärkas.
• För att kunna etablera utbildning på masternivån bör ett fördjupat samarbete med Göteborgs universitet intensifieras och formaliseras samt bör
lärarnas möjlighet till egen forskning stärkas.
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Sveriges lantbruksuniversitet –
landsbygdsutveckling
Antal lärare vt 2005: 5 (3,4 heltidsekvivalenter), 60 procent m, 40 procent kv
Varav professorer: 1
Varav docenter: 1
Varav övriga disputerade lärare: 3
Varav icke disputerade lärare: 0
Antal doktorander vt 2005 (> 50 procent aktivitet): 13; 23 procent m, 77 procent kv
Antal licentiatexamina 2003–2004: 0
Antal doktorsexamina 2003–2004: 12

Institutionen för landsbygdsutveckling inrättades 1996/97 och i dess tidiga
målbeskrivning skulle institutionen utveckla forskarutbildning och magisterutbildning i ämnet landsbygdsutveckling med inriktning mot SLU:s sektorsområden. 1998 startade institutionens internationella magisterprogram kal�lad MADRAT (Masters program in Development Research, Application and
Theory). Dessutom inleddes forskarutbildningen med tre anställda doktorander. I det inledande skedet anställdes tre professorer samt en forskningsledare
som även hade till uppgift att vara studierektor för forskarutbildningen. Av
personliga skäl sade två av professorerna upp sig från sina anställningar under
åren 2000/01. Efter uppsägning av två professorer 2000/01, lyckades institutionen inte påskynda ny utannonsering och återtillsättning av dessa. Därtill valde
flera stora anslagsgivare att inte bevilja forskningsanslag vilket innebar att magisterkursen lades ner. För att garantera doktoranderna tillräcklig handledning
rekryterades en ny professor, som dock under år 2005 slutade sin anställning
för att arbeta på Nordiska Afrikainstitutet. Han är dock anställd på 30 procent, av institutionen, för att fortsätta handleda sina kvarvarande doktorander
fram till disputation. Institutionen har av fakultetsledningen inte fått beviljat
att återbesätta de två lediga professorsanställningarna, även om visst hopp att
detta ska ske framöver fortfarande finns. Under år 2006 kommer institutionen
att uppgå som en enhet i en helt ny, större, institution – institutionen för stad
och land – tillsammans med den tidigare institutionen för landskapsplanering.
Bedömargruppens intryck av ledningen och förvaltningen är i mångt och
mycket ett erkännande av att, trots mindre goda förutsättningar, där institutionen råkat ut för flera betydande motgångar, lyckats genomföra så många
disputationer (8 stycken under perioden 2003–2004) med godkänt resultat.
Bedömargruppen är också imponerad över att institutionen fortfarande antar
nya doktorander med externa medel från Sida/Sarec (sammanlagt fem nya
doktorander har antagits åren 2004–2005). Den rådande situationen är dock
långt ifrån optimal då verksamheten har en stor ryckighet och saknar stabilitet. Den nuvarande institutionen är också mycket liten i antalet forskande
personer, om man undantar doktoranderna, vilket gör att forskningsmiljön
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är tämligen kringskuren. Att institutionen för närvarande i princip saknar en
professor som leder forskarutbildningen framåt är allt annat än tillfredsställande.
Forskarutbildningen
Antagning och finansiering

Institutionen har antagit sammanlagt 30 doktorander sedan starten 1997. Endast 13 av dessa har varit utannonserade, och därmed antagits i konkurrens
med andra, medan resterande doktorander har antagits genom de tillgängliga
handledarnas nationella och internationella kontaktnät. Samtliga doktorander har anställning, antingen som doktorandanställning eller i något fall via
stipendier. 3 av doktoranderna som antogs under år 2004 är dock anställda
av ett utländskt universitet via finansiering av Sida. Det framgår inte vilken
lönenivå dessa har med ”svenska” mått. Institutionen har ingen antagningsperiod under året utan doktorander tas in när tillfälle uppstår, det vill säga då
finansiering för tillfället finns.
Bedömargruppens intryck av antagningsprocessen är att den kanske i för
hög utsträckning är ad hoc-betonad då endast 13 av 30 doktorander har fått
sina anställningar i öppen konkurrens, men samtidigt har vi förståelse för
att när extern finansiering uppkommer är det svårt att ta hänsyn till särskilda antagningsperioder eftersom doktoranden oftast vill inleda sina studier
snarast. Detta kan dock bli ett problem framöver då institutionen på grund
av kontrakt med utländska universitet avsäger sig kvalitetsgranskningen vid
antagningstillfället. Med tanke på antalet tillgängliga handledare på institutionen bör dock institutionen inte anta några ytterligare doktorander innan
man säkerställt tillräcklig stabilitet i den samlade handledarkompetensen.
Forskarutbildningens struktur

Kursdelen för forskarutbildning är 40 poäng samt 120 poäng avhandling. Det
förra har av flera doktorander upplevts vara i underkant, och särskilt vad gäller
undervisningen i kvantitativa metoder finns en brist i det nuvarande systemet.
Då institutionen inte längre genomför det Internationella magisterprogrammet måste flera av kurserna i forskarutbildningen genomföras i två forskarskolor (ReSELU samt NOLD) som institutionen är delaktig i, eller på andra
universitet i Sverige eller internationellt.
Institutionen har en lång tradition av att doktoranderna publicerar sina
avhandlingar som monografier, och endast ett litet fåtal är sammanläggningsavhandlingar. Detta är normen vid andra samhällsvetenskapliga institutioner,
men är mycket ovanligt i den naturvetenskapliga kontext där institutionen
befinner sig vid SLU. Detta har inneburit att doktoranderna innan de går upp
på disputation måste undergå en förhandsgranskning, av avhandlingens kvalitet, av två docentkompetenta personer utanför institutionen, enligt beslut av
fakultetsnämnden. Dessa får inte sedan ingå i den reguljära betygsnämnden.
Då avhandlingarna oftast har en tvärvetenskaplig ansats med betoning på
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samhällsvetenskapliga frågeställningar kan det vara svårt att finna tillräckligt
många kompetenta granskare bland SLU:s reguljära forskare varpå man söker
granskare internationellt. Institutionen uppger att detta förlänger doktorandens arbete med minst en månad. Bedömargruppens intryck av rådande förhållande är att det inte är nödvändigt med en förhandsgranskning av denna
karaktär om de externa granskarna inte samtidigt kan ingå i avhandlingens
betygsnämnd.
Institutionen saknar ett eget högre seminarium som går regelbundet, och
doktoranderna är istället hänvisade till seminarietillfällen inom ramen för de
två forskarskolorna. Då alla doktorander inte är verksamma i forskarskolorna
är det tveksamt huruvida doktoranderna har en tillfredsställande seminariemiljö på institutionen.
På grund av att professorsanställningarna för tillfället inte är besatta är
handledningssituationen långt från optimal. Institutionen har dock provisoriskt löst handledningsproblemet genom att ta in externa handledare från
andra universitet, i Sverige och utomlands. Samtliga doktorander har två eller
tre handledare knutna till sig, vilket bedömargruppen anser vara mycket positivt. Däremot är huvudhandledaren i vissa fall inte anställd av SLU vilket inte
är tillfredställande då handledaren inte har någon organisatorisk förankring
på SLU. Sammanfattningsvis kan sägas att institutionen gör vad man kan med
de personella resurser som nu står till buds.
Institutionstjänstgöring

Några av de antagna doktoranderna undervisar även på någon av de enstaka
kurserna à 10 poäng som institutionen genomför, men då man inte har någon
reguljär grundutbildning finns det ganska små möjligheter för doktoranderna
att undervisa.
Samverkan och internationalisering

Institutionen har ett omfattande utbyte med inhemska samt nordiska universitet inom ramen för två olika forskarskolor (ReSELU samt NOLD). Därutöver
har samtliga doktorander samverkan med olika organisationer i olika utvecklingsländer då de åker på fältarbeten. Institutionen har också via Sida/Sarec
flera olika samverkansprojekt med utländska universitet.
Bedömargruppen är imponerad över den stora mängd samarbetsprojekt som
denna lilla institution lyckats genomföra. Att etablera vetenskapligt samarbete
mellan samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga discipliner – nationellt
och internationellt – är inte lätt att åstadkomma ens för stora etablerade vetenskapliga miljöer. De flesta doktorander har även praktiska erfarenheter att
bedriva internationellt utvecklingsarbete och detta bidrar ytterligare till att
institutionen har en tydlig internationell prägel.
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Utvärdering, kvalitetsarbete och uppföljning

