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Uppföljning av Högskoleverkets granskning av ämnet sociologi
vid Högskolan Dalarna
Högskoleverket finner inte längre skäl att ifrågasätta examensrätten för
kandidatexamen i sociologi vid Högskolan Dalarna.
Ärendet

I samband med den nationella utvärderingen av sociologi, kriminologi,
rättssociologi, socialpsykologi och arbetsvetenskap ifrågasatte Högskoleverket, på
basis av bedömargruppens rapport, examensrätten för ämnet sociologi vid
Högskolan Dalarna (beslut reg.nr 643-3077-02, daterat 2004-03-02).
Högskolan Dalarna inkom 2004-04-15 med en beskrivning av arbetet med
ämnets rekonstruktion, nya kursplaner och en bilaga där lärargruppens kompetens
preciseras (reg.nr. 643-1279-05).
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 Fredrik Zimmerman, Högskolan i Borås,
bistått Högskoleverket som sakkunniga i uppföljningen.
Sakkunniga lämnade sitt yttrande till Högskoleverket 2005-08-19. 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 sociologi. I övrigt hänvisas till yttrandet.
Högskoleverket instämmer i de sakkunnigas bedömning. Det föreligger inte längre
skäl att ifrågasätta examensrätten för kandidatexamen i sociologi vid Högskolan
Dalarna. En uppföljning kommer att ske i samband med den nationella
uppföljningen av samtliga utbildningar i sociologi.
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Detta beslut har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter föredragning av
utredare Eva Åström i närvaro av avdelningschef Clas-Uno Frykholm och
kanslichef Lennart Ståhle.
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Yttrande över uppföljning av ämnet sociologi vid Högskolan Dalarna 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 sociologi saknades vid Högskolan Dalarna och högskolan anmodades att avhjälpa
vissa brister inom ett år. En sammanhållen ämneskärna med bredd och djup behövde identifieras och
avspeglas i kursplaner och kurslitteratur, progressionen i teori- och metodundervisningen behövde
tydliggöras och forskningsanknytningen av grundutbildningen behövde stärkas. Beslutet var i enlighet med
bedömargruppens rekommendationer.
Högskolan Dalarna inkom 2004-04-15 med en beskrivning av arbetet med ämnets rekonstruktion, nya
kursplaner och en bilaga där lärargruppens kompetens preciseras (reg.nr. 643-1279-05).
Vi konstaterar att ämnesgruppen vid Högskolan Dalarna har gjort ett förtjänstfullt rekonstruktionsarbete.
En arbetsgrupp bestående av sociologiämnets lärare och ledningen för två engelskspråkiga kurser i politisk
sociologi har tillsatts och samtliga punkter som kritiserades i utvärderingen 2003/04 har åtgärdats.
En genomgripande översyn av kursernas innehåll har genomförts och kursplaner och kurslitteratur har
reviderats. Den ämnesteoretiska kärna som bedömargruppen efterlyste i den tidigare utvärderingen
framträder tydligare nu. Regelbundna lärarmöten för lärare knutna till ämnet sociologi har införts, något
som enligt gruppens uppfattning skapar förutsättningar för att hålla samman ämnet innehållsmässigt.
Metodkurser ingår på samtliga nivåer och progressionen mellan dessa kurser förefaller tydlig. Andelen
engelskspråkig litteratur har utökats.
I utvärderingen 2003/2004 ansåg bedömargruppen att var det svårt att se hur ämnets problem skulle
kunna åtgärdas med dåvarande lärarresurs. Sedan dess har en senior forskare anställts, ett lektorat i
sociologi har utlysts och en av adjunkterna disputerat och befordrats till lektor.
Dessa förändringar innebär samtidigt att förutsättningarna för ämnets forskningsanknytning stärks.
Dessutom inrättades ett forskarseminarium för sociologer under våren 2004, och detta ersattes under
hösten 2005 av ett Högre seminarium i antropologi och sociologi. Samtliga lärare i sociologi har visst
utrymme för forskning inom ramen för ordinarie arbetstid.
Vi rekommenderar att Högskolan Dalarna får behålla examensrätten för kandidatexamen i sociologi och
att utbildningen följs upp i samband med den nationella uppföljningen av samtliga utbildningar i
sociologi.
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