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Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar
inom huvudområdet idéhistoria/idé- och
lärdomshistoria
Högskoleverket beslutar att inte genomföra fördjupade granskningar av
utbildningar inom huvudområdet idéhistoria/idé- och lärdomshistoria vid
Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Kungl. Tekniska högskolan,
Södertörns högskola, Umeå universitet och Uppsala universitet.
Högskoleverket beslutar att genomföra fördjupade granskningar av utbildningarna
inom huvudområdet idéhistoria/idé- och lärdomshistoria vid Högskolan i
Halmstad, Lunds universitet och Stockholms universitet.

Ärendet
Högskoleverket har inom ramen för sitt regeringsuppdrag gjort en nationell
kvalitetsgranskning av utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i
huvudområdet idéhistoria/idé- och lärdomshistoria. För granskningen har
Högskolverket anlitat följande sakkunniga: professor emeritus Inge Jonsson och
professor emeritus Tore Frängsmyr.
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 2008:34 R, Granskningar av
utbildningarna i idé- och lärdomshistoria.
Beslut
Högskoleverket bedömer att följande utbildningar uppfyller kvalitetskraven på
högre utbildning och de blir därmed inte föremål för fördjupad granskning:
• Idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet
• Idéhistoria vid Karlstads universitet
• Teknikhistoria vid Kungl. Tekniska högskolan

•
•
•

Idéhistoria vid Södertörns högskola
Idéhistoria vid Umeå universitet
Idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet

Högskoleverket beslutar att genomföra fördjupade granskningar av följande
utbildningar:
•

•

•

Idé- och lärdomshistoria vid Högskolan i Halmstad: Underlaget visar att
lärarkapaciteten och lärarkompetensen är bristfällig vilket riskerar
utbildningsmiljöns kvalitet på grundnivån.
Idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet: Underlaget är bristfälligt
och därmed kan kvaliteten i utbildningen på grundnivå, avancerad nivå
och forsarnivå inte bedömas.
Idéhistoria vid Stockholms universitet: Underlaget visar på brister i
handledarkompetensen på forskarnivån, prestationsgraden,
lärarkapaciteten och lärarkompetensen på grundnivå och avancerad nivå.

Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande myndighetschefen Clas-Uno
Frykholm efter föredragning av utredaren Tommy Dahlén i närvaro av
huvudsekreteraren Lena Adamson och informationschefen Eva Ferndahl.

Clas-Uno Frykholm
Tommy Dahlén

Kopia till:
Utbildningsdepartementet
De sakkunniga

2

