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Angående yttrande från Johannelunds teologiska högskola U2006/189/UH
Johannelunds teologiska högskola (JTH) har yttrat sig till Utbildningsdepartementet
över Högskoleverkets förslag att avslå högskolans ansökan om tillstånd att utfärda
magisterexamen i teologi. Högskoleverket har bett de sakkunniga som prövade ansökan
om magisterexamensrätt att granska högskolans yttrande. De sakkunniga vidhåller sin
tidigare slutsats att avstyrka ansökan.
Högskoleverket finner inte någonting i yttrandet från JTH som kan utgöra grund för ett
annat ställningstagande.
Högskolan ansökte 2006 om rätt att utfärda kandidat respektive magisterexamen i
teologi. Högskoleverket anmodades att pröva ansökan och anlitade professor Anders
Bäckström samt rektor Lars Haikola som sakkunniga för prövningen. Högskoleverket
tillstyrkte ansökan om rätt att utfärda kandidatexamen medan ansökan om rätt att
utfärda magisterexamen avstyrktes.
Huvudargumentet för att avstyrka var de oklarheter de sakkunniga menar finns kring hur
säkring av fördjupning och progression ska ske inom det breda huvudområdet teologi,
särskilt mellan grundnivå och avancerad nivå. Vid sidan av detta argument var skäl till
avstyrkan att högskolan utgör en liten miljö med en begränsad forskningsverksamhet
utan tydliga kopplingar till forskarutbildning för de presumtiva magisterstudenterna.
Frågan om hur huvudområdet teologi/religionsvetenskap kan och bör definieras och
avgränsas har bearbetats i det nationella Nätverket för teologiska och
religionsvetenskapliga utbildningar. Högskolan har till sitt yttrande bifogat den
slutrapport som Nätverket kom med i februari 2008. Högskoleverket har inte några
synpunkter på rapporten utöver att det arbete som Nätverket genomfört är ett positivt
och nödvändigt arbete som bör bedrivas vidare i sektorn.
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Sammanfattningsvis menar Högskoleverket att de argument för avstyrkan som tidigare
framförts kvarstår. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Anders
Flodström efter föredragning av utredare Britta Seeger i närvaro av huvudsekreterare
Lena Adamson, informationschef Eva Ferndahl samt avdelningschef Clas-Uno
Frykholm.
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