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Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar
inom religionsvetenskap och teologi
Högskoleverket beslutar att inte genomföra fördjupad granskning av utbildningen
inom huvudområdet religionsvetenskap (grundnivå) vid Högskolan Dalarna.
Högskoleverket beslutar att genomföra fördjupade granskningar av
religionsvetenskap (grundnivå) och teologi (grundnivå och avancerad nivå) samt
forskarutbildningen i teologi vid Göteborgs universitet, religionsvetenskap
(grundnivå) vid Högskolan i Halmstad, religionsvetenskap (avancerad nivå) vid
Högskolan i Gävle, religionsvetenskap (grundnivå) vid Högskolan i Jönköping,
religionsvetenskap (avancerad nivå och forskarnivå) vid Karlstads universitet,
religionsvetenskap (grundnivå och forskarnivå) vid Linköpings universitet,
islamologi, judaistik, religionshistoria, religionsvetenskap och teologi på grundnivå
och avancerad nivå samt forskarutbildningarna i etik, Gamla testamentets exegetik,
islamologi, judaistik, kyrkohistoria, migrationsvetenskap med religionsvetenskaplig
inriktning, missionsvetenskap med ekumenik, Nya testamentets exegetik, praktisk
teologi, religionsfilosofi, religionshistoria, religionspsykologi, religionssociologi och
systematisk teologi vid Lunds universitet, forskarutbildningen i religionshistoria
vid Stockholms universitet, religionsvetenskap (grundnivå och avancerad nivå) vid
Södertörns högskola, religionsvetenskap och teologi (grundnivå och avancerad
nivå) samt forskarutbildningen i religionsvetenskap vid Umeå universitet, tros- och
livsåskådningsvetenskap (grundnivå och avancerad nivå) samt
forskarutbildningarna i etik, Gamla testamentets exegetik, kyrkohistoria,
kyrkovetenskap, missionsvetenskap, Nya testamentets exegetik, religionsfilosofi,
religionshistoria, religionspsykologi, religionssociologi och systematisk teologi med
livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet samt religionsvetenskap
(grundnivå) vid Växjö universitet.

Ärendet
Högskoleverket har inom ramen för sitt regeringsuppdrag gjort en nationell
kvalitetsgranskning av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i
huvudområdena bibelvetenskap, islamologi, judaistik, kyrko- och missionsstudier,
religionsbeteendevetenskap, religionshistoria, religionsvetenskap, teologi, och trosoch livsåskådningsvetenskap samt forskarutbildningarna i etik, Gamla testamentets

exegetik, islamologi, judaistik, kyrkohistoria, migrationsvetenskap med
religionsvetenskaplig inriktning, missionsvetenskap, missionsvetenskap med
ekumenik, Nya testamentets exegetik, praktisk teologi, religionsfilosofi,
religionshistoria, religionspsykologi, religionssociologi, religionsvetenskap,
religionsvetenskap med inriktning mot identitet och pluralism, systematisk teologi
samt systematisk teologi med livsåskådningsforskning.
För utvärderingen har Högskoleverket anlitat följande sakkunniga: professor
Henry Cöster, Karlstads universitet, professor Ingvild Gilhus, Universitetet i
Bergen, dekan, lektor Carsten Riis, Universitetet i Århus och universitetslektor
Madeleine Sultán Sjöqvist, Uppsala Universitet. Särskild ämnesexpertis har
lämnats av universitetslektor Edgar Almén, Linköpings universitet, professor Antti
Laato, Åbo Akademi, professor Fredrik Lindström, Lunds universitet,
högskolelektor Susanne Olsson, Södertörns högskola, professor Pål Repstad,
Universitetet i Agder, professor Catharina Stenqvist, Lunds universitet och teologie
doktor Hanna Stenström, Svenska kyrkans forskningsenhet.