Utbildningen har under flera tillfällen under årens lopp blivit föremål för
extern utvärdering (senast år 2001 av tre av SLU:s professorer). För att utvärdera doktorandernas inledande prestation på forskarutbildningen finns en
rutin där doktoranderna efter första året skriver ett ”procedural paper” för en
utvärdering av om de får fortsätta forskarutbildningens tre följande år. Hitintills har ingen hindrats fortsätta, men det framkom på platsbesöket att detta
möjligen kunde bli fallet under detta år. Bedömargruppen vänder sig starkt
mot detta förfaringssätt och förordar att denna form av granskning i stället
ska göras innan doktoranden antas till forskarutbildningen.
Bedömargruppen vill uppmärksamma ämnets självvärdering som är systematiskt och analytiskt skriven, och det är vårt intryck att den har använts för
kvalitetsutveckling.
Starka sidor

• Ämnet har ett välutvecklat internationellt och nordiskt samarbete mellan
naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga miljöer.
• Hög prestationsgrad på utbildningen, speciellt åren 2003–2004 med 12
disputationer.
Rekommendationer

• Om processen kring doktorandernas ”procedural paper” skall kvarstå bör
detta göras vid antagningstillfället och inte som nu, efter ett år av doktorandstudier.
• Tillsätt relevanta professorer som vidareutvecklar den vetenskapliga miljön för doktoranderna. Detta bör vara en förutsättning för att anta några
nya doktorander framöver.
• Doktorandernas huvudhandledare bör vara anställda på SLU.
• Inrätta en seminarieserie för doktoranderna på institutionen.
• I möjligaste mån bör doktorandanställningar utlysas nationellt.
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Umeå universitet – freds- och konfliktstudier
Antal lärare vt 2005: 11 (4,8 heltidsekvivalenter), 64 procent m, 36 procent kv
Varav professorer: 2
Varav docenter: 1
Varav övriga disputerade lärare: 6
Varav icke disputerade lärare: 0
A-nivå år 2004: 37 helårsstudenter, prestationsgrad 89 procent*
B-nivå år 2004: 24 helårsstudenter, prestationsgrad 91 procent
C-nivå år 2004: 4 helårsstudenter, prestationsgrad 114 procent
D-nivå år 2004: 0 helårsstudenter, prestationsgrad 144 procent **
Specialkurser och övriga kurser år 2004: 10 helårsstudenter, prestationsgrad 55 procent
Könsfördelning registrerade studenter år 2004: 44 procent m, 56 procent kv
Antal examinerade kandidatuppsatser år 2003–2004: 11
Antal examinerade magisteruppsatser år 2003–2004: – ***
*HÅP-summan är preliminär och har underskattats, därav låg prestationsgrad på A-nivå.
**Tillgodoräknade HÅP från föregående år är orsaken till att prestationsgraden är högre än 100 procent.
***Utbildningen gavs inte på magisternivå år 2003–2004.

Freds- och konfliktstudier (FOKS) fanns tidigare inom ramen för Forum för
tvärvetenskap, och först år 2003 fördes ämnet över till den statsvetenskapliga
institutionen, eftersom man valde att avveckla Forum för tvärvetenskap. Ämnet har ingen egen forskarutbildning. Institutionen är också huvudman för
det lokala utbildningsprogrammet Internationell kris- och konflikthantering
(IKK) och är administrativt ansvarig för Centrum för skolledarutbildning.
Ämnet FOKS har ingen egen organisationsform inom ramen för den statsvetenskapliga institutionen, utan leds av en ledningsgrupp bestående av prefekt,
studierektor, biträdande studierektor samt forskarutbildningsansvarig. Samtliga i ledningsgruppen är statsvetare, men minst två var aktiva inom FOKS.
Det är bedömargruppens intryck att FOKS som självständig disciplin inte
riktigt har någon egen position inom ramen för den statsvetenskapliga institutionen. Detta är dock inget ovanligt då ett ämne är under uppbyggnad och
dessutom nyligen bytt organisatorisk tillhörighet. Bedömargruppen delar rektors bedömning att flytten till den statsvetenskapliga institutionen från Forum
för tvärvetenskap inneburit en förstärkning av resurserna för utbildningen
genom att fler vetenskapligt kompetenta lärare ingår i utbildningen. För att
förstärka den intellektuella miljön för FOKS bör en studierektorsbefattning
för ämnet inrättas, samt den professor som på längre sikt rekryteras ingå i
institutionens ledningsgrupp.
Bedömargruppens allmänna intryck av utbildningen är att den är under
uppbyggnad och att den behöver få en bättre organisatorisk förankring för
att bli framgångsrik.
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Grundutbildningen
Studenterna

Rekrytering av studenter till FOKS är av två olika slag: de som läser på utbildningsprogrammet IKK, respektive de som läser fristående kurs. Av studenterna som läser fristående kurs har ett förhållandevis stort antal studenter
tidigare läst på universitetet (50 procent), medan utbildningsprogrammets rekrytering består av många fler studenter som kommer direkt från gymnasiet.
Utbildningsledningen har noterat att ämnet framförallt rekryterar studenter
på A-nivå och relativt få fortsätter vidare på högre nivåer och använder studierna som ett komplement till andra studier. Bedömargruppen noterar att
könsfördelningen mellan kvinnor och män som studerar på utbildningen är
jämn, med viss övervikt för kvinnor. Studenterna upplever att lärarna står till
generöst förfogande för dialog om kursmomenten även utanför de ordinarie
undervisningstillfällena.
Lärarna

Undervisningen i freds- och konfliktstudier ges av totalt elva lärare där de
flesta är disputerade (9 stycken). Av dessa är två gästprofessorer som är anställda på totalt 0,35 heltidsekvivalenter samt en docent som är anställd på heltid.
Nästan samtliga lärare har disputerat i ämnet statsvetenskap (enstaka i fredsoch konfliktforskning) och freds- och konfliktstudier är starkt påverkat av
denna ämnesmässiga dominans. Alla lärare – förutom de tre lektorerna som är
anställda med huvudsaklig undervisningsskyldighet inom freds- och konfliktstudier – är gästlärare som är anställda på ett fåtal procent (15–30) och således
inte har några fasta förordnanden. Detta kan inverka menligt på kvaliteten
samt innebära att ämnets utvecklingspotential försämras då gästlärarna rimligtvis inte är så engagerade i ämnets utveckling. Bedömargruppen har också
noterat att, då studentantalet har ökat så mycket som skett när freds- och
konfliktstudier flyttats till statsvetenskapliga institutionen, det kan finnas risk
att det fåtal lärare som driver utvecklingen kommer att arbeta väldigt mycket.
Detta kan på sikt medföra risker för den undervisande personalen, till exempel
utbrändhet. Bedömargruppen vill dock framhäva att personalen är entusiastisk i sin lärargärning och mycket mån om studenternas studieresultat.
Den totala forskningsvolymen i freds- och konfliktstudier är låg och bedömargruppen anser att institutionen, så snart ekonomin tillåter, rekryterar en
professor samt anställer några lektorer som driver på utvecklingen och etablerar en ökad forskningsanknytning i grundutbildningen.
Grundutbildningens struktur

