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Treklövern Pilot;
Handlingsplaner Kluster 2
Fakultetsnämnden för humanvetenskap har följt respektive ämnes åtgärdsarbete i kluster 2
och 19 via Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå (GRU). Rapporter om
åtgärdsarbetet har behandlats vid GRU:s sammanträden 2017-11-24, 2018-02-08 och
2018-04-12.

Lärosätesgemensamma frågor

Fakultetsnämnden för humanvetenskap beslutade vid sammanträdet 2017-09-06 att
nedanstående rekommendationer ska behandlas centralt på lärosätet och vidarebefordras till
rektor för hantering.

Statsvetenskap (kluster 2)
•
•
•

Alumninätverk
Verktyg mäta studenters etablering arbetsmarknaden (UKÄ/SCB)
Utforma indikatorer mäta resultatet av arbetet med arbetslivskontakter

MITTUNIVERSITETET

Ämneskollegiet i statsvetenskap
Fakulteten för humanvetenskap
Utvärdering av statsvetenskap inom kvalitetssystemet Treklövern
Under läsåret 2016/2017 genomfördes en utvärdering av utbildning som leder till examen på grund och
avancerad nivå i statsvetenskap vid Mittuniversitetet. Utvärderingen genomfördes inom ramen för
samarbetet (Treklövern) mellan de tre lärosätena Karlstads universitet, Linnéuniversitetet samt
Mittuniversitetet. Utvärderingen innefattade granskning av examensarbeten (självständiga arbeten på
B-nivå, C-nivå samt magisteruppsatser), granskning av självvärdering samt intervjuer med
lärarrepresentanter och studenter. Utvärderarna noterade inga uppenbart svaga sidor och föreslog
därför inte heller något som måste åtgärdas för att höja utbildningens kvalitet. Ett antal förslag som
skulle kunna stärka kvalitén i utbildningen föreslogs däremot och det är dessa förslag som diskuteras
nedan.
Ämneskollegiet i statsvetenskap informerades den 1 december 2017 om föreslagna åtgärder. Arbetet
med kvalitetsarbetet kommer att fortsätta under vårterminen 2018 då nedan nämnda förslag kommer
att implementeras.
• Fortsatt utveckling av examensarbeten för att säkra måluppfyllelse.
Ämnet arbetar på flera sätt med att stärka detta och flera exempel för hur detta ska nås kan nämnas.
Inom ramen för Förvaltningsjuridiska programmet har vi initierat ändringar i syftet att öka teorifokus
bland kurserna som ges inom ämnet statsvetenskap. Studenterna attraheras av programmets
arbetslivsvänliga karaktär så i första hand jobbar vi med att öka medvetenhet kring teoris betydelse och
användbarhet även i samband med arbetslivsanknytning. Detta sker under den första
statsvetenskapliga kursen. Vi har även introducerat inlämningsuppgifter med teoretisk inriktnings
under alla moment. Dessutom är programmet numera treårigt, med en 30 hp C kurs i teori såväl som
metod inom statsvetenskap och offentlig förvaltning.
Inom ramen för samhällsvetarprogrammet arbetar vi intensivt med att ta fram och pröva modeller för
att bli tydliga med progressionen i programmet gällande akademiskt skrivande. Detta görs genom
deltagande i den universitetsövergripande satsningen ”skrivlyftet” där samhällsvetarprogrammet är
ett av pilotprogrammen som testar modellerna. Detta görs genom deltagande från programansvariga
tillsammans med två vid programmet undervisande lärare som under 1 år deltar i 11 workshops med
fokus på olika delar av det akademiska skrivandet. Modellerna ska sedan implementeras i programmet
under hösten 2018.
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Inom ramen för magisterprogrammet i statsvetenskap genomför vi från och med läsåret 2017-2018 vissa
förändringar i syfte att förbättra förutsättningarna för studenterna att skriva goda uppsatser.
Programmet har i sin helhet lagt ett större fokus på att vara forskningsförberedande. Detta innebär att
vi dels inkluderar kurser som tydligare kopplar till ämnets forskningsprofiler och dels att vi lägger stor
vikt vid det avslutande uppsatsarbetet. Uppsatsarbetet har ökat i omfattning från 15 hp till 30 hp och
sker i projektform nära ämnets forskare där utgångspunkten är att studenterna ska introduceras och får
möjlighet att involveras i aktuella forskningsprojekt som bedrivs i ämnet statsvetenskap vid
Mittuniversitetet. På så sätt säkerställer vi att vi har bra förutsättningar för att ge bra och välinitierad
handledning. De studenter som vill genomföra ett självständigt arbete som ligger utanför pågående
forskningsprojekt har möjlighet att göra det.
• Kunskap om utbildningars användbarhet, alumninätverk.
Alumninätverk har upparbetats inom både Samhällsvetarprogrammet och Förvaltningsjuridiska
programmet. Inom ämnets magisterprogram kommer ett motsvarande arbete att initieras. Än så länge
har nätverken inte nyttjats i någon vidare utsträckning mer än att alumner bjudits in till vissa aktiviteter
som anordnats av utbildningsprogrammen. Inom en snar framtid är det dock rimligt att genomföra en
enkätundersökning riktad till alumner för att undersöka hur deras situation sett ut efter studier. På så
vis kan frågor besvaras om man fått arbete inom området och hur väl man tycker att utbildningen svarar
mot de krav som arbetsmarknaden ställer.
• Ompröva personalintensiva examinationsformer för självständiga arbeten.
De personalintensiva formerna för examination av uppsatser i ämnet avser uppsatser på magister- och
kandidatnivå. Ämnet instämmer i att den process som har upparbetats är väl rigorös och föreslår därför
någon form av förändring. Det som närmast ligger till hands är att bibehålla en extern examinator på
magisternivå men att därutöver endast engagera en intern läsare per magisteruppsats. Betygsättningen
kan praktiskt hanteras genom en betygkonferens dit samtliga berörda examinatorer och läsare kallas.
För uppsatser på kandidatnivå föreslås att den nuvarande situationen med en examinator och två
ytterligare läsare per uppsats ändras till att istället bestå av en examinator och en ytterligare läsare.
Sammantaget är bedömningen att detta borde vara tillräckligt för att upprätthålla höga kvalitetskrav i
examinationen av uppsatser.
Ge studenterna utrymme inom undervisningstid för att ge studentrepresentant möjlighet att
inhämta synpunkter att föra fram vid ÄK, programråd och övriga organ med ansvar för
utveckling av utbildning som har studentrepresentation samt tid för återföring av
information.
Mot bakgrund av den knappa resurs i form av undervisningstid som studenter i samhällsvetenskap
erbjuds vid svenska lärosäten menar ämnet att det knappast är försvarligt att återkommande öronmärka
tid för annat än just undervisning. Principiellt menar vi också att studenterna själva är ansvariga för att
organisera att synpunkter av denna karaktär kan inhämtas. Rent praktiskt erbjuds dock redan idag att
•
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studenterna, i anslutning till avslutad undervisning, ges möjlighet att stanna kvar i föreläsningssalar för
att diskutera frågor av denna karaktär.
Utveckla systematiskt och kontinuerligt arbetssätt gentemot arbetslivet – samtliga
studenter har arbetslivskontakter
Detta sker på flera olika sätt i våra undervisningsprogram och arbetet har stärkts under de senaste åren.
Arbetet sker tillsammans med Mittuniversitetets samverkansavdelning.
•

