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Utvärdering av grundutbildning och forskarutbildning i
sociologi, kriminologi och rättssociologi, samt grundutbildning i
socialpsykologi, vid svenska universitet och högskolor

Grundutbildningarna i sociologi håller i allmänhet tillräcklig kvalitet. Högskoleverket ser ingen anledning att ifrågasätta examensrätterna för grundutbildningarna i ämnet sociologi vid Blekinge tekniska högskola, Göteborgs
universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad,
Högskolan i Kalmar, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, Högskolan Kristianstad, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mitthögskolan, Mälardalens högskola, Stockholms
universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Växjö
universitet och Örebro universitet.
Även forskarutbildningarna i ämnet sociologi håller tillräcklig kvalitet vid
Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Lunds
universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet,
Växjö universitet och Örebro universitet.
Högskoleverket ser heller ingen anledning att ifrågasätta examensrätten
för grundutbildningarna i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde, Växjö universitet och Uppsala universitet, grundutbildningen och forskarutbildningen
i kriminologi vid Stockholms universitet, eller grundutbildningen och forskarutbildningen i rättssociologi vid Lunds universitet.
För dessa lärosäten kommer en uppföljning av utvärderingen att göras om
tre år.
Högskoleverket ﬁnner däremot anledning att ifrågasätta examensrätten för
kandidatexamen i sociologi vid Högskolan Dalarna. Högskoleverket konstaterar att tillräckliga förutsättningar för att bedriva grundutbildning i ämnet
för närvarande saknas och anmodar därför Högskolan Dalarna att avhjälpa
vissa brister inom ett år. En sammanhållen ämneskärna med bredd och djup
behöver identiﬁeras och avspeglas i kursplaner och kurslitteratur. Progression
i teori- och metodundervisningen behöver tydliggöras. Vidare måste grundutbildningens forskningsanknytning stärkas.

Högskoleverket avser att göra en uppföljning inom ett år, då Högskolan
Dalarna ska redogöra för de åtgärder som vidtagits. Därefter kommer Högskoleverket att ta ställning till om det ﬁnns anledning att återkalla examensrätten.
Högskoleverket beslutar vidare att avslå Högskolan i Trollhättan/Uddevallas
ansökan om magisterexamensrättigheter med ämnesdjup i sociologi. Det är
Högskoleverkets uppfattning att högskolan idag erbjuder kandidatexamen av
godtagbar kvalitet. Dock saknas fortfarande förutsättningar för magisterexamen med ämnesdjup. Den akademiska nivån i kursinnehåll och kurslitteratur behöver höjas generellt. Metodundervisningen behöver fördjupas. Vidare
måste forskningsanknytningen inom grundutbildningen stärkas.
Högskoleverket rekommenderar att Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
återkommer med en förnyad ansökan när ovanstående rekommendationer
åtgärdats.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter
föredragning av projektansvarig Eva Åström i närvaro av kanslichef Lennart
Ståhle och avdelningschef Ragnhild Nitzler.
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