Utbildningens upplägg består av dels en fristående kursmodell med fyra separata kurser på 20 poäng vardera, dels ett utbildningsprogram på 140 poäng.
Ett utbildningsmål som ämnet självt anger är att anlägga ett utvecklingsper-
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spektiv på konfliktstudier, men bedömargruppen menar att detta endast görs
i begränsad utsträckning på A-nivån och inte på de andra nivåerna.
Bedömargruppen noterar att inget kursmoment ges på engelska trots att
kurslitteraturen genomgående är på engelska, och flera studenter uttryckte
att detta med fördel kunde införas. Ämnet har varit framgångsrikt i sitt målmedvetna arbete att integrera genusperspektiv i utbildningen, vilket tydligt
avspeglas i kurslitteraturen.
Bedömargruppen vill särskilt framhålla att ämnet bör arbeta vidare med
att införa metodundervisning på flera nivåer (idag finns detta endast på Cnivån, men framöver även på D-nivån). Metodundervisningen bör också ha
en tydlig progression där såväl kvantitativa som kvalitativa moment bör ingå.
Den nuvarande bristen kan bli ett ännu större problem för de studenter som
väljer att läsa C–D-kurserna och i och med detta läser en termin utomlands.
Har den mottagande institutionen ingen metodkurs så saknar studenten helt
undervisning i metod vilket bedömargruppen anser är djupt problematiskt.
Bedömargruppen är bekymrad över den diskrepans som synes finnas inom
kurserna på A-nivån och, i synnerhet, på B-nivån mellan fristående kurs och
utbildningsprogrammet IKK. Det verkar vara så att kurserna på IKK inte har
samma omfattning av vetenskaplig litteratur som de fristående kurserna, och
därmed ställs inte samma höga krav på programmet som för studenterna på
fristående kurser. På A-nivån saknar den fristående kursen två av de böcker
som ingår i IKK-programmet, men lägger istället till fyra andra. På B-nivån
saknar den fristående kursen fem av IKK-programmets böcker, medan elva
böcker tillkommer. Bedömargruppen är medveten om att intrycket kan vara
missvisande på grund av eventuellt olika antal obligatoriska sidor i kursböckerna, olika mängd av tillkomna artiklar eller att det ingår praktiska moment
i IKK-programmet som saknas på fristående kurser. Under alla omständigheter anser bedömargruppen det märkligt att denna diskrepans finns. Denna
skillnad mellan programmet och fristående kurser bör utredas av utbildningsledningen.
Examinationsformerna på utbildningen är varierade.
Examensarbete

Freds- och konfliktstudier delar formen för bedömning och återkoppling av
studenternas prestationer på uppsatsarbetet, på C- och D-nivåer, med utbildningen i statsvetenskap. Det är bedömargruppens intryck att Umeå universitet
här är föredömligt och att modellen bör tillämpas på flera lärosäten.
Samverkan och internationalisering

Statsvetenskapliga institutionen har ett engagemang för arbetet med ”den
tredje uppgiften”, det vill säga samverkan med det omgivande samhället. För
FOKS:s del är det naturliga arbetet för att främja samverkan själva utbildningsprogrammet Internationell kris- och konflikthantering, vilket är ett samarbete mellan Umeå universitet, Räddningsverket vid Sandö (Kramfors) och
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Akademi Norr. Dessutom har utbildningsprogrammet involverat ett flertal
olika institutioner vid Umeå universitet för att ge kurser inom olika vetenskapsområden (medicin samt samhällsvetenskap). FOKS är huvudämne i programmet och studenterna läser de två första åren i Sollefteå och det sista året
i Umeå.
Bedömargruppen noterar också att ämnet strävar efter att öka samarbetet
med övriga institutioner i Sverige för att diskutera ämnets fortsatta utveckling. Detta är ett bra initiativ och mer samarbete mellan institutionerna bör
igångsättas.
Totalt sett är det en hög grad av internationalisering på institutionen, till
exempel är nästan all kurslitteratur på engelska, men eftersom inga kurser ges
på engelska är det inga utbytesstudenter som läser ämnet freds- och konfliktstudier vid Umeå universitet. Detta är olyckligt, i synnerhet eftersom ämnet
har en central internationell karaktär. Däremot har institutionen från vårterminen 2005 beslutat att införa en CD-kurs för att förbättra möjligheterna för
ämnets studenter att läsa utomlands. På CD-kursen är det tänkt att man första
terminen läser utomlands och sedan reser hem och skriver en 20-poängsuppsats istället för två 10 poängs-uppsatser som man annars skall skriva för att
erhålla en magisterexamen.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

På samma sätt som för studenterna i statsvetenskap har studenterna i fredsoch konfliktstudier alla möjligheter att utöva formellt inflytande i beredande
och beslutande organ. Det är dock, som på många andra håll, svårt att få tag
på studenter som vill engagera sig i detta. Mycket av studentinflytandet sker
informellt. Studenterna upplever att lärarna lyssnar på deras synpunkter och
att hänsyn tas till dem. Det är bedömargruppens intryck att institutionen bör
göra mer för att förbättra studenternas förutsättningar att utöva formellt och
informellt inflytande på utbildningen, exempelvis genom att arvodera studentrepresentanterna. Avslutningsvis kan nämnas att institutionen har ett bra
system för skriftliga kursvärderingar och uppföljning av dessa.
Starka sidor

• Bedömningsprocessen samt återkopplingen av studenternas uppsatser på
C- och D-nivåer.
• Integrerandet av genusperspektivet i utbildningen.
• Regional samverkan med olika offentliga aktörer.
Rekommendationer

• Det behövs en större samstämmighet mellan utbildningsmålet, utvecklingsperspektivet och utbildningens faktiska innehåll.
• Utred huruvida kurskraven mellan fristående kurs och utbildningsprogrammet står i rimligt förhållande till varandra.
• Öka utbudet av kurser på engelska.
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• Öka studenternas möjligheter till formellt inflytande.
• Öka ämnets forskningsanknytning genom att anställa fler vetenskapligt
kompetenta medarbetare.
• Stärk metodundervisningen, framförallt på B-nivån.
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Uppsala universitet –
freds- och konfliktkunskap
Antal lärare vt 2005: 26 (15,8 heltidsekvivalenter), 77 procent m, 23 procent kv
Varav professorer: 2
Varav docenter: 8
Varav övriga disputerade lärare: 5
Varav icke disputerade lärare: 11*
*I dessa läraruppgifter ingår 10 doktorander som undervisar.
A-nivå år 2004: 72 helårsstudenter, prestationsgrad 72 procent
B-nivå år 2004: 25 helårsstudenter, prestationsgrad 68 procent
C-nivå år 2004: 12 helårsstudenter, prestationsgrad 95 procent
D-nivå år 2004: 19 helårsstudenter, prestationsgrad 105 procent
Könsfördelning registrerade studenter år 2004: 39 procent m, 61 procent kv
Antal examinerade kandidatuppsatser år 2003–2004: 41
Antal examinerade magisteruppsatser år 2003–2004: 32
Antal doktorander vt 2005 (> 50 procents aktivitet): 13; 31 procent m, 69 procent kv
Antal licentiatexamina 2003–2004: 0
Antal doktorsexamina 2003–2004: 4

Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet har funnits sedan år 1971 och tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten. Vid institutionen ges utbildningen freds- och konfliktkunskap som fristående kurs
samt att den kan ingå som huvud- eller biämne i utbildningsprogrammet Politices magister samt Samhällsvetarprogrammet. Dessutom erbjuder institutionen utbildningen på A-nivå även på engelska samt på distans på svenska.
Därutöver ingår kurser i freds- och konfliktkunskap även i tre olika breddmagisterprogram. För både grund- och forskarutbildning finns en studierektor
som sköter det dagliga arbetet med att organisera utbildningarna. Forskarutbildningen etablerades år 1986 och den första disputationen skedde år 1992.
Det är bedömargruppens intryck att institutionen freds- och konfliktkunskap på kort tid lyckats etablera sig som en mycket välskött institution med
ett stort antal vetenskapligt välmeriterade lärare och forskare (26 stycken varav
10 doktorander som undervisar på grundutbildningen). Dessutom har institutionen 11 internt finansierade doktorander, vilket visar på en stark förankring
inom den samhällsvetenskapliga fakulteten.
Bedömargruppens huvudsakliga kritik gentemot grundutbildningen är att
trots att man har ett så stort antal välmeriterade forskare, så bedrivs stora delar
av grundutbildningen av doktorander.
Grundutbildningen
Studenterna

Grundutbildningen i freds- och konfliktkunskap har ett högt söktryck. Detta
gäller även till C-nivån då 39 studenter ansökte till 25 platser, vilket är ovan-
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ligt på denna nivå. Förkunskaperna hos studenterna är mycket goda då i princip samtliga studenter som antas har 40 poäng akademiska poäng innan de
börjar på A-nivån. Denna situation har uppstått då institutionen ger förtur
till studenter som har 40 poäng i något samhällsvetenskapligt ämne, alternativt historia, idé- och lärdomshistoria, religionshistoria, kulturantropologi
eller kulturgeografi. Bedömargruppen anser att denna ordning är juridiskt
diskutabel då A-nivån generellt ska kunna läsas om man har en svensk eller
utländsk gymnasieutbildning. Vid kontakter med lärosätet framkom att man
framöver ska se över urvalssättet till grundutbildningen med resultat att man
ska använda gängse form för antagning till grundläggande nivå, det vill säga
1/3 på betygsantagning, 1/3 på högskoleprovet och 1/3 på akademiska poäng. I
och med detta finner inte bedömargruppen någon anledning till att kritisera
utbildningen i detta hänseende. Då A-nivån även ges på engelska har utbildningen en stor mängd utländska studenter.
Lärarna