Inom ramen för Förvaltningsjuridiska programmet har vi etablerat ett branschråd som består av
representanter från myndigheter och kommunala verksamhet. Varje höst arrangerar vi även
branschforum, ett evenemang i syfte att skapa en mötesplats mellan studenter och arbetsgivare innan
de börjar praktik den följande terminen. Programmet har aktivt samarbete med Mittuniversitetets
Samverkansavdelning som är en resurs för studenternas koppling till arbetslivet.
Under vårterminen 2017 genomfördes en utvärdering i egen regi av samhällsvetarprogrammet där
studenter fick svara på en enkät och branschrådets medlemmar intervjuades. Utvärderingsrapporten
har sammanställts och utifrån den pågår arbetet med att vidareutveckla arbetet i Branschrådet och öka
antalet medlemmar. Inom samhällsvetarprogrammet arbetar vi med ett ”årshjul” där vi varje
hösttermin har en temadag i samarbete med branschrådet, vi diskuterar tillsammans fram temat för
dagen och branschrådets medlemmars anställda blir inbjudna att delta kostnadsfritt. Alla studenter
genomför arbetsplats förlagd praktik under 10 veckor under termin 5. Varje vårtermin arrangerar vi
branschkvällar där branschrådets medlemmar får chans att presentera sig själva och mingla
tillsammans med studenterna. Dessutom arrangerar vi, i samverkan med studentföreningen Sundsvalls
samhällsvetare (SUS) minst två gästföreläsningar varje termin på temat ”statsvetenskap i praktiken”
samt ”sociologi i praktiken”. Studenterna får också arbetslivskontakt genom de återkommande
gästföreläsningar vi har under de teoretiska kurserna.
Som ovan nämnts har magisterprogrammet med start läsåret 2017-2018 en tydligare
forskningsförberedande profil. Detta innebär att programmet utformats så att studenterna ska ges
möjlighet att närmare stifta bekantskap med forskarrollen som ett potentiellt framtida yrke. Vid sidan
av att skriva uppsatsen inom ramen för befintliga projekt (se ovan) görs detta även genom att på andra
sätt introducera studenterna i en forskares uppgifter. Som en del av programmet ingår aktivt
deltagande på ämnets Högre seminarium. Dessutom finns planer på att studenterna ges möjlighet att
hålla kortare föreläsningar om sina uppsatsämnen inför studenter på grundnivå.
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