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Högskoleverkets yttranden och beslut
Ersta Sköndal högskola (yttrande)
Regeringen
Utbildningsdepartementet

Pär Brännström
BESLUT
2011-06-21
Reg.nr 641-6049-10

Yttrande över Ersta Sköndal högskolas ansökan om tillstånd att
utfärda masterexamen inom området vårdvetenskap

Högskoleverket föreslår att Ersta Sköndal högskola beviljas tillstånd att utfärda
masterexamen inom området vårdvetenskap.
Ansökan och ärendets hantering

Ersta Sköndals högskola har ansökt hos regeringen om tillstånd att utfärda
masterexamen inom området vårdvetenskap. Högskoleverket har anmodats
att avge ett yttrande om ansökan. Ordförande för denna masterprövning,
liksom för övriga som Högskoleverket prövat under samma period, har varit
rektor Anita Hansbo, Högskolan i Jönköping. Ordförandens funktion har
varit att säkerställa en likvärdig bedömning av ansökningarna. För granskning av Ersta Sköndal högskolas ansökan har Högskoleverket utsett följande
bedömare: professor Ella Danielson, Göteborgs universitet och professor Jan
Mårtensson, Högskolan i Jönköping.
Underlag för bedömningen har varit högskolans ansökan med bilagor samt
den information som framkommit vid den intervju som genomfördes den 17
mars 2011.
Bedömning

Bedömningen har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen och högskoleförordningen och utifrån de aspekter och kriterier som Högskoleverket har
utarbetat i Högskoleverkets vägledning vid ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen. För ansökan senast 15 oktober 2010, reg.nr 643-2687-08. De sakkunnigas utlåtanden med förslag till beslut redovisas i Högskoleverkets prövningar
av tillstånd att utfärda masterexamen 2011, Rapport 2011:9 R. De sakkunnigas
förslag till beslut är att bevilja ansökan att utfärda masterexamen inom området vårdvetenskap. Högskoleverket instämmer i denna bedömning.
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Högskoleverkets ställningstagande

Högskoleverket föreslår att Ersta Sköndal högskola beviljas tillstånd att utfärda
masterexamen inom området vårdvetenskap.
Beslut i detta ärende har tagits av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av utredaren Pär Brännström i närvaro av avdelningschefen Magnus
Hjort.
Lars Haikola
Pär Brännström
Kopia till:
Ersta Sköndal högskola
De sakkunniga
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Högskolan Väst (beslut)
Högskolan Väst
Rektor

Pär Brännström
BESLUT
2011-06-21
Reg.nr 641-5677-10

Beslut om tillstånd att utfärda masterexamen inom området
vårdvetenskap

Högskoleverket beslutar att inte ge Högskolan Väst tillstånd att utfärda masterexamen inom området vårdvetenskap.
Ansökan och ärendets hantering

Högskolan Väst har ansökt hos Högskoleverket om tillstånd att utfärda masterexamen inom området vårdvetenskap. Ordförande för denna masterprövning, liksom för övriga som Högskoleverket prövat under samma period, har
varit rektor Anita Hansbo, Högskolan i Jönköping. Ordförandens funktion
har varit att säkerställa en likvärdig bedömning av ansökningarna. För granskning av den här ansökan har Högskoleverket utsett följande bedömare: professor Ella Danielson, Göteborgs universitet och professor Jan Mårtensson,
Högskolan i Jönköping.
Underlag för bedömningen har varit högskolans ansökan med bilagor samt
den information som framkommit vid den intervju som genomfördes den 18
mars 2011.
Bedömning

Bedömningen har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen och högskoleförordningen och utifrån de aspekter och kriterier som Högskoleverket har
utarbetat i Högskoleverkets vägledning vid ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen. För ansökan senast 15 oktober 2010, reg.nr 643-2687-08. De sakkunnigas utlåtanden med förslag till beslut redovisas i Högskoleverkets prövningar
av tillstånd att utfärda masterexamen 2011, Rapport 2011:9 R. De sakkunnigas
förslag till beslut är att avslå ansökan att utfärda masterexamen inom området
vårdvetenskap. Högskoleverket instämmer i denna bedömning.
Beslut

Högskoleverket beslutar att avslå Högskolan Västs ansökan om tillstånd att
utfärda masterexamen inom området vårdvetenskap. Beslutet grundar sig på
de brister i området för examenstillstånd, nära anknytning till utbildning på
forskarnivå samt utbildningens utformning, som de sakkunniga påtalar i sitt
utlåtande.
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Beslut i detta ärende har tagits av universitetskanslern Lars Haikola efter
föredragning av utredaren Pär Brännström i närvaro av avdelningschefen
Magnus Hjort.
Lars Haikola
Pär Brännström
Kopia till:
Utbildningsdepartementet
De sakkunniga
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Malmö högskola (beslut)
Malmö högskola
Rektor

Pär Brännström
BESLUT
2011-06-21
Reg.nr 641-5674-10

Beslut om tillstånd att utfärda masterexamen inom området
globala politiska studier

Högskoleverket beslutar att inte ge Malmö högskola tillstånd att utfärda masterexamen inom området globala politiska studier.
Ansökan och ärendets hantering

Malmö högskola har ansökt hos Högskoleverket om tillstånd att utfärda
masterexamen inom området globala politiska studier. Ordförande för denna
masterprövning, liksom för övriga som Högskoleverket prövat under samma
period, har varit rektor Anita Hansbo, Högskolan i Jönköping. Ordförandens
funktion har varit att säkerställa en likvärdig bedömning av ansökningarna.
För granskning av den här ansökan har Högskoleverket utsett följande bedömare: professor Helena Lindholm Schulz, Göteborgs universitet och professor
Georg Sørensen, Århus universitet, Danmark. Underlag för bedömningen har
varit högskolans ansökan med bilagor samt den information som framkommit
vid den intervju som genomfördes den 11 mars 2011.
Bedömning

Bedömningen har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen och högskoleförordningen och utifrån de aspekter och kriterier som Högskoleverket har
utarbetat i Högskoleverkets vägledning vid ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen. För ansökan senast 15 oktober 2010, reg.nr 643-2687-08. De sakkunnigas utlåtanden med förslag till beslut redovisas i Högskoleverkets prövningar
av tillstånd att utfärda masterexamen 2011, Rapport 2011:9 R. De sakkunnigas
förslag till beslut är att avslå ansökan att utfärda masterexamen inom området globala politiska studier. Högskoleverket instämmer i denna bedömning.
Beslut

Högskoleverket beslutar att inte ge Malmö högskola tillstånd att utfärda masterexamen inom området globala politiska studier. Beslutet grundar sig på
de brister i området för examenstillstånd, nära anknytning till utbildning på
forskarnivå samt utbildningens utformning, som de sakkunniga påtalar i sitt
utlåtande.

9

Beslut i detta ärende har tagits av universitetskanslern Lars Haikola efter
föredragning av utredaren Pär Brännström i närvaro av avdelningschefen
Magnus Hjort.
Lars Haikola
Pär Brännström
Kopia till:
Utbildningsdepartementet
De sakkunniga
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Södertörns högskola (beslut)
Södertörns högskola
Rektor

Pär Brännström
BESLUT
2011-06-21
Reg.nr 641-5703-10

Beslut om tillstånd att utfärda masterexamen inom området
religionsvetenskap

Högskoleverket beslutar att ge Södertörns högskola tillstånd att utfärda masterexamen inom området religionsvetenskap.
Ansökan och ärendets hantering

Södertörns högskola har ansökt hos Högskoleverket om tillstånd att utfärda
masterexamen inom området religionsvetenskap. Ordförande för denna
masterprövning, liksom för övriga som Högskoleverket prövat under samma
period, har varit rektor Anita Hansbo, Högskolan i Jönköping. Ordförandens
funktion har varit att säkerställa en likvärdig bedömning av ansökningarna. För
granskning av den här ansökan har Högskoleverket utsett följande bedömare:
professor Kjetil Hafstad, Universitetet i Oslo, Norge; professor Peter Nynäs,
Åbo Akademi, Finland; Dr Philos. Carsten Riis, Århus universitet, Danmark
och Teol. dr Hanna Stenström, Svenska kyrkans forskningsenhet, Uppsala,
Sverige. Underlag för bedömningen har varit högskolans ansökan med bilagor
samt den information som framkommit vid den intervju som genomfördes
den 31 mars 2011.
Bedömning

Bedömningen har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen och
högskoleförordningen och utifrån de aspekter och kriterier som Högskoleverket
har utarbetat i Högskoleverkets vägledning vid ansökan om tillstånd att utfärda
masterexamen. För ansökan senast 15 oktober 2010, reg.nr 643-2687-08. De
sakkunnigas utlåtanden med förslag till beslut redovisas i Högskoleverkets
prövningar av tillstånd att utfärda masterexamen 2011, Rapport 2011:9 R. De
sakkunnigas förslag till beslut är att bevilja ansökan att utfärda masterexamen
inom området religionsvetenskap. Högskoleverket instämmer i denna
bedömning.
Beslut

Högskoleverket beslutar att ge Södertörns högskola tillstånd att utfärda
masterexamen inom området religionsvetenskap.
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Beslut i detta ärende har tagits av universitetskanslern Lars Haikola efter
föredragning av utredaren Pär Brännström i närvaro av avdelningschefen
Magnus Hjort.
Lars Haikola
Pär Brännström
Kopia till:
Utbildningsdepartementet
De sakkunniga
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Teologiska Högskolan, Stockholm (yttrande)
Regeringen
Utbildningsdepartementet

Pär Brännström
BESLUT
2011-06-21
Reg.nr 641-5892-10

Yttrande över Teologiska Högskolan, Stockholms ansökan om
tillstånd att utfärda masterexamen inom området teologi

Högskoleverket föreslår att Teologiska Högskolan, Stockholm beviljas tillstånd att utfärda masterexamen inom området teologi.
Ansökan och ärendets hantering

Teologiska Högskolan, Stockholm har ansökt hos regeringen om tillstånd att
utfärda masterexamen inom området teologi. Högskoleverket har anmodats
att avge ett yttrande om ansökan. Ordförande för denna masterprövning,
liksom för övriga som Högskoleverket prövat under samma period, har varit
rektor Anita Hansbo, Högskolan i Jönköping. Ordförandens funktion har
varit att säkerställa en likvärdig bedömning av ansökningarna. För granskning av Teologiska Högskolan, Stockholms ansökan har Högskoleverket utsett
följande bedömare: professor Kjetil Hafstad, Universitetet i Oslo, Norge; professor Peter Nynäs, Åbo Akademi, Finland; Dr Philos. Carsten Riis, Århus
universitet, Danmark och Teol. dr Hanna Stenström, Svenska kyrkans forskningsenhet, Uppsala, Sverige. Underlag för bedömningen har varit högskolans
ansökan med bilagor samt den information som framkommit vid den intervju
som genomfördes den 1april 2011.
Bedömning