Antalet undervisande lärare vt 05 är 26 (15,8 heltidsekvivalenter) och institutionen har en i Sverige unikt antal seniora lärare för detta ämne: 10, varav 2
professorer. Samtliga lärare ingår i forskningsprojekt och bedriver egen forskning, förutom den kursansvarige adjunkten som har 10 procents nedsättning
för kompetensutveckling.
Det är bedömargruppens intryck att lärarnas kompetens är god till hög, och
täcker in samtliga kursmoment på utbildningen. Den totala forskningsvolymen inom ämnet är god. I princip är stora delar av lektorernas forskningsutrymme ett resultat av att extern finansiering kunnat erhållas. Bedömargruppen
noterar att flera av ämnets doktorander (10 av 13) utför en stor och viktig
lärargärning på grundutbildningen. Detta, att doktorander får undervisa på
grundutbildningen, är något i grunden bra, men situationen har närmast uppkommit genom att de seniora lärarna erhåller externa forskningsanslag och
därigenom köper sig fria från undervisningen, snarare än att vara en genomtänkt strategi från institutionen. Detta skapar ryckighet i planeringen samt
innebär att studenterna inte får de mest vetenskapligt meriterade lärarna som
undervisare.
Grundutbildningens struktur

Grundutbildningen i freds- och konfliktkunskap ges som fyra separata 20poängskurser (A–D-nivåer). Det kan också ingå som bi- eller huvudämne i
utbildningsprogrammet pol.mag. eller Samhällsvetarprogrammet. Därutöver
ges A- och B-nivåer på distans. A-nivån ges också helt på engelska för Erasmusstudenter. Det är bedömargruppens uppfattning att denna ordning med två
parallella A-kurser inte är optimal ur flera aspekter. Dels används inte resurserna på bästa sätt då undervisningen ges dubbelt, med enda skillnaden att den
. Minst docentkompetens.
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i ena fallet är på engelska och i andra fallet på svenska. Skulle dessa samläsas
kunde mer undervisning ges (vilket har varit ett återkommande önskemål
från studenterna i denna utvärdering) och interaktionen mellan utländska
och inhemska studenter skulle avsevärt förbättras. Idag träffas dessa grupper
inte. Detta underlättas också av att nästan all kurslitteratur ges på engelska.
Bedömargruppen föreslår att kursen ges på engelska ena terminen och andra
terminen på svenska.
Studenterna på D-nivån utgör 26 procent av studenterna på A-nivån. Det
är en genomgående hög övergång från grundläggande nivåer till fördjupningsnivåerna.
Metodundervisningen på utbildningen är tillräcklig, och av hög kvalitet.
Kurslitteraturen ligger på en hög teoretisk nivå och inslaget av vetenskapliga
artiklar dominerar över läroböcker. Progressionen är också mycket bra där litteraturen successivt blir mer komplicerad (från en redan hög nivå).
Examinationsformerna är varierade med skriftliga hemtentamina/analysuppgifter och uppsatser. Salstentamina förekommer endast på A-kursens inledande moment. Detta är ett medvetet val av institutionen.
Examensarbete

Studenterna skriver en egen vetenskaplig uppsats på B-, C- och D-nivåerna.
Detta är föredömligt anser bedömargruppen.
Institutionen har det problemet med uppsatshandledning att flera av de
seniora lärarna tillbringar perioder utomlands för att delta i forskningsprojekt.
Man har dock infört strukturerad grupphandledning där studenterna delas in
i grupper om fyra, och får minst 6 handledningstillfällen à 30 minuter. Dessa
leds av doktorander, även om examinator för C-uppsatsen är docent. Detta
tillvägagångssätt förefaller föredömligt. Därutöver får studenterna skriftliga
kommentarer genom en strukturerad betygsskala över åtta olika aspekter (1–5
poäng på varje). För att erhålla betyget VG krävs minst 4 poäng på fem av
aspekterna. Bedömargruppen menar detta vara ett lovvärt experiment, men
bedömargruppen noterar dock att nästan alla studenter får VG och därför bör
systemet följas upp och utvärderas.
Samverkan och internationalisering

Då institutionen bedriver A-nivån också på engelska har man flera utbytesstudenter inskrivna. Dessa är dock inte integrerade i miljön då de inte samläser
med inhemska studenter. Flera av lärarna har tillbringat tid utomlands i sin
forskargärning. Något formellt samarbete med svenska avnämare finns inte.
Det är bedömargruppens intryck att arbetet med samverkan och internationalisering kan förbättras.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Alla kurser utvärderas kontinuerligt av utbildningsledningen och enligt uppgift återkopplas kursvärderingarnas resultat till studenterna genom att resul-
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taten anslås på institutionens hemsida, tillsammans med kursrapport från
ansvariga läraren. Detta är föredömligt, anser bedömargruppen, och det är
bedömargruppens intryck att studenterna har väl utvecklade former för studentinflytande och att lärarna är mycket måna om studenternas synpunkter.
Institutionen har genomfört flera genomgripande förändringar av grundutbildningen för att förbättra kvaliteten, och bedömargruppen vill ge institutionen en eloge för detta goda arbete.
Forskarutbildningen
Antagning och finansiering

Institutionen har ända sedan forskarutbildningen etablerades 1986 antagit ca
1–3 doktorander varje år. År 2004 antogs 4 doktorander. Söktrycket är relativt
högt med 38 ansökningar till 4 doktorandplatser. Den huvudsakliga rekryteringsbasen är institutionens egen D-kurs och under perioden 1994–2004 har
mer än hälften (16 av 28) av doktoranderna rekryterats från den egna institutionen. Sedan år 1998 har samtliga antagna doktorander fått doktorandanställning, från antagning och genom hela utbildningen. Detta har dock lett till att
under åren 2005 samt 2006, kommer inga nya doktorander att antas.
Bedömargruppens intryck, av antagning och doktorandernas finansiering
i forskarutbildningen, är att den är välskött och inte uppvisar någon större
ryckighet. Har institutionen som målsättning att förbättra sin internationalisering bör institutionen framgent sträva efter att rekrytera fler doktorander
från utländska universitetsmiljöer.
Forskarutbildningens struktur

Forskarutbildningens struktur består av 120 poäng avhandling och 40 poäng
kurser. 20 poäng av kurserna är obligatoriska, och doktoranderna uppmuntras att ta avhandlingsrelaterade, särskilt metodinriktade kurser vid utländska
universitet. Ett samarbete mellan statsvetenskapliga institutionen möjliggör
att doktoranderna får den huvudsakliga obligatoriska metodundervisningen
tillsammans med doktoranderna i statsvetenskap. Undervisningen sker annars
genom föreläsningar, seminarier och workshops, men den huvudsakliga undervisningen sker här genom författandet av avhandlingsrelaterade kurs-pm som
examineras.
Doktorander ingår oftast i särskilda handledningsgrupper utifrån avhandlingsinriktning.
Det är vår bedömning att gällande struktur på forskarutbildningen är ändamålsenlig och verkar fungera väl. Det finns en välavvägd kombination av obligatoriska och valfria kurser. Vad gäller närvaron hos de seniora lärarna på det
högre seminariet finns det utrymme till förbättringar för att ge doktoranderna
bästa möjliga feedback på sina avhandlingstexter. De seniora lärarna kan också
med fördel presentera sin egen pågående forskning i detta forum.
Ämnet har en god prestationsgrad vad gäller antalet utexaminerade i relation till antalet antagna.
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Handledning

Vid institutionen finns tio tillgängliga handledare i forskarutbildningen.
Handledningen har däremot varit ganska ojämnt fördelad (av förklarliga skäl)
då två av handledarna har handlett 14 doktorander. Det är bedömargruppens
intryck att handledningskapaciteten mycket väl tillgodoser behovet av handledning i forskarutbildningen och det finns utrymme framöver att anta fler
doktorander.
Institutionstjänstgöring