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 2008:41 R, Granskning av
utbildningarna i religionsvetenskap och teologi..
Beslut
Högskoleverket bedömer att religionsvetenskap (grundnivå) vid Högskolan
Dalarna uppfyller kvalitetskraven på högre utbildning och därmed blir den inte
föremål för fördjupad granskning.
Högskoleverket beslutar att genomföra fördjupade granskningar av följande
utbildningar:
•

•
•
•

religionsvetenskap, grundnivå, och teologi, grundnivå och avancerad nivå,
vid Göteborgs universitet. Underlaget indikerar att lärarkapaciteten och
-kompetensen inte är tillfredsställande. Underlaget visar också att
utbildningsstrukturen är oklar.
forskarutbildningen i teologi vid Göteborgs universitet. Underlaget
indikerar att lärarkapaciteten och -kompetensen inte är tillfredsställande.
religionsvetenskap, grundnivå, vid Högskolan i Halmstad. Underlaget
indikerar att lärarkapaciteten inte är tillfredsställande.
religionsvetenskap, avancerad nivå, vid Högskolan i Gävle. Underlaget
indikerar att lärarkompetensen inte är tillfredsställande.
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•
•

religionsvetenskap, grundnivå, vid Högskolan i Jönköping. Underlaget
indikerar att utbildningens kvalitetssäkring är beroende av externa lärare.
religionsvetenskap, avancerad nivå och forskarnivå vid Karlstads
universitet. Underlaget indikerar att lärarkompetensen inte är
tillfredsställande.

•

religionsvetenskap, grundnivå och forskarnivå, vid Linköpings universitet.
Underlaget indikerar att lärarkapacitet och -kompetens inte är
tillfredsställande.

•

islamologi, judaistik, religionshistoria, religionsvetenskap och teologi på
grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. Underlaget indikerar
otydlighet i progressionen inom och mellan de två nivåerna. Underlaget
medger för övrigt inte någon detaljerad bedömning.
forskarutbildningarna i etik, Gamla testamentets exegetik, islamologi,
judaistik, kyrkohistoria, migrationsvetenskap med religionsvetenskaplig
inriktning, missionsvetenskap med ekumenik, Nya testamentets exegetik,
praktisk teologi, religionsfilosofi, religionshistoria, religionspsykologi,
religionssociologi och systematisk teologi vid Lunds universitet.
Underlaget visar att samtliga forskarutbildningsmiljöer är mycket små.
Dessutom indikerar underlaget att lärarkapaciteten och/eller
lärarkompetensen inte är tillfredsställande i alla forskarutbildningar utom
Gamla testamentets exegetik.
forskarutbildningen i religionshistoria vid Stockholms universitet.
Underlaget indikerar att lärarkapaciteten inte är tillfredsställande.
religionsvetenskap, grundnivå och avancerad nivå, vid Södertörns
högskola. Underlaget indikerar att andelen tillsvidareanställda lärare är för
liten.
religionsvetenskap och teologi, grundnivå och avancerad nivå, vid Umeå
universitet. Underlaget medger inte någon säker bedömning av
lärarkompetensen.

•

•
•

•

•
•

•

forskarutbildningen i religionsvetenskap vid Umeå universitet. Underlaget
indikerar att lärarkapaciteten inte är tillfredsställande.
tros- och livsåskådningsvetenskap, grundnivå och avancerad nivå, vid
Uppsala universitet. Underlaget medger inte en säker bedömning av
progression och fördjupning.
forskarutbildningarna i etik, Gamla testamentets exegetik, kyrkohistoria,
kyrkovetenskap, missionsvetenskap, Nya testamentets exegetik,
religionsfilosofi, religionshistoria, religionspsykologi, religionssociologi och
systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet.
Underlaget visar att samtliga forskarutbildningsmiljöer är mycket små.
Dessutom indikerar underlaget att lärarkapaciteten och/eller

3

•

lärarkompetensen inte är tillfredsställande i alla forskarutbildningar utom
Nya testamentets exegetik, religionsfilosofi och religionspsykologi.
religionsvetenskap, grundnivå, vid Växjö universitet. Underlaget indikerar
att miljön är sårbar.

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

Clas-Uno Frykholm

Hedda Gunneng
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De sakkunniga
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