Bedömningen har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen och högskoleförordningen och utifrån de aspekter och kriterier som Högskoleverket har
utarbetat i Högskoleverkets vägledning vid ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen. För ansökan senast 15 oktober 2010, reg.nr 643-2687-08. De sakkunnigas utlåtanden med förslag till beslut redovisas i Högskoleverkets prövningar
av tillstånd att utfärda masterexamen 2011, Rapport 2011:9 R. De sakkunnigas
förslag till beslut är att bevilja ansökan att utfärda masterexamen inom området teologi. Högskoleverket instämmer i denna bedömning.
Högskoleverkets ställningstagande

Högskoleverket föreslår att Teologiska Högskolan, Stockholm beviljas tillstånd att utfärda masterexamen inom området teologi.
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Beslut i detta ärende har tagits av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av utredaren Pär Brännström i närvaro av avdelningschefen Magnus
Hjort.
Lars Haikola
Pär Brännström
Kopia till:
Teologiska Högskolan, Stockholm
De sakkunniga
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Högskoleverkets kommentarer
Fem år av tillståndsprövningar

2007 trädde en ny högskoleförordning i kraft och Sverige fick då en ny examen, masterexamen. Universitet fick automatiskt den nya examen, medan
högskolor har fått söka tillstånd. Första året bedömdes många ansökningar
och dessutom genomfördes ett omfattande metodarbete. En generalistgrupp
som bestod av Lars Haikola (ordförande), Kjell Goldman, Anita Hansbo och
Eva Åkesson engagerades. Generalistgruppens uppdrag var att tolka lag och
förordning avseende examenstillstånd för masterexamen och även tolka och
utforma ”Högskoleverkets aspekter och kriterier för examensrättsprövningar”
för masterexamen. Arbetet resulterade i en uppsättning aspekter, som i sin tur
delades in i flera kriterier. Såväl aspekter som kriterier var ett stöd i bedömningsarbetet för de ämnessakkunniga och generalisterna.
Till sin hjälp hade man ämnessakkunniga bedömare för att bedöma ansökningarna. Bedömarna fokuserade på ämnesspecifika och övergripande frågor
och skrev ett utlåtande per ansökan. Någon av de fyra personerna från generalistgruppen var ordförande vid de olika platsbesöken och de fokuserade på
övergripande frågor. Slutligen gjorde generalistgruppen det krävande arbetet
att säkerställa en likvärdig bedömning av de olika ansökningarna och rekommenderade beviljande eller avslag för var och en av ansökningarna. Under de
följande årens tillståndsprövningar, har Högskoleverket anlitat en ordförande
som varit ett stöd för bedömarna i deras arbete. Ordförandens roll har bland
annat varit att läsa samtliga utlåtanden och uppmärksamma bedömarna på
om bedömningarna inte är likvärdiga mellan de olika utlåtandena. Men ordföranden gör ingen egen bedömning eller ger förslag till beslut, så som generalistgruppen gjorde första året.
Under åren har aspekterna och kriterierna modifierats för att bli så förutsägbara och transparenta som möjligt, både för de högskolor som ska skriva
ansökningarna och de bedömare som ska göra bedömningen. I årets prövningar har vi arbetat med sex aspekter, var och en med en uppsättning kriterier.
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2007

2008

2009

2010

2011

Totalt för fem år

Antal ansökningar

32

16

7

11

5

71

Antal beviljanden

20

10

5

8

3

46

Antal avslag

12

6

2

3

2

25

Andel beviljanden i procent

62

62

71

73

60

65

Tabell 1: Sammanställning av antal ansökningar, beviljanden, avslag samt andel beviljanden i procent, för de
första fem åren av tillståndsprövningar för masterexamen. Källa: Högskoleverkets beslut.

Antalet ansökningar minskar

Under dessa fem år har 71 ansökningar prövats (tabell 1), och antalet ansökningar som kommit in under de olika åren har varierat. Första året var det
32 ansökningar som behandlades och i år har vi endast prövat fem. Oavsett
hur många ansökningar som inkommit de olika åren, har andelen beviljanden legat stabilt mellan 60 och 73 procent. Antalet ansökningar kommer nog
aldrig att nå de nivåer som vi hade de två första åren. Det ena skälet är att det
uppdämda behov som då fanns att starta masterutbildningar nu har tillfredsställts. Det andra skälet är att de högskolor som får examenstillstånd på forskarnivå inom ett område även får tillstånd att utfärda masterexamen inom
samma område. Detta minskar behovet av att ansöka om tillstånd att utfärda
masterexamen. Ett tredje skäl är att efterfrågan på masterutbildningar kan
komma att sjunka i samband med att avgifter införs i högskolan.
Aspekter som ofta fäller avgörande

Det är oftast en eller flera av dessa fyra aspekter som får underkänt i de ansökningar som fått avslag:
• område för examenstillstånd
• lärarkompetens och lärarkapacitet
• nära anknytning till utbildning på forskarnivå
• utbildningens utformning
Område för examenstillstånd

Begreppen huvudområde och område ställer ibland till huvudbry. Område är
den större enheten, inom vilket högskolan får examenstillstånd, och det kan
vara lika med ett huvudområde. Men ett område kan också innehålla flera
huvudområden. Ibland kan lärosätena ha svårt att definiera såväl huvudområden som områden på ett sätt som passar de definitioner som används vid andra
lärosäten. I andra fall anser bedömarna, utifrån sin samlade ämneskompetens,
att högskolan använt fel namn på området. Om detta varit den enda aspekt
som inte fått godkänt i utlåtandet, har högskolan om de så önskat, kunnat
ändra namnet på området kort innan beslut tagits av universitetskanslern.
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Lärarkompetens och lärarkapacitet

Ofta saknar högskolan helt enkelt en lärarkår som har tillräcklig storlek eller
tillräcklig kompetens. Dessutom gäller det att ha en stabil lärarkår som ska
matcha de utbildningar man vill ge. I praktiken har det inneburit att man
bör ha minst två tillsvidareanställda docenter per huvudområde man vill ge
masterutbildningar inom.
Nära anknytning till utbildning på forskarnivå

Kravet på anknytning till utbildning på forskarnivå kommer sig av en mycket
tydlig skrivning i högskoleförordningen om vad som krävs för att få tillstånd
att utfärda masterexamen: ”… om den vetenskapliga miljön inom området är
av sådan kvalitet och omfattning att högskolan kan erbjuda utbildning med
nära anknytning till utbildning på forskarnivå”. I praktiken krävs det att högskolan har en miljö med utbildning på forskarnivå med både doktorander och
seniora forskare på plats, samtidigt som högskolorna inte har generellt tillstånd
att utfärda examen på forskarnivå. En del högskolor och bedömare har kommenterat detta och menar att det är ologiskt att inte kunna bygga utbildningar
underifrån och uppåt.
Utbildningens utformning

När aspekten utbildningens utformning inte blir godkänd kan det ha många
olika orsaker. Ibland går det inte att följa en entydig röd tråd genom utbildningen, till exempel om det finns alltför många fritt valbara kurser, så att en
student inte får en tillräckligt sammanhållen utbildning. Ibland uttrycker
bedömare att utbildningen inte skapats utifrån vad som är bäst för studenterna
i termer av kunskapsinnehåll och progression, utan snarare utifrån vad som
passar den lärarkår man har på institutionen.
Men det kan också vara svårt för bedömarna att se en tillräcklig fördjupning. Ett exempel på det är när högskolan tänker sig anta studenter med väldigt olika bakgrund, vilket gör att en alltför stor del av utbildningen går åt
till att de ska få en gemensam kunskap. I dessa fall bedömer man att studenterna inte kommer att få tillräcklig fördjupning inom huvudområdet under
utbildningens två år.
I andra fall kan en kurs saknas i utbildningen som bedömarna anser helt
avgörande för en komplett masterutbildning inom huvudområdet. I dessa fall
gör bedömargruppen jämförelser med liknande utbildningar vid andra lärosäten.
Avslutningsvis vill Högskoleverket framföra ett varmt tack till ordföranden, rektor Anita Hansbo, Högskolan i Jönköping, och de sakkunniga som medverkat
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i årets prövningar av tillstånd att utfärda masterexamen. Er insats är som alltid
avgörande för vår verksamhet.
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Process och metod
Till den 15 oktober 2010 tog Högskoleverket emot fem ansökningar om tillstånd att utfärda masterexamen från fem olika högskolor. Ansökningarna
har prövats var och en för sig under ledning av rektor Anita Hansbo, Högskolan i Jönköping. För varje ansökan har Högskoleverket rekryterat två till
fyra sakkunniga beroende på ansökningarnas karaktär. Totalt har 7 sakkunniga varit involverade. Prövningarna har samordnats av en projektgrupp från
Högskoleverket bestående av utredarna Anders Sundin och Pär Brännström
(projektledare).
I de sakkunnigas uppdrag har det ingått att skriva ett utlåtande och ett
förslag till beslut. I samband med rekryteringen av sakkunniga har berörda
högskolor fått möjlighet att lämna namnförslag. Innan en sakkunnig har
rekryterats har personen i fråga uppmanats att informera Högskoleverket om
eventuella jävsförhållanden. Ingen visade sig vara jävig.
Ordförandens roll har varit att läsa samtliga ansökningar, agera ordförande
vid intervjuerna och fokusera på övergripande och principiella frågor, ge återkoppling till sakkunniga på utlåtanden vid eventuella oklarheter i bedömningen och att göra en samlad analys utifrån samtliga utlåtanden.
Utgångspunkt för de sakkunnigas bedömning har varit högskolelagen och
högskoleförordningen samt de aspekter och kriterier som finns sammanställda
i Högskoleverkets vägledning vid ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen.
För ansökan senast 15 oktober 20101, reg.nr 643-2687-08. Anvisningarna finns
som bilaga till denna rapport. Bedömningsunderlaget har utgjorts av högskolans ansökan inklusive bilagor och eventuella kompletteringar samt den
information som framkom i samband med intervjuerna. Samtliga intervjuer
genomfördes under perioden mars–april 2011. Vid intervjuerna medverkade
de sakkunniga för respektive ansökan och en utredare från Högskoleverket.
Ordförande medverkade vid en intervju.2 Intervjuerna genomfördes under en
dag i Stockholm, då samtal fördes med representanter för högskoleledningen,
institutionsledningen eller motsvarande samt med lärare, forskarstuderande
och studenter. Under intervjuerna ställde ordförande och de sakkunniga frågor om sådant som de uppfattade som oklart eller ville få förtydligat i högskolans ansökan. Syftet med intervjuerna var att få en så fullständig bild som
möjligt av förutsättningarna vid högskolan och det utbildningsförslag som
ingår i ansökan.
Efter intervjuerna har de sakkunniga redogjort för sin bedömning i ett
utlåtande. Utlåtandena är skrivna enligt en särskild mall där varje rubrik
1. I och med tillståndsprövningarna för masterexamen för 2010 har Högskoleverket förändrat
sin terminologi. Istället för ”examensrätt” används numera begreppet ”examenstillstånd”,
vilket är i linje med terminologin i högskolelagen.
2. Malmö högskola om ansökan i Globala politiska studier.
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avslutas med ett kort omdöme som visar om de sakkunniga anser att aspekten är tillfredsställande eller inte. Utlåtandena avslutas med en sammanfattande bedömning och en motivering till förslag till beslut. Att utlåtandena är
skrivna enligt en mall hindrar inte att de kan skilja sig åt, i både innehåll och
omfattning. Det är viktigt att poängtera att det inte har varit ett primärt syfte
att utlåtandena ska vara lika, utan att de ska vara likvärdiga. Ordförande har
haft ett ansvar i det arbetet, men även Högskoleverket har ett ansvar för att
ansökningarna på ett likvärdigt sätt bedöms mot högskolelagen och högskoleförordningen. Högskoleverkets roll i prövningarna har i övrigt handlat om att
vara kontaktinstans gentemot ordförande, sakkunniga och lärosäten samt att
förbereda och koordinera möten och intervjuer. Högskoleverket har även gett
återkoppling till sakkunniga på utlåtanden vid eventuella sakfel eller kompletteringsbehov samt ansvarat för att sammanställa utlåtandena.
Högskoleverkets beslut grundar sig på de sakkunnigas utlåtanden med förslag till beslut samt på de överväganden som Högskoleverket gör. Högskoleverket fattar beslut om examenstillstånd för statliga högskolor men för enskilda
utbildningsanordnare överlämnas de sakkunnigas utlåtande och Högskoleverkets förslag till beslut till regeringen.
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Sammanfattande analys av ordförande
Högskoleverkets ”aspekter och kriterier”, som används som rättesnöre för prövningarna av tillståndsansökningarna för att utfärda masterexamen, är abstrakta
och generella. De lämnar därmed ett väldigt stort tolkningsutrymme för dem
som ska bedöma ansökningarna. Därför är det, enligt min mening, väsentligt
att vid varje prövning tydligt klargöra vilka ställningstaganden som gjorts,
och vad som varit avgörande för utfallet. På det sättet kan förhoppningsvis en
någorlunda robust och välkänd tolkningspraxis utvecklas.
Som framgår av Högskoleverkets redogörelse ovan har min roll varit att
leda arbetet utan att för den skull göra en egen bedömning av varje ansökan.
Under resans gång har jag diskuterat såväl kriteriernas principiella tolkning
med de sakkunniga i grupp, som deras tillämpning på några av de enskilda
ansökningarna med berörda sakkunniga.
Det är därmed inte uteslutet att mina egna värderingar i någon mån har
påverkat de sakkunnigas arbete. Därför lämnar jag nedan en redogörelse för
några av de tolkningar av aspekter och kriterier som jag gjort.
Tolkningsutrymmet ur lärosätenas perspektiv