Nästan samtliga doktorander gör betydande lärarinsatser på grundutbildningen. Tidigare undervisade doktoranderna 20 procent av sin tid, men institutionen har ändrat detta till att idag omfatta 10 procent undervisning av den
totala doktorandtiden. Bedömargruppen vill i detta sammanhang uppmärksamma den stressiga situation som många doktorander befinner sig i (detta
är institutionen högst medveten om och den har vidtagit åtgärder). En trolig
förklaring till stressen är den tidigare stora belastning som undervisningen
var för studenterna då man samtidigt saknade rutiner för att ”skola” in nya
doktorander som lärare på grundutbildningen med allt som idag krävs med
scheman, kursvärderingar med mera. Bedömargruppen stödjer institutionens
förslag att minska antalet undervisningstillfällen för doktoranderna för att
istället anställa fler lektorer.
Internationalisering och samverkan

Internationaliseringsgraden i forskarutbildningen är acceptabel. Samtliga doktorander har presenterat paper vid (minst en) internationell konferens. Sedan
år 1986 när forskarutbildningen infördes har 10 av 39 doktorander som antagits utländsk bakgrund.
Institutionen har ett livligt samarbete inom ramen för ”Gamla torget” där
bland annat institutionen för Östeuropastudier, centrum för multietniskforskning samt statsvetenskapliga institutionen huserar. Freds- och konfliktforskning har antagit doktorander från Östeuropastudier samt multietnisk
forskning då dessa saknar egen forskarutbildning.
Starka sidor

• God handledarkapacitet på forskarutbildningen.
• Kvalitetsgranskningen och de skriftliga kommentarerna till studenterna,
på uppsatsskrivandet på C- och D-nivåer.
• Handledningsgrupperna på C- och D-nivåerna i grundutbildningen samt
doktorandernas handledningsgrupper på forskarutbildningen.
• God prestationsgrad på alla nivåer.

. Vid samhällsvetenskapliga fakulteten krävs minst docentkompetens för att vara

huvudhandledare i forskarutbildningen.
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Rekommendationer

• Se över gällande antagningsförfarande till A-kurser så att även nyblivna
studenter kan få tillträde till ämnets grundkurs.
• Samla A-kursens två parallella kurser till en gemensam A-kurs som ges på
engelska ena terminen och svenska andra terminen.
• Verka för att bättre integrera de seniora lärarna i grundutbildningen samt
öka deras deltagande i det högre seminariet.
• Se över kravnivåerna i betygssystemet på C- och D-uppsatserna.
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Uppsala universitet – utvecklingsstudier
Antal lärare vt 2005: 9 (2,3 heltidsekvivalenter), 33 procent m, 67 procent kv
Varav professorer: 0
Varav docenter: 2
Varav övriga disputerade lärare: 5
Varav icke disputerade lärare: 2
A-nivå år 2004: 51 helårsstudenter, prestationsgrad 71 procent
B-nivå år 2004: 18 helårsstudenter, prestationsgrad 63 procent
C-nivå år 2004: 4 helårsstudenter, prestationsgrad 64 procent
D-nivå år 2004: 27 helårsstudenter, prestationsgrad 47 procent∗
Könsfördelning registrerade studenter år 2004: 25 procent m, 75 procent kv
Antal examinerade kandidatuppsatser år 2003–2004: 6
Antal examinerade magisteruppsatser år 2003–2004: 13
∗ Avser den internationella breddmagistern ”Development studies” 40 poäng.

Utvecklingsstudier består av ett kursprogram om tre terminer (A–C) samt en
internationell breddmagister ”Development studies” om 40 poäng. Alla har
den statsvetenskapliga institutionen som huvudman, och organiseras av en av
institutionen utsedd kursföreståndare samt en särskild studierektor. Samtliga
kursplaner samt litteraturlistor fastställs av institutionsstyrelsen i statsvetenskap. Flertalet av de undervisande lärarna är anställda på andra institutioner
och köps in för att undervisa på kurserna i utvecklingsstudier. Flera av dem
har dock inte tillsvidareanställningar utan är korttidsförordnade inom ramen
för olika forskningsprojekt.
Det är bedömargruppens intryck att ämnesmiljön i utvecklingsstudier inte
har någon stabil organisation för att genomföra utbildningen på ett alltigenom
tillfredsställande sätt. Det finns ingen kärna av lärare som driver utbildningen,
förutom kursföreståndaren samt den programansvarige för breddmagisterprogrammet. Det är också svårt för de ansvariga att inför en ny terminsstart
veta vilka lärare som denna termin ska undervisa. Detta beror på om lärarna
vid andra institutioner accepterar att undervisa, alternativt väljer att fortsätta
forska istället.
Grundutbildningen
Studenterna

Utbildningen i utvecklingsstudier har högt söktryck på A-nivån. Den lägst
antagna reserven hade 17,4 i genomsnittsbetyg från gymnasiet. Flertalet av
studenterna har många akademiska poäng med sig när de börjar läsa utvecklingsstudier, och de flesta gör det för att bredda sina kunskaper i ett annat huvudämne. Få studenter går vidare från A-kursen till B-kursen och framförallt
till C-kursen och anledningen till detta är troligen att utbildningen inte har
någon D-kurs samt att möjlighet att påbörja forskarutbildning i praktiken
saknas, även om studenterna är formellt behöriga till forskarutbildningen i
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statsvetenskap om de läst 60 poäng utvecklingsstudier och 40 poäng statsvetenskap. Bedömargruppen fick också intrycket att studenterna framförallt
läste utvecklingsstudier som ett biämne till andra ämnen vilket kan förklara
varför så få går vidare till B- och C-nivåerna.
Lärarna

Undervisningen i utvecklingsstudier ges av totalt nio lärare där alla utom två
är disputerade. Två av dessa är docentkompetenta. Den samlade lärarresursen
är dock blygsamma 2,34 heltidsekvivalenter, varav 1,05 består av två lärare som
är anställda som adjunkt respektive doktorand och inte är disputerade. Det är
bedömargruppens samlade intryck att detta är problematiskt.
En särskild komplikation som utvecklingsstudier vid Uppsala universitet
(samma förhållande som vid Lunds universitet) har i relation till de flesta
övriga utvärderade institutionerna är att de flesta lärarna som undervisar är
anställda på mycket få procent (5–12 procent ) och endast två personer kan
anses ha något större undervisningsuppdrag samtidigt som de är etablerade
forskare (kursföreståndaren samt programansvarig för breddmagisterkursen).
Ett ytterligare problem är att studenterna inte träffar lärarna utanför kursmomenten då de inte har sina arbetsrum på institutionen.
Grundutbildningens struktur

Utbildningens upplägg består av en fristående kursmodell med tre separata
kurser på 20 poäng vardera och en breddmagisterkurs på 40 poäng. Den inledande kursen har fyra delkurser där olika ämnen ansvarar för olika delkurser (ekonomi, statsvetenskap samt ekonomisk historia/historia/kulturantropologi). Det är bedömargruppens intryck att det framförallt är statsvetenskap
som präglar kurserna i utvecklingsstudier.
På A, B- och C-nivåerna har ämnet sedan två år tillbaka gjort en omfattande revidering av uppläggningen på kurserna genom att ta bort uppsatsmomentet i slutet av B-kursen (tidigare fanns 4 poäng metod och 6
poäng B-uppsats) och istället införa 10 poäng metodundervisning (totalt
på B–C-nivåerna) där studenterna ska få pröva på de flesta metodologiska
ansatser inom samhällsvetenskapen. Då C-kursen börjar med en 5-poängs
metodkurs har studenterna 15 poängs metodundervisning i följd om man fortsätter direkt från B-nivån till C-nivån. Bedömargruppen är positiv till denna
reform som säkert kan öka studenternas metodkunnande. Det är dock lite osäkert om studenterna är riktigt mogna att skriva en större vetenskaplig uppsats
på C-nivå om man tidigare inte har någon erfarenhet av att skriva vetenskaplig
text förutom mindre PM. Vår bedömning är ändå att risken för detta inte är
särskilt stor då flera studenter har akademiska studier från andra ämnen samt
att övergångfrekvensen från B-nivån till C-nivån fortfarande är blygsam.
Examinationsformerna är uteslutande salstentamina förutom uppsatskursen och en av delkurserna på B-nivån. Därtill tillkommer skrivandet av PM
samt även i undantagsfall ”duggor”. Institutionen hänvisar till att detta är ett
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ställningstagande man gjort för att förhindra att studenter ”kommer igenom”
med minimal läsning av kurslitteraturen. Bedömargruppen förespråkar mer
variation i examinationen. Risken för att studenterna får lättare examinationsuppgifter med exempelvis hemtentamen bör kunna undvikas genom att ställa
mer av analytiska och resonerande frågor på hela kurslitteraturen.
Examensarbete

