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Examensrätt för utbildning i socialt arbete vid Högskolan i
Kalmar
Högskoleverket beslutar att Högskolan i Kalmar behåller rätten att ge
kandidatexamen i socialt arbete.
Ärendet
Högskoleverkets nationella utvärdering av grund- och forskarutbildningen i socialt
arbete, publicerad i Högskoleverkets rapportserie 2003:16 R, låg till grund för
verkets beslut den 1 april 2003 att ifrågasätta rätten att utfärda kandidatexamen i
socialt arbete vid Högskolan i Kalmar (regnr 643-1025-02). Enligt detta beslut ska
högskolan senast inom ett år ha inkommit med en redovisning till Högskoleverket
där det framgår vilka åtgärder som har vidtagits för att avhjälpa de brister i
utbildningen som påpekats i utvärderingen.
Högskolan i Kalmar har i skrivelser till Högskoleverket redogjort för tillgången till
lärarkompetens och vilka åtgärder som vidtagits i syfte att förbättra kvaliteten i
utbildningen för kandidatexamen i socialt arbete. En sammanfattande redogörelse
har inkommit till verket den 1 april och kompletteringar till detta material den 27
maj 2004.
För granskning och bedömning av underlagsmaterialet har Högskoleverket anlitat
professor Stina Johansson, Umeå universitet, sakkunnig i Högskoleverkets
bedömargrupp för den nationella utvärderingen av utbildningar i ämnet socialt
arbete.
Bedömning
Enligt den sakkunnigas bedömning har Högskolan i Kalmar nu tillgång till den
lärarkompetens som förutsätts för att uppfylla kraven för kandidatexamen i
huvudämnet socialt arbete 1 – 60 poäng. För att höja kvaliteten i utbildningen har
högskolan vidtagit ett flertal adekvata åtgärder.
Målen för utbildningen, kursplanerna liksom den allmänna åtgärdsplanen för
kvalitetsförbättringar ger uttryck för ett imponerande nytänkande i syfte att
utveckla socialt arbete som akademiskt ämne. Det forskningsprogram inom
ämnesområdet socialt arbete som högskolan dessutom presenterar i sin redogörelse
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bör ge reella möjligheter att stärka utbildningens forskningsanknytning och
internationalisering.
Än är det för tidigt att bedöma resultatet av det utvecklingsarbete som bedrivs vid
Institutionen för hälso- och beteendevetenskap där utbildningen ges. Med stöd av
interna utvärderingar bör dock institutionen tillsvidare själv följa upp sina insatser
för kvalitetsförbättring framför allt i form av systematiskt genomförda
kursvärderingar där studenterna med bibehållen integritet kan bidra med sina
synpunkter på utbildningen.
Givet att de planerade förändringarna genomförs är den sammanfattande
bedömningen att Högskolan i Kalmar har goda förutsättningar att ge en
utbildning i socialt arbete som uppfyller kraven för kandidatexamen i ämnet.
Beslut
Högskoleverket instämmer i bedömningen och beslutar att Högskolan i Kalmar
behåller rätten att ge kandidatexamen i ämnet socialt arbete.
En uppföljning av utbildningen ska genomföras år 2006 i enlighet med
Högskoleverkets plan för uppföljning av de nationella utvärderingarna av grundoch forskarutbildningar i ämnen och program.
Detta beslut har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter föredragning av
utredare Brita Bergseth i närvaro av avdelningschef Ragnhild Nitzler.
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