Det stora tolkningsutrymmet i kriterierna för tillstånd att utfärda masterexamen leder gärna till en motsvarande stor osäkerhet bland sökande lärosäten.
Man ställer sig frågor som ”vad är det egentligen som krävs för att få examenstillstånd?”, ”vad är det egentligen som räknas?” – och mer konkret ”hur ska
vi egentligen skriva vår ansökan?”. Enligt min uppfattning är denna osäkerhet i huvudsak av ondo. Jag anser att det idealt bör vara möjligt för lärosätena
att på förhand kunna tolka kriterierna, och veta vad bedömarna kommer att
fästa vikt vid och inte.
Jag har i nationella kvalitetssäkringssammanhang hört sägas, att eftersom
lärosätena kommer att försöka anpassa sin verksamhet efter de krav som ställs,
så är det olämpligt att öppet tillkännage eller tydliggöra kraven. Enligt min
uppfattning är denna slutsats absurd. Systemets aktörer måste utgå från att
ett lärosäte som har anpassat sin verksamhet till de krav som ställs, därmed
verkligen har de förutsättningar som behövs för att erhålla examenstillstånd.
Annars tappar hela systemet sin trovärdighet.
Vidare anser jag att det vid avslag idealt bör vara möjligt för lärosätet, att
utifrån sakkunnigas utlåtande dra slutsatser om vilka förändringar som krävs
för att få en förnyad ansökan beviljad. Notera att detta mitt ställningstagande
inte säger något om hur lätt eller svårt jag anser att det bör vara att få tillstånd
att utfärda examen.
Under förarbetet till denna prövning har jag rekommenderat och kommunicerat följande riktlinjer för sakkunnigutlåtanden:

21

• Undvik att blanda faktaredogörelser med värderande formuleringar. Inled
texten under varje kriterium med en faktamässig redogörelse för vad som
har framkommit. Avsluta med en värderande text.
• Om en saklig merit eller brist anges för en ansökan så bör den också
anges för övriga ansökningar där den förekommer.
• Utlåtandet bör avslutas med en sammanfattande bedömning där de sakkunniga motiverar sin slutliga rekommendation.
Årets bedömning – övergripande utgångspunkter

Vid det inledande mötet med de sakkunniga noterade vi att området för examenstillstånd är det område inom vilket högskolan har tillstånd att inrätta
huvudområden för masterexamen. Efter det att ansökan har beviljats kan
lärosätet självständigt, och utan förnyad ansökan, inom ramen för området
för examenstillstånd inrätta andra huvudområden än de som anges i ansökan.
Prövningen ska alltså gälla huruvida lärosätet har visat kapacitet att självständigt bedöma sina förutsättningar för att uppehålla eller inrätta ett nytt
huvudområde för masterexamen och erbjuda en utbildning med hög kvalitet
som leder till denna examen.
Område för examenstillstånd

Vid två lärosäten har de sakkunniga gjort bedömningen att aspekten område
för examenstillstånd inte är tillfredsställande (Högskolan Väst och Malmö
högskola). Kritiken avser otydlighet eller inkonsekvens i lärosätets definition
av området för examenstillstånd och inkluderade huvudområden.
Man bör notera att området för examenstillstånd och därtill hörande
huvudområden, definieras på flera olika sätt genom en ansökan. Utöver explicita, verbala definitioner, finns en implicit definition av huvudområdet som
framgår av beskrivningen av relaterad forskningsverksamhet och forskarutbildning. Ytterligare en implicit definition av huvudområdet är den som framgår av beskrivningen av utbildningens utformning. Samtliga dessa delar av
ansökan ger uttryck för lärosätets syn på området för examenstillstånd och
dess initialt planerade huvudområden för masterexamen.
Globala politiska studier skulle i princip kunna vara ett område för examenstillstånd. Malmö högskola gör själv dessutom anspråk på att området
ska vara ett sammanhållande kitt mellan tre föreslagna huvudområden, dvs.
tillföra ett innehållsmässigt mervärde utöver huvudområdena. Kritik framförs
i utlåtandet bland annat utifrån en otydlighet vad gäller området för examenstillstånd som akademiskt sammanhållande område, i relation till ingående
huvudområden.
På samma sätt kan vårdvetenskap fungera som ett område för att avgränsa
tillståndet att utfärda masterexamen, vilket framgår av bedömningen av
ansökan från Ersta Sköndal högskola. I fallet vårdvetenskap vid Högskolan
Väst finner de sakkunniga otydligheter i definitionen av områdets avgräns-
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ning mot angränsande discipliner, vilket även gäller för huvudområdet med
samma namn.
Det är enligt min uppfattning en möjlighet, men inte ett krav, att ett
område för examenstillstånd ska vara ett ”sammanhållande kitt” mellan de
huvudområden som inrättas inom området. Kravet är enbart att området för
examenstillstånd ska kunna fungera som en i praktiken hanterbar avgränsning
(gränsfall kommer alltid att finnas) för vilka huvudområden som lärosätet kan
anses ha rätt att inrätta.
Det ligger å andra sidan i sakens natur att otydlighet och inkonsekvens i
explicita och implicita definitioner av angivna huvudområden inom området
för examenstillstånd får konsekvenser för bedömningen av denna och andra
aspekter. Bedömningen av lärarkompetens och lärarkapacitet, av anknytningen till utbildning på forskarnivå och av utbildningens utformning, kommer med nödvändighet ta sin utgångspunkt i de sakkunnigas uppfattning om
vad som krävs inom just de huvudområden som inkluderas i ansökan.
Små institutioner

För ansökan från Teologiska Högskolan, Stockholm (THS) väcktes frågan
bland de sakkunniga, om det är lämpligt att ge tillstånd för att utfärda masterexamen vid en så pass liten institution med en jämförelsevis smal, specialiserad miljö. I denna diskussion uppmanade jag de sakkunniga att utgå från
studentens perspektiv och fundera över följande frågor:
a) Är det möjligt för en student vid ett annat lärosäte, exempelvis Uppsala,
att välja ungefär samma kurser som de som ingår i THS utbildning, och
på denna grund få ut en masterexamen?
b) Om ja, finns det några skäl som talar för att en student som har läst vid
THS har fått en sämre masterutbildning än den som har läst vid, exempelvis, Uppsala?
Svaret på fråga a) avses förtydliga för de sakkunniga om de bedömer att den
utbildning som studenten följer vid THS är smalare än vad som krävs för
masterexamen vid ett stort och väletablerat lärosäte. Svaret på fråga b) avses
förtydliga om de sakkunniga anser att övriga förutsättningar för att erbjuda
studenterna en masterutbildning av hög kvalitet, i praktiken är uppfyllda i
ungefär samma mån som vid en större institution. Det är här underförstått
att ”Uppsala” representerar en generisk institution som kan antas uppfylla kriterierna för tillstånd att utfärda masterexamen.
Min egen åsikt i sakfrågan framgick säkert under diskussionen. Eftersom
varje student enbart läser en uppsättning kurser bland de som finns att välja, är
det enligt min uppfattning irrelevant huruvida studenten skulle kunnat välja
bland en stor mängd andra kurser vid samma lärosäte. Det är ur kvalitetssynpunkt oftast likvärdigt att välja alla kurser redan vid valet av program som att
välja samma kurser efterhand. Substantiell forskningsanknytning sker dessutom i normalfallet enbart inom de fördjupningsområden som faktiskt ingår
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i studentens utbildning. Därför: om den lilla, specialiserade utbildningsmiljön
uppfyller de kriterier som finns – vilket naturligtvis ska bedömas – så är enligt
min uppfattning institutionens storlek i sig inte ett skäl för att avvisa tillståndet att utfärda masterexamen.
Utbildningens utformning

Det krävs inget särskilt tillstånd för att inrätta och genomföra kurser eller
program på en viss nivå. Ansökan avser alltså inte tillstånd att bedriva en viss
utbildning (exempelvis i samverkan med lärosäten som har examenstillstånd),
utan tillstånd att utfärda en viss examen.
Likväl är utbildningens planerade utformning, så som den presenteras i
ansökan och utifrån de svar som ges vid intervjuerna, en aspekt vid prövningen
av tillstånd att utfärda masterexamen. Den kritik som framförs mot de två
ansökningarna som har fått omdömet otillfredsställande på aspekten utbildningens utformning (Högskolan Väst och Malmö högskola), kan i huvudsak
förstås utifrån följande antaganden.
1. Den planerade utbildningens utformning konkretiserar lärosätets definition av (en fördjupning inom) ett huvudområde som avses inrättas inom
området för examenstillstånd.
2. Den planerade utbildningens utformning avspeglar den kvalitetsmedvetenhet och kvalitetsribba som lärosätet har tillämpat när man själv
har tagit ställning till att man har förutsättningar för att inrätta ett nytt
huvudområde för masterexamen och erbjuda en utbildning med hög kvalitet som leder till denna examen.
Aspekten utbildningens utformning handlar alltså inte bara om huruvida
utbildningen uppfyller givna formella krav. Inom examensordningens ram
ryms masterutbildningar med högst varierande syften, från ren ämnesfördjupning i ämnen med väletablerad akademisk tradition, via studier i unga ämnen
eller inom områden som är tematiskt uppbyggda, till avancerad professionsutbildning av mer eller mindre traditionell karaktär. Tolkningen av begrepp som
”fördjupning”, ”bredd” och ”nivå” måste rimligen göras med utgångspunkt
från den aktuella utbildningens syfte, mål och huvudområde. Här kan exempelvis valet av kurssammansättning och den litteratur som används i kurserna
tala sitt tydliga språk till en sakkunnig bedömare. Bedömningen vilar ytterst
på de sakkunnigas omdöme och erfarenhet. Ju mer den planerade utbildningen avviker från vad som redan är nationellt väletablerat, desto viktigare
blir det i praktiken att det sökande lärosätet konsekvent visar att utbildningens
utformning är noga genomtänkt och välmotiverad utifrån dess syfte, mål och
kvalitetsmässiga överväganden.