Institutionen har ett föredömligt examinationssystem för studenternas uppsatser på C-nivån och institutionen lägger ner mycket resurser på examinationsmomentet. Dock kan en alltför kvalificerad och arbetskrävande examination
betyda mindre undervisningsresurser.
Samverkan och internationalisering

Samverkan med det omgivande samhället samt med andra vetenskapliga institutioner inom ämnet utvecklingsstudier sker främst genom att utbildningen
rekryterar gästföreläsare från Sida, UD samt andra närliggande vetenskapliga
enheter såsom Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala. Det finns inget utrymme
för praktik på arbetsplatser eller liknande förutom att utbildningen har några
MFS stipendier att dela ut till studenter som avser att skriva C-uppsats i något
utvecklingsland. Det är en klar fördel att utbildningen har inslag av kvalificerade personer från yrkeslivet som synliggör möjliga framtida arbetsuppgifter
för studenterna.
Totalt sett är det en rätt hög grad av internationalisering i utbildningen.
Särskilt den internationella breddmagisterkursen bidrar till studentmobilitet
från andra länder till Sverige. Däremot är det oklart hur stor kontakt det är
mellan dessa studenter och de som läser A, B- och C-kurserna. Bedömargruppens intryck är att utbytet dessa olika grupper emellan inte var särskilt
stort. Flera av studenterna på den internationella magisterkursen ansåg att
informationen om kursernas genomförande vad gäller praktiska göromål var
bristfällig, och att mycket information bara gavs på svenska. Detta är något
institutionen skyndsamt bör förbättra och bedömargruppen anser att det är
ett stort åtagande att genomföra en sådan utbildning med 24 studenter från
flera länder. Kostnaden blir betydande om man ska kunna erbjuda service till
dessa av godtagbar kvalitet och bedömargruppen är inte säker på at institutionen verkligen har förutsett detta.
I stort sett hela kurslitteraturen är på engelska och en av delkurserna ges
också på engelska. Institutionen har även ett internationellt lärarutbyte med
University of Hyderabad där två lärare under tre veckor undervisar på såväl
utbildningen i utvecklingsstudier som statsvetenskap. Enligt utbildningsledningen fanns också planer på att under detta läsår detta även skulle kunna
infatta ett studentutbyte. Bedömargruppen ser positivt på sådant lärar/studentutbyte och anser att det bör ge högre kvalitet i utbildningen.
Vad gäller ämnets anpassning till den pågående Bolognaprocessen är
bedömargruppen av den åsikten att ämnet har kommit en bit på vägen i sitt
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utvecklingsarbete genom att man har en internationell breddmagister. Det
är bedömargruppens bedömning att man med nuvarande lärarresurser inte
är mogen att etablera utbildningen på masternivå. För att detta ska ske bör
ämnet ha en tydligare och större ämnesgrupp som garanterar den vetenskapliga kvaliteten och stabiliteten.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Utbildningen genomför kontinuerliga kursvärderingar där ambitionen är att
resultaten ska föras vidare till nästa studentgrupp och diskuteras. Det finns
ingen studentrepresentation från utbildningen i det högst beslutade organet
på institutionen (Institutionsstyrelsen) och inte heller någon sammanslutning
av studenter som tillvaratar studenternas intressen.
Starka sidor

• Extensiv och bra metodundervisning.
• Examinationen av uppsatser på C-nivån.
Rekommendationer

• För att ge större stabilitet bör ledningen fundera på hur man kan skapa en
organisatorisk form som gynnar mångvetenskapliga miljöer. Idag är utbildningen alltför sårbar.
• Servicen till studenterna på den internationella breddmagistern bör förbättras så att information om praktiska och organisatoriska göromål tidigt blir tillgänglig för studenterna så att dessa kan planera sina studier.
Detta ska ske på engelska.
• Om institutionen väljer att ersätta breddmagistern med en masterexamen
utifrån Bolognamodellen bör fler vetenskapligt kompetenta lärare anställas för att garantera den vetenskapliga kvaliteten i utbildningen.
• De utbildningsansvariga bör utreda hur studentinflytandet kan förbättras.
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Områdesstudier
Göteborgs universitet – europakunskap
Antal lärare vt 2005: 45 (1,6 heltidsekvivalenter*), 62 procent m, 38 procent kv
Varav professorer: 8
Varav docenter: 4
Varav övriga disputerade: 16
Varav icke-disputerade**: 17
*Samtliga lärare anlitas på timbasis
**Denna läraruppgift avser undervisande doktorander.
A-nivå 2004: 33 helårsstudenter, prestationsgrad 85 procent
B-nivå 2004: 24 helårsstudenter, prestationsgrad 85 procent
C-nivå 2004: 16 helårsstudenter, prestationsgrad 92 procent
D-nivå 2004: 16 helårsstudenter, prestationsgrad 52 procent
Specialkurser och övriga kurser (praktik) 2004: 8 helårsstudenter, prestationsgrad 100 procent
Könsfördelning registrerade studenter 2004: 41 procent m, 59 procent kv
Antal examinerade uppsatser på C-nivå 2003–2004: 0
Antal examinerade uppsatser på D-nivå 2003–2004: 20

Europakunskap är ett mångvetenskapligt ämne som åtta olika institutioner
från tre olika fakulteter medverkar i. Ämnet utgör huvudämne (magisternivå)
inom Europaprogrammet som startades 1999. Sedan 2002 kan ämnet även läsas som fristående kurs, vilket dock bara förekommer i begränsad omfattning.
Vårt uppdrag är att utvärdera ämnet, men i vissa fall kommenterar vi även
programmet. Ämnet och programmet administreras av den statsvetenskapliga
institutionen som också till stor del har satt sin prägel på undervisningen. Europaprogrammet har en programnämnd med representanter för alla ingående
ämnen, samt en informell ledningsgrupp bestående av studierektor, programansvarig, studievägledare och programadministratör. Ämnet europakunskap
har en bas i en aktiv forskningsgemenskap kring europafrågor sprungen ur
Centrum för europaforskning vid Göteborgs universitet.
Europaprogrammet kan stå som modell för regionalt inriktade program på
det sättet att det inom programmet, förutom 80 poäng europakunskap, ingår
60 poäng i ett profilämne. Studenterna väljer profilämne redan vid ansökan
till programmet. Profilämnena är ekonomisk historia, företagsekonomi, historia, idé- och lärdomshistoria, kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och
statsvetenskap. Studierna i profilämnet ger behörighet för forskarutbildning
i detsamma. Europakunskap finns inte inrättat som ett självständigt forskarutbildningsämne. Intrycket är att interaktionen och integrationen mellan
företrädare för de skilda disciplinerna som medverkar i undervisningen i europakunskap fungerar väl, med undantag för företagsekonomi och nationalekonomi. Ekonomiämnena borde engageras mer i ämnet, och ämnet borde även
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innefatta inslag av juridik. När programmet ses över inför anpassningen till
Bologna är det väsentligt att idén om ett profilämne bibehålls, samt att ämnet
europakunskap fortsätter att vara en del av ett välkonstruerat mångvetenskapligt program.
Grundutbildningen
Studenterna

Det höga söktrycket och det därmed positiva studenturvalet ger motiverade,
välkvalificerade studenter med möjlighet till undervisning på hög nivå. Det
finns en anmärkningsvärt stark gemenskap bland studenterna, engagemanget
och företagsamheten är imponerande. Studenterna tycks få ta ett stort eget
ansvar för sin utbildning, vilket de också gör och förefaller nöjda med. Könsfördelningen inom studentgruppen är jämn.
Lärarna

