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Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar
inom kulturvetenskap och barn- och ungdomskultur
Högskoleverket beslutar att inte genomföra fördjupade granskningar av
utbildningarna: kulturstudier vid Göteborgs universitet, kulturvetenskap vid
Högskolan Väst, samhälls- och kulturanalys vid Linköpings universitet, tema
kultur och samhälle vid Linköpings universitet, kulturvetenskap med
samtidsinriktning vid Malmö högskola, kulturanalys vid Umeå universitet, tema
barn vid Linköpings universitet och barnkultur vid Stockholms universitet.
Högskoleverket beslutar att genomföra fördjupade granskningar av
utbildningarna kulturvetenskaper vid Lunds universitet och barn- och
ungdomskultur vid Göteborgs universitet.
Högskoleverket beslutar att inte genomföra fördjupad granskning av
kulturpedagogik vid Högskolan i Gävle, då utbildningen nu är nedlagd.

Ärendet
Högskoleverket har inom ramen för sitt regeringsuppdrag gjort en nationell
kvalitetsgranskning av utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i
huvudområdena kulturstudier, kulturpedagogik, kulturvetenskap, samhälls- och
kulturanalys, tema kultur och samhälle, kulturvetenskaper, kulturvetenskap med
samtidsinriktning, kulturanalys, barn- och ungdomskultur, tema barn och
barnkultur. För utvärderingen har Högskolverket anlitat följande sakkunniga:
professor Göran Bolin, professor Billy Ehn, professor Lena Kåreland,
førsteamanuensis Nils Pharo, professor Eva Hemmungs Wirtén, fil. dr Amanda
Lagerkvist, professor Gunilla Widén-Wulff och professor Ulrika Wolf-Knuts.
Bedömning
Högskoleverket har gjort en bedömning av var fördjupade granskningar krävs för
att kunna avgöra om utbildningarna uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning
och var det inte finns anledning att gå vidare med fördjupade granskningar.
Underlag för bedömningen har varit rapporten 2009:6 R, Granskning av
utbildningar inom kulturvetenskap och barn- och ungdomskultur.

Beslut
Högskoleverket bedömer att följande utbildningar uppfyller kvalitetskraven på
högre utbildning och de blir därmed inte föremål för fördjupad granskning:
• Kulturstudier vid Göteborgs universitet
• Kulturvetenskap vid Högskolan Väst
• Samhälls- och kulturanalys vid Linköpings universitet
• Tema kultur och samhälle vid Linköpings universitet
• Kulturvetenskap med samtidsinriktning vid Malmö högskola
• Kulturanalys vid Umeå universitet
• Tema barn vid Linköpings universitet
• Barnkultur vid Stockholms universitet
Högskoleverket beslutar att genomföra fördjupade granskningar av följande
utbildningar:
• Kulturvetenskaper på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds
universitet. Utbildningen är svårbedömd utifrån det underlag som lämnats
till Högskoleverket.
• Barn- och ungdomskultur på grundnivå vid Göteborgs universitet.
Underlaget visar att miljön är liten och sårbar. Det faktum att nyckeltalet
för lärarkompetens är högt och att de disputerade lärarna undervisar i
ringa omfattning, ger tillsammans anledning att utreda huruvida
utbildningen håller en tillfredsställande stabilitet och akademisk nivå.
Högskoleverket beslutar att inte genomföra fördjupade granskningar av följande
utbildning:
• Kulturpedagogik vid Högskolan i Gävle. Utbildningen är nu nedlagd.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Anders Flodström efter
föredragning av utredaren Pär Brännström i närvaro av huvudsekreteraren Lena
Adamson, tf. avdelningschef Joakim Palestro och kommunikationsstrateg Åsa
Klevard.
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