UTLÅTANDEN FRÅN
SAKKUNNIGA
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Ersta Sköndal högskola – vårdvetenskap
Utlåtande av sakkunniga
Professor Ella Danielson, Göteborgs universitet
Professor Jan Mårtensson, Högskolan i Jönköping

Sakkunnigas förslag till beslut
Beviljande.
1. Område för examenstillstånd

Ersta Sköndal högskola ansöker om tillstånd att utfärda masterexamen inom
området, tillika huvudområdet, vårdvetenskap. Programmet benämns masterprogram i vårdvetenskap – palliativ vård 120 högskolepoäng och på examensbeviset anges huvudområdet vårdvetenskap.
Området vårdvetenskap är relevant med hänsyn till den systematiska uppbyggnad av forskning som skett. Ett masterprogram i palliativ vård är synnerligen lämpligt med hänsyn till den särskilda satsning som gjorts på uppbyggnad av en särskild enhet för forskning i palliativ vård, vilken är unik som
kunskapscentrum sett ur ett nationellt perspektiv.
Sammanfattande omdöme: Aspekten område för examenstillstånd är till-

fredsställande.
2. Högskolans kvalitetsarbete

Ersta Sköndal högskola presenterar en kvalitetspolicy 2010–2013 där det framgår vem som har ansvaret för utvecklingen av kvalitetssäkring på såväl högskole- som på institutions- och enhetsnivå. I avsikt att stärka kvaliteten har en
docentskola inrättats. Institutionen för vårdvetenskap har tagit fram ett eget
kvalitetsdokument som beskriver hur de arbetar med kvalitetsfrågor på det
lokala planet. Vad gäller säkring av kvaliteten i masterutbildningen framkommer att detta är något som ständigt är aktuellt, bl.a. genom att man identifierar delar som kräver kvalitetssäkring.
Ersta Sköndal högskola visar genom sin kvalitetspolicy att de bedriver ett
aktivt och kontinuerligt kvalitetsarbete.
Sammanfattande omdöme: Aspekten högskolans kvalitetsarbete är tillfreds-

ställande.
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3. Lärarkompetens och lärarkapacitet

Institutionen för vårdvetenskap tillsammans med enheten för forskning i palliativ vård redovisar att 50 personer arbetar vid institutionen. Det finns sju
professorer som omräknat till tjänstgöringsgrad omfattar 2,75 tjänster på heltid inom vårdvetenskap-omvårdnad samt 2,25 tjänster på heltid inom andra
områden (vårdetik, filosofi och psykosomatik). Antalet disputerade lektorer
är 19 varav omräknat till tjänstgöringsgrad till 13,35 tjänster på heltid inom
vårdvetenskap–omvårdnad samt 2,20 tjänster på heltid inom andra områden
(vårdpedagogik och livsåskådningsvetenskap). Tre av lektorerna är docenter.
Det finns totalt 20 adjunkter varav en är disputerad och majoriteten av dem
arbetar heltid. Sex av adjunkterna är doktorander. Därutöver finns fyra doktorander och nio av dessa har sin huvudhandledare vid högskolan. Enheten för
forskning i palliativ vård har avtal med institutionen om att ge undervisning
etc. på grundnivå och avancerad nivå. I övrigt har enheten extern finansiering. En professur finansierad från Ersta diakoni kommer att utannonseras
inom kort.
Lärarkompetensen är mycket god, majoriteten av lärarna är disputerade
med god senior kompetens eller genomgår forskarutbildning. Den vetenskapliga och pedagogiska kompetensen finns och forskningen inom enheten för
forskning i palliativ vård stärker ytterligare den totala kompetensen. Drygt
30 procent av alla lektorer har inte fått tid för forskning i sina tjänster. Denna
brist i kompetensutvecklingen för dessa lektorer, är ett minus i bedömningen.
Stabiliteten i lärarkåren bedöms dock vara god och högskolans syn på att tillvarata senior kompetens är bra. Genom inrättandet av en ny professur kommer lärarkåren att förstärkas.
Sammanfattande omdöme: Aspekten lärarkompetens och lärarkapacitet är

tillfredsställande.
4. Infrastruktur

Ersta Sköndal högskola består av fyra institutioner samt tre forskningsenheter.
Högskolan är uppdelad på två campi med alla resurser som krävs för utbildning på avancerad nivå, med modern IT-miljö och med gemensamt högskolebibliotek specialiserat efter högskolans inriktning.
Infrastrukturen bedöms ha alla resurser som krävs för utbildning på avancerad nivå med tillgång till modern IT-miljö och bibliotek.
Sammanfattande omdöme: Aspekten infrastruktur är tillfredsställande.

5. Nära anknytning till utbildning på forskarnivå

Vid Ersta Sköndal högskola handlar forskningen inom vårdvetenskap om situationer där människors sårbarhet och beroende blir särskilt påtaglig såsom
vid psykisk ohälsa, åldrande och vid livets slut. Forskningen vid institutionen
för vårdvetenskap bedrivs också inom vårdetik med livsåskådningsvetenskap,
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hälsa och samhälle samt övriga områden. Forskning inom enheten för forskning i palliativ vård har som syfte att bidra med vårdvetenskaplig kunskap
som kan främja människors möjligheter att ha ett så gott liv som möjligt i
dödens närhet. En docentskola har startats i syfte att underlätta för lektorernas docenturmeritering. Beskrivningen av publiceringen av artiklar som
gått igenom peer-review visar att under 2010 publicerades 24 artiklar av forskare inom enheten för forskning i palliativ vård. Åtta artiklar publicerades av
forskare vid institutionen för vårdvetenskap. För 2009 var det en övervikt av
artiklar från institutionen. Under 2010 hade åtta lektorer publicerat en artikel
var, och för 2009 hade tio lektorer publicerat en eller flera artiklar vardera.
Internationellt forskningssamarbete har påbörjats med universitet i Australien
och Storbritannien men ännu finns inget formaliserat. Högskolan har avtal
med flera svenska lärosäten om forskarutbildning. Dessa avtal ger möjlighet
för lärare vid Ersta Sköndal högskola att handleda doktorander och genomföra forskarutbildningskurser. Därutöver pågår seminarieserier i de tre områden som prioriterats av högskolan. Det finns magisterstudenter vid högskolan
som har möjlighet att delta i seminarierna. Genom det avtal som finns mellan institutionen och enheten för forskning i palliativ vård får studenterna på
grundnivå och avancerad nivå, liksom de tio doktoranderna, möjligheter till
både undervisning och handledning av forskare inom palliativ vård.
Forskarmiljön i sin helhet har utvecklats genom den medvetna satsning som
skett på kompetens och får betraktas som särskilt stark avseende palliativ vård.
Det finns aktiv publicering av professorer och vissa lektorer samt doktorander.
Sammantaget har institutionen för vårdvetenskap tillsammans med enheten
för forskning inom palliativ vård en god forskarmiljö och forskarutbildningsmiljö som redan i dag återspeglas i undervisningen på magisternivå. Magisterstudenter träffar doktorander och forskare bland annat genom deltagande
i seminarier. Detta kommer även att gälla för masterstudenterna. Därigenom
finns goda förutsättningar för att ett masterprogram i vårdvetenskap – palliativ vård kommer att ges i nära anknytning till utbildning på forskarnivå.
Sammanfattande omdöme: Aspekten nära anknytning till utbildning på

forskarnivå är tillfredsställande.
6. Utbildningens utformning

Behörig att antas till det planerade masterprogrammet i vårdvetenskap– palliativ vård är den person som har grundläggande behörighet enligt gällande
högskoleförordning samt kandidatexamen i vårdvetenskap eller motsvarande
utländsk utbildning. Syftet med utbildningen är att ge studenterna optimala
förutsättningar att skaffa sig kunskaper och den handlingsberedskap som krävs
för att kunna bedriva personcentrerad vård, leda och utveckla den palliativa
vården inom olika vårdformer samt uppnå behörighet för forskarutbildning.
Det framkommer tydligt vid intervjuer med berörda parter vid Ersta Sköndal högskola att masterutbildningens utformning varit ett gemensamt arbete
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med stor enighet bland berörda parter. Det finns ett avtal mellan institutionen
för vårdvetenskap och enheten för forskning i palliativ vård, som innebär att
forskarna vid enheten används i bl.a. handledning och undervisning på avancerad nivå. Det finns även ett etablerat samarbete med internationella forskare
som involverats i kursverksamhet på avancerad nivå, en verksamhet som avses
utvecklas vidare. Masterprogrammet anges ha ett livscykelperspektiv. Utbildningen består av obligatoriska kurser, valbara ämnes- eller metodkurser samt
examensarbete med en klar majoritet klassificerade på avancerad nivå. Litteraturen till aktuella kurser ligger på en avancerad nivå men är omfattande i
antal böcker för vissa kurser. Innehållet i kurserna överensstämmer till stor del
med den nivåklassificering lärosätet gett dem.
Det finns goda förutsättningar för ett masterprogram med hänsyn till aktiv
forskning och samarbete i undervisning alternativt handledning mellan institutionen för vårdvetenskap och enheten för forskning i palliativ vård. Det
finns flera doktorander med huvudhandledare knutna till lärosätet vilket ger
goda förutsättningar för masterstudenternas anknytning till utbildning på
forskarnivå. Masterprogrammet uppfyller examensordningens krav på minst
60 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet. Det nämnda livscykelperspektivet är inte helt tydligt vare sig i ansökan eller i upplägg av kurserna. Den omfattande litteraturen ger dock ett ambitiöst intryck men bedöms
vara på gränsen till för hög nivå per kurs.
Sammanfattande omdöme: Aspekten utbildningens utformning är tillfreds-

ställande.