Det medverkar ett stort antal lärare (totalt 45 stycken, varav 28 disputerade)
från åtta olika institutioner i undervisningen. Ämnet saknar egna anställda
lärare, istället anlitas lärare på timbasis. Att varje lärare endast medverkar på
en liten del av sin tjänstgöringstid är en svaghet – även om lärarnas kompetens
är imponerande. I flera fall forskar lärarna aktivt i det ämne de undervisar om,
vilket ger forskningsanknytning. Det är en viss övervikt av män bland lärarna
(62 procent män, 38 procent kvinnor).
Lärarlagsmöten förekommer ett par gånger per termin, och skriftliga riktlinjer för ämnet finns utarbetade för att säkerställa den röda tråden i utbildningen. Rent praktiskt är det dock problem att hitta tider då lärarna kan
träffas. Mycket hänger på att de kursansvariga lärarna kan hålla samman
alla inblandade lärare, samt att dessa har en vilja att kollegialt samarbeta.
Stämningen präglas av en dynamisk pionjäranda och det mesta fungerar bra
idag med starka studenter och engagerade lärare. I praktiken har ämnet en
informell kärna av lärare som varit med i flera år. Men utan en fastare ”institutionell” struktur och en fastare lärarstab är man sårbar för plötsliga förändringar.
Grundutbildningens struktur

Studierna är välorganiserade och kravnivån är hög. Progressionen inom ämnet
europakunskap framstår dock som något otydlig. Samordningen av innehållet
som förmedlas av lärarna fungerar på det stora hela rätt bra. Lärarna är noga
med att poängtera att de kommer från olika discipliner och för med sig olika
perspektiv. Lärarna har sin identitet i sina grunddiscipliner, det är studenterna
som får syntetisera alla delar och bli europavetare.
Undervisningsformerna är varierade. För att hantera det förhållandet att studenterna har olika förförståelse beroende på profilämne är undervisningen ofta
problemorienterad. På B-nivån har till exempel ett problembaserat moment
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kallat vetenskapsverkstad ersatt uppsatsen. Studenterna får med utgångspunkt
från ett ”case” ställa olika perspektiv mot varandra. Att studenterna har med
sig olika perspektiv från sina profilämnen in i europakunskapen främjar en
öppenhet för skilda synsätt.
Genom att studenterna på programmet ska ha 60 poäng i ett profilämne
säkerställs att de får kvalificerad metodutbildning, vilken breddas och tillämpas i de metodkurser som ingår i europakunskapsämnet. En svårighet kan
vara att studenterna har kommit olika långt i metodundervisningen inom sitt
profilämne, men lärarna tycks hantera detta på ett bra sätt.
Den vanligaste examinationsformen är hemtentamen, men även salstentamen, seminarier och PM-författande förekommer.
Examensarbete

Det mest problematiska i ett mångvetenskapligt ämne är examinationen av
uppsatser, något som här har tagits på stort allvar. Uppsatsen bedöms av en
examinationsgrupp bestående av en lärare från profilämnet och en från någon
annan disciplin. Ingen av dem har varit handledare på uppsatsen. Examinationsgruppen avger ett skriftligt utlåtande. Detta är ett för återföring och rättssäkerhet väsentligt förfaringssätt.
Skriftliga riktlinjer och betygskriterier finns utarbetade i dokumentet ”det
goda examensarbetet” som är styrande både för studenternas arbete och för
lärarnas bedömning av uppsatserna. Det är ett sätt att undvika den kulturkrock som annars kan uppstå. Examensarbetet skrivs enskilt. Endast cirka
hälften av studenterna blir klara med sina uppsatser inom föreskriven tid,
vilket man borde analysera orsakerna till och försöka förändra.
Samverkan och internationalisering

Det finns flera internationella nätverk för ”European studies” som lärarna är
aktiva inom. Under år 2004 reste elva studenter utomlands för att läsa kurser.
Då undervisning i europakunskap sker på svenska är antalet inresande studenter som läser ämnet litet, vilket man borde verka för att förändra. Det är inga
problem för studenterna att tillgodoräkna sig kurser som lästs utomlands.
Samverkan med det omgivande samhället sker genom gästföreläsare, studiebesök och deltagande på mässor riktade till gymnasiet. Det är möjligt att
ta 20 poäng praktik inom programmet.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Det finns en stor medvetenhet om kvalitetsfrågor och ett genomtänkt kvalitetssäkringsarbete. Utvecklingsarbetet har hög prioritet då det är en utbildning under uppbyggnad, viljan till förbättring är stor. Studentengagemanget
inom ämnesgruppen är också stort, studenterna upplever att de har goda möjligheter att påverka undervisningens innehåll och upplägg. Vi uppfattar att
lärarna är angelägna om att få in studentsynpunkter, till exempel via kursvärderingar och enkäter. Alumniuppföljningar genomförs.

195

Starka sidor

• Ett föredömligt sätt att arrangera mångvetenskapliga studier med regionalt fokus.
• Att studenterna kombinerar studier i europakunskap med ett profilämne
ger dem dubbla kompetenser, inklusive behörighet för forskarutbildning.
• Genomtänkt kvalitetssäkringsarbete.
• Stor omsorg om examinationen av uppsatser.
• Ovanligt stort studentengagemang.
Rekommendationer

• Fördela ansvaret för utbildningen och genomförande av undervisning
på ett mindre antal lärare som får en större del av sin tjänstgöring under längre tid förlagd till europakunskap. Detta för att åstadkomma mer
långsiktig stabilitet och fastare administrativ ram.
• Förstärk de ekonomiska och juridiska aspekterna av utbildningen.
• Analysera orsakerna till varför det tar så lång tid för många studenter att
blir färdiga med sin magisteruppsats.
• Verka för att rekrytera utbytesstudenter till utbildningen.
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Göteborgs universitet – latinamerikakunskap
Antal lärare vt 2005: 6 (2,4 heltidsekvivalenter), 50 procent m, 50 procent kv
Varav professorer: 0
Varav docenter: 2
Varav övriga disputerade: 1
Varav icke-disputerade*: 3
* I denna läraruppgift ingår 1 doktorand som undervisar.
A-nivå 2004: 40 helårsstudenter, prestationsgrad 70 procent
B-nivå 2004: 8 helårsstudenter, prestationsgrad 78 procent
C-nivå 2004: 5 helårsstudenter, prestationsgrad 68 procent
D-nivå 2004: 3 helårsstudenter, prestationsgrad 33 procent
Specialkurser och övriga kurser 2004: 18 helårsstudenter, prestationsgrad 63 procent
Könsfördelning registrerade studenter 2004: 39 procent m, 61 procent kv
Antal examinerade uppsatser på C-nivå 2003–2004: 8
Antal examinerade uppsatser på D-nivå 2003–2004: 1

Latinamerikakunskap är ett tvärvetenskapligt ämne som ges som fristående
kurs och kan utgöra huvudämne i kandidat- och magisterexamen. Ämnet har
funnits som huvudämne sedan 2002 och ges av Iberoamerikanska institutet
som grundades 1939. Institutet är underställt avdelningsnämnden vid avdelningen för spanska, som är en del av institutionen för romanska språk vid
humanistiska fakulteten. Institutet har inom dessa ramar en egen och självständig förvaltning. Vårt intryck är att det är en liten och välskött verksamhet
med god ledning och administration. Det är en styrka att institutet förfogar
över ett mycket välfyllt bibliotek med en bibliotekarie som utgör en betydelsefull resurs för studenterna.
Iberoamerikanska institutet kommer inom två år att flytta till en ny tvärvetenskaplig miljö vid samhällsvetenskapliga fakulteten inom School of Global
Studies, tillsammans med övriga regionala center inom universitetet, vilket
passar profilen på ämnet bra. Detta är en förändring som både studenter, lärare
och ledning ser positivt på. Vi ser det också som förnuftigt att den lilla miljön
integreras i en större, även om konsekvenserna ännu till en del är svårbedömda. Det finns planer på gemensamma masterprogram inför Bolognaprocessen. Den tilltänkta omorganisationen kan öppna upp för flera intressanta
samarbeten menar vi, till exempel gemensam teori- och metodundervisning
på högre nivåer. Eventuellt kan man också etablera en gemensam forskarutbildning på sikt.
Grundutbildningen
Studenterna

