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Utvärdering av utbildningar i teologi och
religionsvetenskap
Grundutbildning
Högskoleverket ser ingen anledning att ifrågasätta examensrätten för grundutbildningen inom
teologi/religionsvetenskap vid Ersta Sköndal högskola, Göteborgs universitet, Högskolan
Dalarna, Högskolan i Gävle, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet,
Stockholms universitet, Teologiska Högskolan i Stockholm, Umeå universitet, Uppsala
universitet, Växjö universitet och Örebro Teologiska Högskola.
Högskoleverket ifrågasätter inte heller examensrätten vid Högskolan i Jönköping och
Johannelunds teologiska högskola. Det föreligger dock skäl att rikta allvarliga anmärkningar
mot grundutbildningarna vid dessa lärosäten.
Dessa grundutbildningar har svagheter som behöver åtgärdas. Beträffande Högskolan i
Jönköping efterlyser Högskoleverket ett klarare ställningstagande vad gäller mål och ambition
för ämnet religionsvetenskap. Ämnets ställning och förutsättningar inom högskolan måste
klargöras. De otillfredsställande lärarresurserna behöver även åtgärdas. (Se vidare avsnittet
Högskoleverkets reflektioner och slutsatser.)
Johannelunds teologiska högskola måste tydliggöra sin roll i relation till högskolesystemets
kvalitetskrav. Den religionsvetenskapliga utbildningens högskolemässighet i relation till
utbildningens konfessionella inriktning måste preciseras. I den examenrättsprövning som
genomfördes 1996 efterfrågades även då ett klargörande från Johannelunds sida av sin roll
som högskola. (Se vidare avsnittet Högskoleverkets reflektioner och slutsatser.)
Dessa två lärosätena skall före den 1 september 2002 inkomma med en handlingsplan till
Högskoleverket där det tydligt framgår vilka åtgärder lärosätet tänker vidta. Därefter tar
Högskoleverket ställning till vidare åtgärder.

Forskarutbildning
Högskoleverket konstaterar att följande lärosäten har förutsättningar för att bedriva
forskarutbildning i teologi/religionsvetenskap: vid Göteborgs universitet, Karlstads
universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Uppsala
universitet.

Uppföljning
En uppföljning av de utbildningar som inte varit föremål för allvarlig eller annan anmärkning
kommer att genomföras inom tre år.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter fördragning av
projektansvarig Jan-Eric Degerblad och utredare Lisa Jämtsved Lundmark i närvaro av
avdelningschef Ragnhild Nitzler och kanslichef Lennart Ståhle.
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