Sammanfattande bedömning och motivering till
förslag till beslut
Vi bedömer att Ersta Sköndal högskola har förutsättningar för ett masterprogram i vårdvetenskap – palliativ vård genom den satsning som gjorts på
en särskild enhet för forskning i palliativ vård, vilken är unik som kunskapscentrum sett ur ett nationellt perspektiv. Lärarkompetensen är mycket god,
majoriteten av lärarna är disputerade med god senior kompetens. Ett flertal
professorer och docenter är knutna till utbildningen. Vidare genomgår flera
adjunkter forskarutbildning. Den vetenskapliga och pedagogiska kompetensen finns och forskningen inom enheten för forskning i palliativ vård stärker
ytterligare den totala kompetensen. När docentskolan fått fram fler docenter
kommer forskningsmiljöerna att stärkas ytterligare. Stabiliteten i lärarkåren
bedöms vara god. Den infrastruktur som finns ger förutsättningar för både
avancerad utbildning och forskning. Forskarmiljön har utvecklats genom den
medvetna satsning som skett på kompetens och får betraktas som särskilt stark
inom enheten för forskning i palliativ vård. Tillsammans med forskningen
inom institutionen för vårdvetenskap gynnar detta helheten. Forskarna deltar i undervisning och handledning. Vår samlade bedömning är att det finns
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goda förutsättningar för ett masterprogram i vårdvetenskap – palliativ vård
och ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen inom området vårdvetenskap bör beviljas.
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Högskolan Väst – vårdvetenskap
Utlåtande av sakkunniga
Professor Ella Danielson, Göteborgs universitet
Professor Jan Mårtensson, Högskolan i Jönköping

Sakkunnigas förslag till beslut
Avslag.
1. Område för examenstillstånd

Högskolan Väst ansöker om tillstånd att utfärda masterexamen inom området, tillika huvudområdet, vårdvetenskap. Programmet benämns vårdvetenskapligt masterprogram. Vid Högskolan Väst beskrivs det akademiska ämnet
vårdvetenskap (caring) som ett övergripande kunskapsområde för olika människovårdande professioner. Det planerade masterprogrammet anknyts till
forskningsmiljön hälsa och välfärd som förutom vårdvetenskaplig kompetens
även inkluderar kompetens från andra discipliner såsom folkhälsovetenskap,
pedagogik, kulturvetenskap och etnologi. Det föreslagna programmet ska tillsammans med forskningsmiljöerna hälsa och välfärd samt lärande i och för
det nya arbetslivet, ligga i fronten avseende människors hälsa och morgondagens vård.
Området vårdvetenskap, inom vilket examenstillstånd söks, är inte tydligt
definierat eller avgränsat mot närliggande discipliner. Huvudområdet vårdvetenskap, inom vilket fördjupningen i masterutbildningen ska ske, är inte
heller definierat.
Sammanfattande omdöme: Aspekten område för examenstillstånd är otill-

fredsställande.
2. Högskolans kvalitetsarbete

Högskolan Väst har utarbetat riktlinjer utifrån de standarder och riktlinjer som antagits av de europeiska utbildningsministrarna, vars principer låg
till grund för Högskoleverkets förra nationella kvalitetssäkringssystem. Två
nämnder, forsknings- och utvecklingsnämnden samt utbildningsnämnd för
grundnivå och avancerad nivå stödjer och vägleder detta arbete. Uppföljning
och granskning av utbildningsplaner och kursplaner utgör ett återkommande
inslag i nämndernas arbete i syfte att säkra utbildningarnas mål, progression,
kvalitet och aktualitet i förhållande till omvärld och forskning.
Högskolan Väst redovisar att det finns ett aktivt och kontinuerligt kvalitetsarbete sedan flera år med en tydlig struktur.
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Sammanfattande omdöme: Aspekten högskolans kvalitetsarbete är tillfreds-

ställande.
3. Lärarkompetens och lärarkapacitet

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur redovisar 38 lärare varav 37 har
doktorsexamen och en licentiatexamen. Av dessa är fem professorer. Inom
vårdvetenskap (omvårdnad) finns tre professorer, varav två gästprofessorer, och
den samlade professorskompetensen inom vårdvetenskap omfattar i tjänstgöringsgrad 1,10 av heltid. Det finns vidare en professor i pedagogik och en gästprofessor med 0,20 tjänstgöringsgrad inom medicin vars förordnande ska upphöra. Rekrytering av två professorer har påbörjats, en för vårdvetenskap och
en för vårdvetenskap med inriktning vårdpedagogik. Det finns fem personer
med docentkompetens. Inom vårdvetenskap finns tre, varav en med bakgrund
i medicinsk kirurgi samt en i omvårdnad och en i offentlig förvaltning. Av
dessa tre arbetar två vid Göteborgs universitet inom ramen för ett avtal som
finns mellan lärosätena och tjänstgöringsgraden vid Högskolan Väst är 0,20
respektive 0,30 av heltid. De övriga två docenterna (inom praktisk filosofi och
idé- och lärdomshistoria) arbetar båda heltid. Av övriga lärare arbetar 27 lektorer och en adjunkt (lic.) heltid med viss forskningstid i sina tjänster. Av dessa
finns 16 inom vårdvetenskap varav fyra med inriktning vårdpedagogik, en i
fysioterapi samt en i journalistik och masskommunikation. Av övriga lärare
är fyra lektorer i etnologi, fyra lektorer i folkhälsovetenskap samt en adjunkt
inom medicin. En av lektorerna inom vårdvetenskap med inriktning mot vårdpedagogik har ansökt om docentur och sakkunnigutlåtande har inkommit.
En lektor inom vårdvetenskap är tjänstledig från övriga arbetsuppgifter för att
forska på 90 procent. Samtliga lektorer vid institutionen har minst 20 procent
forskningstid i sin tjänst. Adjunkterna är inte redovisade i lärartabellen, men
den totala personalstyrkan sägs i texten vara 80 personer. Det bör därmed finnas 42 adjunkter vid institutionen. Siffran kan vara något lägre beroende av
hur doktoranderna räknats in.
Den inlämnade ansökan är inte samstämmig avseende siffror och text. Tillsammans med kompletteringar vid intervjuerna med Högskolan Väst görs en
samlad bedömning. Lärarkompetensen är relativt god med knappt hälften disputerade lärare. Lärarkompetensen är bred, vilket ger en splittrad bild med alla
akademiska inriktningar och huvudområden som finns inom området för sökt
masterexamen. Sett till lärarkapacitet är det svagt med senior och stadigvarande kompetens. Professurer är under tillsättning vilket i framtiden bör stärka
den seniora kompetensen. Det finns två docenter inom vårdvetenskap med
ungefärlig sammanlagd tjänstgöringsgrad på 1,50 av heltid. Dessa två docenter tillsammans med gästprofessorerna innebär att en tillräcklig lärarresurs är
knuten till utbildningen. Särskilt stark kompetens finns inom vårdvetenskap
med inriktning vårdpedagogik. Ytterligare förstärkning kan komma genom
att en lektor med vårdvetenskap, inriktning vårdpedagogik, är granskad för
docentur samt genom att två professurer är under annonsering.
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Sammanfattande omdöme: Aspekten lärarkompetens och lärarkapacitet är

tillfredsställande.
4. Infrastruktur

Högskolan Väst har en modern IT-miljö och en utbyggd biblioteksfunktion
inom vårdvetenskap, folkhälsovetenskap och kulturvetenskap. I biblioteket
finns olika typer av arbetsplatser (läsrum, grupprum och arbetsplatser med
datorer).
Infrastrukturen bedöms ha alla resurser som krävs för utbildning på avancerad nivå med tillgång till modern IT-miljö och bibliotek.
Sammanfattande omdöme: Aspekten infrastruktur är tillfredsställande.

5. Nära anknytning till utbildning på forskarnivå

Inom vårdvetenskap bedrivs forskning inom tre temaområden, som ingår i
forskningsmiljön hälsa och välfärd. Dessa temaområden är personorienterat
vårdande, lärande och vårdutveckling samt villkor för hälsa och vård. Lärarna
som redovisas är ganska jämnt fördelade mellan dessa temaområden. Beskrivningen av publiceringen (granskad genom peer-review) visar att av 38 professorer och lektorer publicerades 16 internationella artiklar 2010 och 24 artiklar
skickades in till vetenskaplig tidskrift varav fem blivit accepterade. Sett till
vilka som publicerat finns vissa grupperingar av lärare. Ungefär hälften av
lektorerna har publicerat artiklar eller skickat in manuskript under 2010. Ett
kollegium har inrättats för hälsa och välfärd. En docent (30 procent av heltid)
har ansvar att leda kollegiet. Seminarier har utvecklats med sammankomster
ca en gång varje månad. Doktorander och magisterstudenter har möjlighet att
delta i seminarierna som enligt intervjun är uppskattade.
Redovisningen av doktorander skrivs med olika siffror i texten, först fyra
och senare i tabell finns sju doktorander varav en har disputerat 2010. Doktoranderna finns på högskolan men är inskrivna i forskarutbildning vid bland
annat Göteborgs universitet. Särskilda seminarier och kurser för doktorander saknas. Forskningsanknytning finns med i utbildning på avancerad nivå
genom att det planerade masterprogrammet beskrivs knytas till forskningsmiljön hälsa och välfärds tre temaområden. Internationellt utbyte för lärare
beskrivs allmänt, medan forskningssamarbete redovisas från ett universitet,
Glasgow Caledonian University från vilket en av gästprofessorerna också kommer. Högskolan har avtal med Göteborgs universitet om samverkan på flera
områden bl.a. avseende lärarsamverkan i undervisning och forskning.
Forskningsmiljön är under utveckling, men har svag senior kompetens.
Rekryteringen av två professurer kommer att stärka den seniora kompetensen liksom fler docenter. Det finns många lektorer som kan meritera sig för
docentur. Lektorernas forskningstid kräver dock uppföljning då den för många
inte resulterat i publikationer. De ingående områdena inom hälsa och välfärd
saknar i nuläge ledning av varaktig senior kompetens, för att forskningsmil-
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jön hälsa och välfärd ska kunna utvecklas enligt den plan som beskrivs. Detta
innebär att masterstudenter inte kommer att få ta aktiv del av en forskningsoch forskarutbildningsmiljö av sådan kvalitet och omfattning som krävs för
masterexamen.
Sammanfattande omdöme: Aspekten nära anknytning till utbildning på

