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Uppföljning av kulturpedagogik vid Högskolan i Gävle
Beslut
Högskoleverket beslutar att Högskolan i Gävle får behålla examensrätten för
kandidatexamen i kulturpedagogik.
Ärende
Kulturpedagogik vid Högskolan i Gävle ingick i ”Utvärdering av
grundutbildning i kulturvetenskap och kulturpedagogik vid svenska universitet
och högskolor” (2004: 2 R). I beslutet ifrågasätter Högskoleverket
examensrätten för kandidatexamen i kulturpedagogik vid högskolan i Gävle.
Bedömargruppen fann vid tiden för utvärderingen betydande organisatoriska
och ämnesmässiga problem. Fem tillsvidareanställda lärare (fyra lektorer och
en adjunkt) var knutna till kulturpedagogik. Samtliga fem var tjänstlediga eller
sjukskrivna på hel- eller deltid, varför fyra vikarierande lektorer och en
vikarierande adjunkt medverkade i utbildningen. Totalt medverkade åtta lärare
i undervisningen och deras insatser motsvarade 0,9 heltidsekvivalenter.
Funktionerna (tjänsterna) som studierektor, programansvarig och
ämnesansvarig utgjordes även de av vikariat. Definitionen av ämnet var vag
och oklar. Det fanns inte någon konsensus om kulturpedagogikens innebörd
och inriktning. Slutsatserna av bedömargruppens granskning av
kulturpedagogik i Gävle var att man ansåg följande åtgärder vara nödvändiga;
Ett tydliggörande av innehållet i ämnet, Ett tydliggörande av det
organisatoriska ansvaret, Koncentration av lärarstaben.
I februari 2005 inkom Högskolan i Gävle till Hö gskoleverket med en
redogörelse för vilka åtgärder man vidtagit. Redogörelsen har granskats av
bedömargruppen; professor Lars-Olof Åhlberg (ordförande), Uppsala
universitet, professor Torunn Selberg, universitetet i Bergen samt professor
Göran Bohlin, Södertörns högskola. Bedömargruppen ansåg att materialet
behövde kompletteras med ett platsbesök. Ordförande Lars-Olof Åhlberg
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besökte högskolan den 25 april 2005 tillsammans med utredare Britta Seeger,
Högskoleverket.
Bedömning
Institutionen har tagit bedömargruppens rekommendationer på allvar och
arbetat med att tydliggöra utbildningen och ämnets inriktning. Lärarstaben har
också koncentrerats och stabiliserats. Knutet till ämnet finns nu två fast
anställda disputerade lärare samt en vikarierande adjunkt som enligt uppgift
från ledningen kommer att fastanställas från och med sommaren 2005. Det
framkommer i samtal med lärare och studenter att det finns en tydlig profil i
utbildningen och inriktning i ämnet. Högskoleverket instämmer i
bedömargruppens yttrande (se bilaga) där man menar att det finns goda skäl att
ämnet får behålla sin examensrätt. Inte minst viktigt är att det finns ett starkt
stöd från institutionens ledning samt från högskolans ledning att utveckla
kulturpedagogiken, ett ämne som är unikt för Högskolan i Gävle.
Högskoleverket betonar vikten av att utbildningens inriktning och profil tydligt
förmedlas till presumtiva studenter.
Beslut
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter
föredragning av utredare Britta Seeger, i närvaro av kanslichef Lennart Ståhle
och avdelningschef Ragnhild Nitzler.

Sigbrit Franke

Britta Seeger
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