Studentgruppen är kunskapsmässigt heterogen. Söktrycket är lågt till samtliga nivåer. Detta kan, framförallt på A-nivån, betyda att en del antagna studenter får svårt att tillgodogöra sig undervisningen. Studenterna saknar ofta
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tillräckliga grundkunskaper i historia och samhällsliv, både i fråga om Latinamerika och generellt. I många fall har de också svårt att tillgodogöra sig
den engelska kurslitteraturen. Det senare problemet skulle till viss del kunna
lindras genom att man framställer en ämnesanpassad ordlista och i undervisningen systematiskt använder centrala termer på både svenska och engelska.
Det är en viss övervikt av kvinnor i studentgruppen (39 procent män och 61
procent kvinnor).
Lärarna

Utbildningen drivs av sex entusiastiska och engagerade lärare på sammanlagt
2,4 heltidsekvivalenter tjänstgöring. Tre av lärarna är disputerade. En så liten
miljö blir sårbar i händelse av att lärare slutar eller blir sjuka. Ett annat problem
är att det är svårt att med få personer täcka in ämnets hela bredd. Lärarna har
bakgrund i flera olika humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, men
den kvalificerade vetenskapliga kompetensen är inte heltäckande. Det saknas
bland annat en disputerad lärare i nationalekonomi, vilket i sammanhanget är
en viktig disciplin. Gästföreläsare utnyttjas dock för att kompensera lärarstabens litenhet. Flera av lärarna har sin huvudsakliga gärning på andra institutioner. Trots den geografiska spridningen verkar lärarlaget vara samkört, tack
vare att de jobbat ihop ett tiotal år och som grupp funnit sin egen identitet.
Vi anser att det ligger ett värde i att lärarna har kontakt med sina hemämnesinstitutioner och den större miljön där.
De flesta av lärarna har högskolepedagogisk utbildning. Lärarmöten förekommer där man bland annat diskuterar pedagogiska frågor och hur delkurserna förhåller sig till helheten. Könsfördelningen inom lärargruppen är jämn.
Majoriteten av lärarna har latinamerikansk bakgrund, vilket är mycket uppskattat bland studenterna. Lärarna har små möjligheter till egen forskning,
även om institutet har kunnat avsätta vissa medel för detta syfte.
Grundutbildningens struktur

Utbildningens styrka är i första hand dess bredd. Djup förmedlas inom några
få områden som överensstämmer med lärarnas kompetens och forskningsinriktning. Den komparativt inriktade kurslitteraturen förefaller komparativ
endast med avseende på den latinamerikanska regionen.
Då antalet studenter är ringa ges inte B-kursen varje termin. C- och Dkurserna ges tillsammans, men med högre metodologiska och teoretiska krav
på D-nivån. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, seminarier och
gruppdiskussioner, men även studiebesök och filmvisningar förekommer. Examination sker i form av muntliga och skriftliga redogörelser. Utbildningen ger
goda möjligheter till muntlig och skriftlig färdighetsträning.
Teori och metod har en oklar ställning i uppläggningen av studierna. Enligt
lärarna är teori och metod integrerade i den övriga undervisningen. Lät�tast urskiljbar är den undervisning som ges i informationsinhämtning och i
uppsatsskrivandets hantverk. Däremot saknas enligt kursplanerna särskilda
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moment om generella teorier, samt om kvalitativa och kvantitativa metoder.
Detta är en allvarlig brist i en utbildning med examensrätt. Tills detta blivit
åtgärdat föreslår vi därför att 60 poäng i annat relevant ämne (till exempel
nationalekonomi, ekonomisk historia, sociologi, statsvetenskap, socialantropologi eller historia) görs till behörighetskrav för tillträde till C-kursen i latinamerikakunskap. Därigenom skulle varje student vara tillförsäkrad analytiska
färdigheter som grund för fördjupningsstudierna med inriktning på Latinamerika. Alternativet, att upphöra att erbjuda kurser i latinamerikakunskap på
C- och D-nivåerna, tror vi är sämre. Eftersom en områdesinriktad utbildning
måste sikta till djupgående insikter i den region studierna avser, ifrågasätter
vi dessutom om inte spanska, eller i förekommande fall portugisiska, borde
återinföras som behörighetskrav, i varje fall från och med B-nivån. Latinamerikakunskap finns för närvarande inte som forskarutbildningsämne. Åtgärder
bör därför vidtas för att underlätta för studerande att gå vidare på annat sätt.
Om 60 poäng i någon disciplin med forskarutbildning görs till behörighetskrav för fördjupningsstudier i latinamerikakunskap, så öppnas en väg till forskarutbildning med latinamerikainriktning inom ramen för andra ämnen. Det
bör undersökas vad som kan göras för att öka de studerandes möjligheter att
konkurrera om utbildningsplatser i sådana forskarutbildningar.
Examensarbete

Examensarbetet skrivs vanligtvis enskilt, även om möjligheten att skriva i par
finns. Handledare är aldrig examinator. Uppsatser skrivs på såväl svenska, som
på engelska och spanska. Som nämnts ovan tror vi att det vore en fördel om
man återinförde spanska, eller alternativt portugisiska, som behörighetskrav
till högre nivåer. Då skulle också studenterna kunna utnyttja all den litteratur
om regionen som finns samlad i biblioteket.
Det är uppenbarligen svårt att i en tvärvetenskaplig utbildning ange klara
kriterier för examination, samt att genomföra examinationerna på ett rättvist
och konsekvent sätt. För att lösa problemet med studenternas skiftande bakgrund och ämnesval vid uppsatsen, samarbetar handledarna och biträdande
handledare tillsätts. Det behöver göras ytterligare ansträngningar för att tydliggöra examinationskraven på uppsatserna för studenterna, både ifråga om
innehåll och form. Ett sätt är att utarbeta en manual med kriterier för uppsatsarbetet som får vara styrande både för studenternas arbete och för lärarnas
bedömning.
Samverkan och internationalisering

Institutet koordinerar ett nordiskt nätverk för forskning om kvinnor i Latinamerika och ingår i andra internationella nätverk, bland annat mellan bibliotek. Institutet samverkar med andra institutioner och lärosäten i sin roll som
experter på Latinamerika i samband med att studenter åker till regionen på
Sida:s MFS-stipendier. Vi anser att övrigt nationellt samarbete med fördel
skulle kunna utvecklas vidare. Institutet samverkar med det omgivande sam-
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hället i ett lyckat rekryteringsprojekt för ökad etnisk mångfald och genom att
ge öppna föreläsningar på kvällstid.
Det är en hög internationaliseringsgrad i utbildningen, vilket är bra då
tanken är att den ska leda till internationell tjänstgöring. Institutet har goda
internationella kontakter med student- och lärarutbyte i betydande omfattning, framförallt med Argentina, Brasilien, Mexiko och Spanien. En stor del
av kurslitteraturen är på engelska. CD-kursen ges på engelska för att göra det
möjligt för utbytesstudenter att delta, och fältarbetet i samband med uppsatsen sker ofta utomlands. Om institutet på sikt kunde utvecklas till en naturlig
samlingspunkt för nordiska forskare inom skilda ämnen med inriktning på
Latinamerika vore detta ett sätt att stärka utbildningens forskningsanknytning.
Studentinflytande, utvärdering och kvalitetsarbete

Studenterna har goda möjligheter att utöva formellt inflytande i beredande
och beslutande organ, vartannat år sker dock studentrepresentationen på institutionen istället från avdelningen för spanska. Det är dock, som på många
andra håll, svårt att få tag på studenter som vill engagera sig i detta. Mycket
av studentinflytandet sker informellt. Studenterna upplever att lärarna lyssnar
på deras synpunkter och att hänsyn tas till dem. Till exempel har studenterna
haft stort inflytande på självvärderingens utformning. Institutet har ett bra
system för skriftliga kursvärderingar och uppföljning av dessa.
Starka sidor

• God ledning och välfungerande administration.
• Ett välfyllt ämnesspecifikt bibliotek unikt för Sverige.
• Hög internationaliseringsgrad med omfattande student- och lärarutbyte.
Rekommendationer

• Tydliggör examinationskraven, särskilt på högre nivåer. Gör ett dokument som ger vägledning vid uppsatsskrivande.
• Knyt fler lärare till ämnet för att bredda kompetensen och minska sårbarheten.
• Stärk metodinslagen på högre nivåer.
• Gör tills vidare 60 poäng i annat relevant ämne till behörighetskrav för
antagning till C-kursen. Överväg även huruvida kunskaper i spanska eller portugisiska bör göras till behörighetskrav för studier på B-nivå och
uppåt.
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