forskarnivå är otillfredsställande.
6. Utbildningens utformning

Behörig att antas till det planerade masterprogrammet är den person som
har sjuksköterskeexamen 180 högskolepoäng, där ett examensarbete på kandidatnivå om minst 15 högskolepoäng ingår, alternativt kandidatexamen inom
något annat av vårdvetenskapens områden eller motsvarande. I utbildningsplanen framkommer att utbildningen ska präglas av arbetsintegrerat lärande
och stor vikt läggs vid verksamhetsgenererad kunskap och deltagarnas egna
erfarenheter. Det framkommer tydligt i såväl ansökan som intervjuer att sjuksköterskor är den förväntade målgruppen, men att man vill hålla ”alla dörrar
öppna” för andra studenter, exempelvis arbetsterapeuter, sjukgymnaster, hälsovetare och kulturvetare. En heterogen sammansättning av studenter, utbildade och verksamma inom olika fält inom vårdvetenskapens område förväntas
bidra till en rikedom av perspektiv och erfarenheter som stärker utbildningens
karaktär enligt ansökan. I ansökan anges att masterprogrammet ska inrymma
temana personorienterat vårdande, lärande och vårdutveckling samt villkor för
hälsa och vård. Programmet ska vidare utmärkas av att ge möjligheter till att
hälsa för och vårdande av individer ses i ett kulturellt och socialt sammanhang.
Av de valfria kurser som skickats med ansökan är de flesta endast avsedda för
legitimerade sjuksköterskor. En klar majoritet av kurserna är klassificerade
på avancerad nivå. Kurslitteraturen är till övervägande del svensk och en stor
andel är avsedd att användas på grundnivå. Begreppen valbara kurser och
valfria kurser används. I ansökan framgår att studenterna får en breddning
via olika kurser inom huvudområdet och fördjupning inom vissa områden via
valfria kurser som studenten har möjlighet att läsa under programmets gång.
Vid intervjuerna framkom även att utbildningsplanen kommer att revideras
och kurser ändras eller bytas ut.
I ansökan framkommer ingen tydlig samstämmighet om utbildningens
utformning och det finns en diskrepans mellan det som står skrivet i ansökan och det som framkommer vid intervjuerna. Innehållet i flera av kurserna
överensstämmer enligt vår åsikt inte med den nivåklassificering lärosätet gett
dem. Det råder oklarheter över vad begreppen valbara kurser respektive valfria kurser innebär. Vid granskning av kursplanerna för obligatoriska, valbara,
samt valfria kurser är det svårt att se hur en successiv fördjupning och breddning ska ske och detta blir inte tydligare då frågan ställs vid intervjuerna. Den
förväntade målgruppen är sjuksköterskor men samtidigt är målsättningen att
”hålla alla dörrar öppna” för studenter med annan utbildning inom hälso- och
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sjukvårdens olika verksamhetsfält. Vi anser att den planerade utbildningen
inte är anpassad för en sådan heterogen grupp eftersom det kan innebära att
vissa grupper inte når den bredd och det djup som avses.
Sammanfattande omdöme: Aspekten utbildningens utformning är otill-

fredsställande.

Sammanfattande bedömning och motivering till
förslag till beslut
Vi bedömer att det för Högskolan Väst krävs en tydligare avgränsning mellan
vårdvetenskap och närliggande discipliner samt fortsatt utveckling av forskningsmiljön hälsa och välfärd. Lärarkompetensen bedöms vara relativt god
avseende disputerade och docentmeriterade lärare, särskilt inom vårdpedagogik, men ger genom bredden ett splittrat intryck. Kompetensen är i dag dock
svag avseende senior kompetens. Högskolan Väst bedöms ha en tillfredsställande infrastruktur. Forskningsmiljön inom vårdvetenskap är under utveckling. Det finns många lektorer som på sikt skulle kunna bli docenter och därmed stärka den seniora kompetensen förutom den professorsrekrytering som
nu pågår. Temaområdena inom hälsa och välfärd saknar i nuläge ledning av
varaktig senior kompetens och vi bedömer mot bakgrund av denna ansökan att avsaknad av sådan kompetens innebär att anknytningen till utbildning på forskarnivå för masterstudenter är otillfredsställande. Vår bedömning av utbildningens utformning är att programmet behöver genombearbetas
ytterligare avseende huvudområdet och anknytande forskningsmiljö. Utbildningsplanen ska revideras och då kan samstämmighet, benämningar, innehåll
(inklusive litteratur) på avancerad nivå bli tydligare. Vår samlade bedömning
är att Högskolan Väst inte har förutsättningar för ett masterprogram i nuläget,
men på sikt har förutsättningar för att utveckla ett sådant program.
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Malmö högskola – globala politiska studier
Utlåtande av sakkunniga
Professor Helena Lindholm Schulz, Göteborgs universitet
Professor Georg Sørensen, Århus universitet, Danmark

Sakkunnigas förslag till beslut
Avslag.
1. Område för examenstillstånd

Området för det sökta examenstillståndet benämns globala politiska studier.
Inom detta examensområde ryms det tre huvudområden: freds- och konfliktvetenskap, internationella relationer och mänskliga rättigheter. Malmö högskola utfärdar i dag magisterexamen i dessa huvudområden. Det finns också
ett ettårigt magisterprogram i globala politiska studier inom vilket dessa områden utgör inriktningar. Programmet leder till en magisterexamen i något av
dessa tre huvudområden.
Vid Malmö högskola har freds- och konfliktvetenskap en inriktning mot
civilbefolkningars upplevelser av och förhållningssätt till konflikt, konfliktlösning, konfliktprevention och motstånd. Internationella relationer behandlar internationellt samarbete, institutioner och styrning samt säkerhetsfrågor.
Mänskliga rättigheter hanterar den folkrättsliga regleringen av mänskliga rättigheter. Perspektivet är tvärvetenskapligt och mänskliga rättigheter behandlas
ur juridiskt, politiskt och filosofiskt perspektiv.
Området globala politiska studier beskrivs inte bara som en avgränsning av
tillståndet att inrätta huvudområden och utfärda masterexamen. Det beskrivs
även som ett sammanhållande kitt mellan de tre huvudområdena i utbildningen; som ett övergripande paraplybegrepp. Globala politiska studier är således inte enbart att betrakta som ett område för examenstillstånd, utan områdesbenämningen avser att tillföra ett akademiskt och innehållsligt mervärde.
”På avancerad nivå tar vi ett systematiskt grepp om dessa kontaktytor och
betraktar de tre ämnenas kärnor som samvarierande aspekter inom fältet global politik. Som analytisk ram använder vi treenigheten rättvisa–säkerhet–
utveckling som ett sätt att begreppsliggöra världssamfundets utmaningar i den
ojämna globaliseringens spår.” (s. 3–4 i ansökan)

Det saknas emellertid en klar och tydlig definition av globala politiska studier. Vad utgör detta område i termer av kunskapsinnehåll? Dess koppling och
anknytning till de tre huvudområdena framgår inte heller på något klart och
tydligt sätt. Under intervjuerna med ansvariga för utbildningen vid Malmö
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högskola kunde inte några förtydliganden presenteras. Bedömargruppen finner beskrivningen av området alltför vag. Området skulle kunna vara relevant
och ändamålsenligt, men det saknas tydliga definitioner och preciseringar,
dels av området, dels av områdets anknytning till de tre huvudområdena.
Sammanfattande omdöme: Aspekten område för examenstillstånd är otill-

fredsställande.
2. Högskolans kvalitetsarbete

Det finns ett högskolegemensamt system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, vilket är operationaliserat på fakultetsnivå med motsvarande precisering på institutionsnivå. Riktlinjer för kvalitetssäkring inom högskolan
återfinns i Kvalitetsplan för Malmö högskola 2008–2012, visionsdokumentet
Där mångfald gör skillnad 2006–2015, planen Utbildnings- och forskningsstrategier. Malmö högskola 2009–2012 samt styrdokumentet Verksamhetsutveckling
och uppföljning. Institutionen arbetar på ett adekvat sätt med kvalitetssäkring.
Sammanfattande omdöme: Aspekten högskolans kvalitetsarbete är tillfreds-

ställande.
3. Lärarkompetens och lärarkapacitet

Vid institutionen för globala studier finns sammanlagt 25 tillsvidareanställda
lärare, varav två professorer, 17 lektorer (sex av dessa är docenter) och sex
adjunkter. Av lektorerna är sex docenter (ytterligare en lärare med docentkompetens är anställd men har ännu inte tillträtt). 12 tillsvidareanställda lärare
(10 lektorer) är knutna till något av ämnena mänskliga rättigheter, internationella relationer och freds- och konfliktvetenskap. På magisterprogrammet
i globala politiska studier bedrivs merparten av undervisningen av lärare vid
dessa ämnen, men även lärare från andra av institutionens ämnen deltar. Det
finns också lärare med visstidsanställning. Av de tillsvidareanställda lärarna
är två professorer: en som tillträdde en ny institutionsövergripande professur
i globala politiska studier i januari 2010, och en som befordrades till professor
i genusvetenskap 2009. Dessutom finns en gästprofessor, som för tillfället är
programansvarig för magisterprogrammet. Fyra docentkompetenta lärare med
anknytning till något av de tre huvudområdena ingår även i programmet. Det
pågår en rekryteringskampanj vid institutionen för att säkerställa kompetens
i flera av institutionens ämnen.
Alla lärare har erfarenhet av uppsatshandledning på kandidat- och magisternivå. Många av institutionens lärare har också erfarenhet av handledning
av doktorander. Det finns verktyg för att säkerställa högskolepedagogisk kompetens.
Alla lektorer och professorer är aktiva forskare. Professorer har 50 procent
kompetensutvecklingstid/forskning i sin anställning medan lektorer har 20
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procent. I övrigt är forskningstiden beroende av förekomsten av externa bidrag
eller uppdrag.
Under intervjuerna framkom att det finns en god pedagogisk miljö med
engagerade lärare med väl utarbetade verktyg för att omhänderta studenter
med skilda bakgrunder och erfarenheter. Detta är en stor tillgång.
Lärargruppen har förhållandevis hög kompetens. Den formella kompetensen avseende disputerade och docentmeriterade lärare är tillfredsställande, och
efter den nu pågående rekryteringskampanjen kan den bilden stärkas ytterligare. Det förefaller finnas tillräcklig systematik runt högskolepedagogisk
utbildning.
Det finns dock skäl att peka på ett antal brister i lärarlagets kompetens i
relation till området globala politiska studier som kunskapsområde, liksom,
faktiskt de tre huvudområdena. Det finns vid institutionen mycket lite forskning kring just fältet globala politiska studier liksom kring hur de tre huvudområdena hänger samman. Det hade varit av stort värde för programmet om
det existerade forskning med fokus på att belysa empiriska samband, övergripande teoribildning och de viktigaste debatterna.
Vidare är den existerande expertisen inom varje huvudområde av en sådan
karaktär att inte heller dessa kan belysas fullt ut. Det finns således inte någon
övergripande forskning kring konfliktvetenskap vid institutionen utan fokus
är på konfliktlösning och civilbefolkning, samt fiendebilder. Det finns inte
heller en mer generell täckning av internationella relationer, utan fokus är på
institutioner, samarbete och mänsklig säkerhet. Varje huvudområde fokuserar
egentligen enkom på en mindre delmängd av ämnets innehåll. På ett sätt är
detta självklart, naturligtvis kan en enskild institution inte inrymma forskning kring alla enskilda frågeställningar inom ett område, men samtidigt
ska enligt ansökan examen erhållas inom ramen för enskilda huvudområden.
Detta menar vi ställer vissa krav på bredd och djup i lärarnas kompetens. Varje
huvudområde tenderar eller riskerar att få en tämligen smal innebörd. Vi finner att det finns skäl att fundera över dessa brister.
Sammanfattande omdöme: Aspekten lärarkompetens och lärarkapacitet är

tillfredsställande.
4. Infrastruktur

Institutionen nämner särskilt högskolans internationella sekretariat som en
väsentlig del av infrastrukturen. Nuvarande magisterprogram är i hög grad
internationaliserat och ställer särskilda krav vad gäller mottagning och annan
infrastruktur. Vad gäller biblioteks- och informationsresurser är detta väl tillgodosett. Studieverkstaden erbjuder hjälp med språkhantering, studieteknik
och skrivande; där finns också ett språklabb för den som vill träna sin engelska.
Det ska framhållas att det förefaller vara en mycket god studiemiljö.
Sammanfattande omdöme: Aspekten infrastruktur är tillfredsställande.
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5. Nära anknytning till utbildning på forskarnivå

