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Uppföljning av Högskoleverkets granskning av ämnet
arbetsvetenskap vid Malmö högskola
Högskoleverket finner inte längre skäl att ifrågasätta examensrätten för
kandidatexamen i arbetsvetenskap vid Malmö högskola.
Ärendet

I samband med den nationella utvärderingen av sociologi, kriminologi,
rättssociologi, socialpsykologi och arbetsvetenskap ifrågasatte Högskoleverket, på
basis av bedömargruppens rapport, examensrätten för ämnet arbetsvetenskap vid
Malmö högskola (beslut reg.nr 643-3077-02, daterat 2004-03-02).
Malmö högskola inkom med en handlingsplan och nya kursplaner 2005-03-22
(reg.nr. 643-1279-05). Ett platsbesök genomfördes vid högskolan 2005-04-19.
Ordförande i utvärderingen, professor Göran Ahrne, Stockholms universitet, har
tillsammans med ämnesföreträdare professor Torsten Björkman,
Försvarshögskolan, och professor emerita Elina Haavio-Mannila, Helsingfors
universitet, samt studentrepresentant Michael Rogefelt, Mäldardalens högskola,
bistått Högskoleverket som sakkunniga i uppföljningen.
Sakkunniga lämnade sitt yttrande till Högskoleverket 2005-05-09. Yttrandet
bifogas.
Bedömning

Sakkunniga anser att de åtgärder som vidtagits sedan utvärderingen 2004 är
tillräckliga och överensstämmer väl med bedömargruppens rekommendationer.
En uppföljning av ämnets vidare utveckling rekommenderas i samband med den
nationella uppföljningen av ämnet arbetsvetenskap. I övrigt hänvisas till yttrandet.
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Beslut

Högskoleverket instämmer i de sakkunnigas bedömning. Det föreligger inte längre
skäl att ifrågasätta examensrätten för kandidatexamen i arbetsvetenskap vid
Malmö högskola. En uppföljning kommer att ske i samband med den nationella
uppföljningen av samtliga utbildningar i arbetsvetenskap.
Detta beslut har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter föredragning av
utredare Eva Åström i närvaro av avdelningschef Ragnhild Nitzler.

Sigbrit Franke
Eva Åström

Kopia:
Utbildningsdepartementet
Ordförande i bedömargruppen

Yttrande över uppföljning av ämnet arbetsvetenskap vid Malmö högskola med
anledning av Högskoleverkets utvärdering 2003/2004 av ämnena sociologi,
kriminologi, rättssociologi, socialpsykologi och arbetsvetenskap
I beslut reg.nr 643-3077-02 konstaterade Högskoleverket att tillräckliga förutsättningar
för att bedriva grundutbildning i ämnet arbetsvetenskap saknades vid Malmö högskola
och högskolan anmodades att avhjälpa vissa brister inom ett år. En sammanhållen
ämneskärna med bredd och djup behövde identifieras, progressionen i teori- och
metodundervisningen behövde tydliggöras och forskningsanknytningen av
grundutbildningen behövde stärkas. Beslutet var i enlighet med bedömargruppens
rekommendationer.
Malmö högskola inkom 2005-03-22 med handlingsplan och nya kursplaner för ämnet
arbetsvetenskap och på högskolans initiativ genomfördes 2005-04-19 ett platsbesök vid
högskolan.
Vi konstaterar att förutsättningarna för ämnet har förändrats radikalt. Ämnet har fått en
nya organisatorisk placering inom högskolans område Internationell Migration och
Etniska Relationer (IMER). Denna innebär bland annat att anknytningen till forskning i
anslutning till det arbetsvetenskapliga området har stärkts.
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I utvärderingen 2003/2004 rekommenderade bedömargruppen att en professor eller
docentkompetent lektor i ämnet skulle rekryteras som en del av forskningsanknytningen.
Detta har inte skett. Däremot räknar högskolans ledning med att två av de undervisande
lektorerna mycket snart kommer att erhålla docentkompetens. I ämnets budget finns
medel avsatta för forskning. Vi uppfattar den hittillsvarande förstärkningen av
forskningsanknytningen som tillräcklig.
På ämnesnivå har en genomgripande översyn av kursernas syfte, mål, innehåll och
inriktning genomförts. I praktiken har den tidigare utbildningen i arbetsvetenskap lagts
ner och lärargruppen har, med stöd från högskolans ledning och i samråd med ett externt
vetenskapligt råd, utformat en ny utbildning. I kursplanerna har en ämnesteoretisk kärna
definierats, metodundervisningen förstärkts och progressionen i utbildningens teori- och
metodmoment tydliggjorts. Det är, menar vi, ett berömvärt arbete som utförts. Samtidigt
är vi osäkra på om den ämnesbeteckning som valts är den mest rättvisande. Innehållsligt
innebär den nya utbildningen att gränserna för vilket ämnesinnehåll som traditionellt
konstituerar ämnet arbetsvetenskap tänjs.
Under det år som gått sedan examensrätten ifrågasattes har lärargruppen beretts mycket
gott utrymme för utvecklingsarbete och kompetensutveckling.
Vi rekommenderar att Malmö högskola får behålla examensrätten för kandidatexamen i
arbetsvetenskap och att utbildningen följs upp i samband med den nationella
uppföljningen av samtliga utbildningar i arbetsvetenskap.
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