Det finns en aktiv forskningsmiljö vid institutionen, så tillvida att lärarlaget också är aktiva forskare. I dagsläget finns två doktorander. Dessa antogs
nyligen (vårterminen 2011) till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap vid
Lunds universitet, via samarbetsavtal med Malmö högskola. Dessa doktorander har sin dagliga arbetsplats vid Malmö högskola, men tar del av kurser och
andra utbildningsmoment vid Lunds universitet. Planer finns på hur masterstudenterna görs delaktiga i miljön; redan i dag deltar magisterstudenter på
seminarier som anordnas vid institutionen.
De studenter som kommer att examineras från programmet bedöms enligt
ansökan ha formell behörighet till olika utbildningar på forskarnivå, inom
landet såväl som utom, beroende på vald inriktning och därmed examen.
Detta är emellertid svårbedömt, eftersom t.ex. freds- och konfliktvetenskap
vid Malmö högskola skiljer sig från t.ex. freds- och konfliktforskning i Uppsala
eller freds- och utvecklingsforskning i Göteborg. Utbildning på forskarnivå i
mänskliga rättigheter respektive internationella relationer saknas så vitt vi kan
förstå i landet. Det ämne som då ligger närmast torde vara statsvetenskap, för
studenter med inriktning mot mänskliga rättigheter kan juridik möjligen vara
ett alternativ. Flertalet av studenterna har internationell bakgrund vilket i hög
grad gör forskarutbildningar i andra länder aktuella. Det gör bedömningen
av behörighet ännu svårare.
Två doktorander är emellertid ett ringa antal och någon egentlig forskarutbildningsmiljö är det svårt att tala om. Därför anser bedömargruppen att
masterutbildningen inte kommer att bedrivas i nära anknytning till utbildning på forskarnivå.
Sammanfattande omdöme: Aspekten nära anknytning till utbildning på

forskarnivå är otillfredsställande.
6. Utbildningens utformning

Samtliga kurser på programmet är klassificerade på avancerad nivå. Termin 1
samläses med magisterprogrammet. Första kursen – Globala politiska studier
(15 högskolepoäng) – är en introduktion till fältet globala politiska studier.
Teoretiska och historiska perspektiv på globalisering utgör fokus. Institutionen anger att då det finns stor variation bland studenternas förkunskaper krävs
särskilda insatser för att hantera denna bredd och mångfald, varför denna
kurs för somliga blir mer av repetition och för andra just en introduktion till
ett nytt fält. Därefter följer ett moment med tre teman: Ideas and progress of
the international order, Understanding conflict och Rights on a global scale.
Redan här sker en inriktning mot något av de tre huvudområdena: internationella relationer, mänskliga rättigheter och freds- och konfliktkunskap. Andra
modulen utgörs av valbara forskningsanknutna temakurser (15 högskolepoäng).
Temakurserna kan variera från år till år och ska ha anknytning till pågående
forskning vid institutionen.
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Under programmets andra termin sker en individuell ämnesfördjupning.
Första kursen på terminen – Individuell specialisering i huvudområdet (15
högskolepoäng) – samläses med magisterprogrammet. Här ska studenterna
genomföra en forskningsöversikt inom ett valt problemområde. Detta innebär att examensarbetet i form av masteruppsatsen inleds här. Det är nu som
studenten formellt väljer huvudområde. Andra delen av terminen ägnas åt
metod och en fallstudie. Forskningsmetodik i huvudområdet (10 högskolepoäng) och Fallstudie inom huvudområdet (5 högskolepoäng) överlappar delvis i
tid. På metodkursen är vissa moment gemensamma för alla studenter, men här
sker också fördjupning i specifik metod väsentlig för respektive huvudområde.
Termin 3 består av ett antal valbara alternativ. Studenterna kan välja kurser
ur institutionens utbud, läsa vid ett annat lärosäte eller göra praktik. Den sista
terminen ägnas helt åt färdigställande av examensarbetet.
Utbildningens upplägg och förlopp är väl beskrivet och lever upp till grundläggande formella krav. Det finns dock skäl till vissa betänkligheter. Flertalet
studenter rekryteras internationellt och utbildningens upplägg gör att den inte
bara ska ha progression, utan också att i viss mån tjäna som en introduktion
för studenter vilka inte studerat något av huvudområdena på kandidatnivå.
Bedömargruppen är tveksam vad beträffar progressionen i förhållande till
magisternivå samt vad gäller utbildningens centrala fokus (globala politiska
studier) i förhållande till den planerade specialiseringen på tre huvudområden. Då studenterna kommer från vitt skilda studiemiljöer med olika bakgrundskunskaper inleds den första kursen med introduktion till området. Delvis utgörs första delkursen av repetitiva moment från kandidatnivån. Redan
efter denna grundläggande introduktion till det gemensamma fältet följer en
uppdelning i specialiserade inriktningar. Bedömargruppen finner att det som
borde vara den centrala substansen, globala politiska studier, inte ges en tillräckligt genomgripande behandling i relation till
a. de väsentliga sammanhangen
b. centrala debatter
c. övergripande teorier med relevans för fältet.
Därmed blir den samlade utbildningens fokus otydligt. Ansökan räknar upp
en rad substantiella samband i relation till områdesbeskrivningen, men detta
är vagt och följs inte heller upp i utbildningens utformning. Vikten läggs entydigt på specialisering inom ramen för de tre huvudområdena.
Globala politiska studier är potentiellt ett vittomfamnande fält. Malmö
högskolas planerade upplägg skulle potentiellt vara ett nydanande koncept,
men för detta krävs en mer precis förståelse av vilka konkreta sammanhang
denna avgränsning kan belysa, samt därmed vad som är ”the value added” med
att välja denna specifika kombination av huvudområde. Ansökan är bristfällig
på denna punkt. Samtalen med lärargrupper, ämnesansvariga och studenter
gav inte en klar bild av att förslaget är färdigutvecklat i detta avseende.
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Bedömargruppen finner att de inslag i det föreslagna programmet som
handlar om temakurser, klassiska texter om globalisering och internationalisering samt forskningsmetodik inom huvudområdet bör utvecklas på ett
sådant sätt att de generella sammanhang som globala politiska studier önskar belysa framstår klarare. Det skulle kunna ske genom att de specialiserade
temakurserna, Cosmopolitanism, Decision making, States and Institutions
och Diaspora, Community, Intersectionality i större utsträckning preciserades
som bidrag vilka belyser bestämda delaspekter av den specifika kombination
av huvudområden, som sägs bygga upp globala politiska studier.
En sådan precisering skulle också kunna ske genom en tydligare beskrivning av de metodologiska tillvägagångssätt som presenteras. Som det framstår
nu går metodfördjupningen i tre kvalitativt olika riktningar: freds- och konfliktvetenskap orienteras mot ”global ethnography” samt metoder för ”conflict
analysis”. I internationella relationer fokuseras på generell problematik avseende ”explaining and understanding”. I mänskliga rättigheter fokuseras på
”international law”. På vilka sätt kan dessa kvalitativt olika forskningsmetoder
samverka för att bättre belysa området globala politiska studier och i vilken
utsträckning befinner sig dessa tillvägagångssätt i potentiell konflikt med varandra? Den generella litteratur om metoder som erbjuds i kursen introducerar
metoder generellt, men ger inte klara svar på dessa frågor.
Sammanfattande omdöme: Aspekten utbildningens utformning är otill-

fredsställande.

Sammanfattande bedömning och motivering till
förslag till beslut
Sammanfattningsvis finner vi att utvecklingen av utbildningen på masternivå ännu inte är färdig. Det finns brister i definitionen av området globala
politiska studier som ett sammanhållet kunskapsområde för programmet,
liksom dess relation till de tre huvudområdena. Dessa är i sin tur begränsade
till vissa studieområden och ger intryck av att vara förhållandevis smala. De
subspecialiteter som erbjuds i form av tematiska kurser är inte självklara fördjupningskurser inom de tre huvudområdena, utan förefaller snarare vara
resultatet av den aktuella lärarkårens intressen. Vi finner att relationerna här
emellan behöver utvecklas och preciseras. Detta har dock potential att vara ett
spännande och för hela institutionen värdefullt utvecklingsarbete. Potential
finns förvisso att precisera och förtydliga fältet.
Vi finner också brister i lärarlagets kompetens. Bedömargruppen imponeras förvisso av den entusiasm och det engagemang som förefaller finnas i
åtminstone tillräckligt stora delar av lärarlaget. Denna entusiasm och vilja till
utveckling bör tas tillvara. Det finns också en utvecklad pedagogisk tanke
kring hur man ska integrera studenter med olika studieerfarenheter och kunskapsbakgrund. De engagerade studenter bedömargruppen träffade, vittnar
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också om en studiemiljö väl värd att tas tillvara. Här finns således en god
pedagogisk miljö och lärare med hög formell kompetens avseende pedagogisk
och vetenskaplig meritering.
Emellertid finner bedömargruppen brister vad gäller kompetensen i beforskandet av själva området globala politiska studier, liksom begränsningar i
kompetensen i de olika huvudområdena. Detta gäller kanske framför allt
internationella relationer och freds- och konfliktvetenskap. Medsända cv och
publikationslistor vittnar inte om forskning som befinner sig i kärnan av dessa
områden. Vidare är forskarutbildningen mycket liten, med endast två nyligen
antagna doktorander.
Vår konklusion blir att förutsättningarna för tillstånd att utfärda masterexamen inom området globala politiska studier inte är färdigutvecklade i ovanstående avseenden. Men institutionens strävan till fortsatt och vidare utveckling,
är väl värd att uppmuntra.
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Södertörns högskola – religionsvetenskap
Utlåtande av sakkunniga
Professor Kjetil Hafstad, Universitetet i Oslo, Norge
Professor Peter Nynäs, Åbo Akademi, Finland
Dr Philos. Carsten Riis, Århus universitet, Danmark
Teol. dr Hanna Stenström, Svenska kyrkans forskningsenhet, Uppsala, Sverige

Sakkunnigas förslag till beslut
Beviljande.
1. Område för examenstillstånd

Södertörns högskola ansöker om tillstånd att utfärda masterexamen inom
området religionsvetenskap. Som huvudområde anges också religionsvetenskap.
Den teoretiska och metodologiska kärnan i relation till området religionsvetenskap utgörs av ett antal grundläggande och obligatoriska kurser, som översiktligt beskrivs under punkt 6 nedan. Utbildningen begränsas till modern
islam, modern kristendom och asiatiska traditioner/nyandlighet.
Vad gäller behörighet till masternivå kräver högskolan filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom ämnet religionsvetenskap eller motsvarande, samt kunskaper i engelska som motsvarar gymnasienivå engelska B.
Benämningen religionsvetenskap för området och huvudområdet är rimlig
och ändamålsenlig. Behörighetskraven är väl grundade och generellt tillräckliga, även om man bör vara uppmärksam på att det kan innebära att det finns
mycket olika förutsättningar bland dem som antas som studenter. Detta kan
delvis bemötas i samband med de kurser som är planerade för termin 1 och som
ger en introduktion till områdets ämne och metod, men det oaktat bör lärarna
vara speciellt uppmärksamma på karaktären hos de nya studentgrupperna för
att säkra fördjupning och breddning mellan kandidat- och masternivå.
Den teoretiska inriktningen, samtidsperspektivet och den empiriska specialiseringen är väl motiverad i anslutning till Södertörns högskolas utbildningspolitiska och forskningsstrategiska profil. Den är också motiverad mot
bakgrunden av att det är tydligt att med religionsvetenskap avses i denna ansökan religionsvetenskap i en snävare mening och inte det som ofta betecknas
som teologi i klassisk bemärkelse (alltså de discipliner som traditionellt läses
vid teologisk fakultet).
Området och huvudområdet är därmed rimligt och ändamålsenligt avgränsat, samt förankrat i institutionens forskning och i Södertörns högskolas profil.
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Det ger bredd, djup och progression inom masterutbildningen samt i förhållande till grundutbildningen och magisterprogrammet.
Sammanfattande omdöme: Aspekten område för examenstillstånd är till-

fredsställande.
2. Högskolans kvalitetsarbete

Södertörns högskola har på institutionsnivå ett väl systematiserat, aktivt och
kontinuerligt kvalitetsarbete. Det finns en tydlig struktur för utveckling av
visioner och mål för kvalitetsarbetet, med grund i bl.a. fakultetsnämnd och
kvalitetsråd samt ansvarsfördelning vad gäller studentnära insamling av data
och utvärderingar. Vidare betonas studenternas rättigheter och inflytande i
kvalitetsarbetet. Procedurer för uppföljning och godkännande av kurser och
litteraturlistor beskrivs likaså i högskolans ansökan, samt de riktlinjer som gäller för studentrespons och kursutvärderingar. Det här är tydligt förverkligat på
ämnesnivå på ett sätt som motsvarar det övergripande kvalitetssäkringssystem
som gäller för högskolans verksamhet som helhet.
Södertörns högskola lägger i sin ansökan fram planer för att bygga upp de
konkreta rutinerna för kvalitetsarbetet för den ansökta masterutbildningen
(s. 6–7). Det här handlar om ett planerat kvalitetsarbete och det bör klart
framgå vem som har ansvar för uppgifterna. Likaså bör det tydliggöras vem
högskolan tänker sig ska ingå i den referensgrupp som nämns och om man
tänker sig internationella representanter i denna. Att högskolans önskan är att
utbildningen ska ha en internationell profil är tydligt och man har därför valt
engelska som undervisningsspråk.
Lärarkollegiet är inriktat på att skapa sammanhang och enhetlighet i utbildningen, samtidigt som det finns goda möjligheter att träna studenterna i specifika ämnen och kompetenser i ljuset av lärandemål och examenskrav. Kursutvärderingarna spelar här en stor roll i utvecklingen av lärarkompetensen
och ämnesansvariga aktualiserar vid behov kursutvärderingar i utvecklingssamtalen med lärare.
Studenterna fäster värde vid den nära och informella kontakten till lärarna,
bl.a. i samband med respons under kurserna, medan deras insikter i det formella och omfattande kvalitetssäkringssystemet är mer begränsat. Studenterna
upplever att lärarna är lyhörda och intresserade av deras respons vad gäller att
utveckla undervisningen. Det framgår inte av ansökan på vilket sätt Södertörn avser hantera kvalitetssäkringen i förhållande till undervisningsspråket
engelska.
Sammanfattande omdöme: Aspekten högskolans kvalitetsarbete är tillfreds-

ställande.
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3. Lärarkompetens och lärarkapacitet

Södertörns högskola har lärare med kompetens och kapacitet inom de valda
specialiseringarna (modern islam och kristendom, nyandlighet). De bifogade
publikationslistorna och listor över konferensdeltagande och akademiska uppdrag dokumenterar väl forskningsnivån.
För undervisning på avancerad nivå finns följande lärarresurser:

Två professorer, tillsvidareanställda, på 100 procent. Fyra tillsvidareanställda
lektorer, på 100 procent, varav en var docent vid ansökningstillfället. Under
arbetets gång har ännu en av dessa fyra lektorer fått docentkompetens. Av
dessa fyra är en vid ansökningstillfället föräldraledig på 20 procent, en har 80
procents ledighet för prefektuppdrag. Dessutom finns en tillsvidareanställd
lektor med 80 procents anställningsgrad. I ansökan uppges dock att inte alla
dessa undervisar på avancerad nivå.
Till detta kommer en visstidsanställd forskare på 100 procent, en professor förordnad på 10 procent (timarvode) som handledare inom forskarutbildningen, en pensionerad docent visstidsanställd på 30 procent. Dessutom finns
tre visstidsanställda adjunkter på 20–50 procent, och tre visstidsanställda lektorer 50–80 procent.
Det centrala är att det finns två heltidsanställda, tillsvidareanställda, professorer i religionsvetenskap samt två heltidsanställda (om än i nuläget delvis lediga), tillsvidareanställda docenter i religionsvetenskap. Utöver dessa
finns ytterligare flera disputerade lärare med varierande anställningsgrad och
anställningsförhållanden (inklusive en professor och en docent). De professorer och docenter som är anställda heltid och tillsvidare har kompetens på
områden den sökta utbildningen omfattar, och de ytterligare lärare som finns
kompletterar tydligt de tillsvidareanställdas kompetens.
Lärarna inom religionsvetenskap har skapat ett förpliktande och kollegialt
samarbete som stärker den ämnesmässiga forskningsprofilen (bl.a. i form av
högre seminarier) och utveckling av undervisning. Det sistnämnda sker i form
av kollegial utveckling av kursplaner.
Det bör fästas uppmärksamhet på att garantera stabilitet i lärarresursen
eftersom det inom kollegiet finns relativt många deltidsanställda och vikarier.
Andelen tillsvidareanställda bör utökas. Det bör även fästas uppmärksamhet
på att garantera tillräcklig lärarkapacitet inom ämnet kristendom.
Lärarna har akademiska och pedagogiska förutsättningar som motsvarar
kraven på undervisning, handledning och examination på masternivå.
Kompetensutvecklingen sker i form av pedagogiska kurser och kollegialt
samarbete. Den akademiska kompetensutvecklingen sker genom aktivt deltagande i större forskningsprojekt och internationellt samarbete och exempelvis
ämnesmässiga konferenser.
Lärarkollegiet karaktäriseras av aktivt forskningsengagemang. Detta sker
i mindre utsträckning genom den forskningstid inom tjänst som högskolan
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skapat förutsättningar för och i högre utsträckning genom externa forskningsmedel som lärarna självständigt lyckas skaffa. Högskolan borde i högre grad
bedriva en politik genom vilken de allokerar mer tid för forskning inom tjänst
för att på så sätt garantera förutsättningar forskning i högre och mer kontinuerlig omfattning.
Sammanfattande omdöme: Aspekten lärarkompetens och lärarkapacitet är

tillfredsställande.
4. Infrastruktur

Södertörns högskola med dess campus har en infrastruktur med undervisningsutrymmen, dator- och läsesalar och arbetsrum för mindre grupper samt
aktiv och studentinriktad användning av IT. Genom biblioteket garanteras
tillgång till både tryckt och elektroniskt material vilket är en förutsättning för
forskningsbaserad undervisning och en god forskningsmiljö.
Det finns goda utrymmen och infrastruktur för undervisning och forskning. Stödresurserna för språk (speciellt engelska) är centrala för utbildningsspråket engelska.
Sammanfattande omdöme: Aspekten infrastruktur är tillfredsställande.

5. Nära anknytning till utbildning på forskarnivå

Södertörns högskola har för ämnet religionsvetenskap utvecklat sin
for����������������������������������������������������������������������
skarutbildning i samarbete med Göteborgs universitet och forskarstuderande som är finansierade av Södertörn högskola är inskrivna vid Göteborgs
universitet. De arbetar dagligen på Södertörns h������������������������������
ögskola där ������������������
de också får handledning.
Vid institutionen finns sex doktorander, alla inskrivna vid Göteborgs universitet. En är anställd inom forskarskola och de övriga finansierade med projektmedel. De har alla doktorandanställning på heltid. Under höstterminen
2010 var två av dem helt tjänstlediga p.g.a. föräldraledighet och sjukskrivning.
Ytterligare en av de sex gjorde 10 procent av sin tjänst som ”doktorandtjänstgöring” höstterminen 2010.
Den religionsvetenskapliga miljön vid Södertörns högskola håller ett aktivt
högre seminarium i vilket forskare, gästforskare och studerande regelbundet deltar och medverkar. Forskarmiljön karaktäriseras även av ett aktivt och
produktivt forskningsengagemang genom tydlig publikationsverksamhet
och konferensmedverkan samt samarbete med centrala religionsvetenskapliga sammanslutningar, nätverk och konferenser. De anställda har goda forskningsnätverk och verkar i stora forskningsprojekt.
Högskolan har en klar strategi för hur mastertudenterna ska engageras i den
utvecklingsinriktade forskningsmiljön och säkerställer studenternas framtida
förutsättningar att kvalificera sig för en framtida forskarutbildning.
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Sammanfattande omdöme: Aspekten nära anknytning till utbildning på

forskarnivå är tillfredsställande.
6. Utbildningens utformning

Till ansökan har bifogats utbildnings- och kursplaner som är utformade i
enlighet med högskolelagen, högskoleförordningen och de speciella krav som
är förknippade med masterexamen så att minst 60 högskolepoäng ger fördjupning inom huvudområdet. I det här fallet är det sistnämnda som sagt
bestämt av specialisering i modern islam, modern kristendom eller asiatiska
traditioner/nyandlighet. Därtill bör det noteras att undervisningen är tänkt
att ske på engelska.
De enskilda kursplanerna är tydligt formulerade med exempelvis preciserade utbildningsnivåer och lärandemål. Genom dessa tydliggörs även hur progression och bredd garanteras inom det specifika området.
I utbildningen varvas gemensamma kurser (om religionsvetenskapliga
forskningsfronter/forskningsläget, kurser om olika teoretiska perspektiv i religionsvetenskapen, gemensam fördjupningskurs i metod samt kursen ”religion
i offentliga rum”) med av studenten valda kurser med inriktning mot ett av
områdena kristna, islamiska, asiatiska och nyandliga traditioner. De teoretiska
perspektiv som betonas är ”samhällsvetenskapliga”, ”hermeneutiska och diskursteoretiska” samt ”etnografiska och diskursteoretiska”.
Därigenom skapas dels bredd i utbildningen för alla, dels en struktur som
håller samman utbildningen samtidigt som den ger utrymme för fördjupning
på valda områden. Utbildningen får också en egen profil i förhållande till
andra religionsvetenskapliga och teologiska utbildningar i Stockholm-Uppsalaområdet, bland annat genom att modern kristendom läses på ett sätt (sammanhanget, de teoretiska och metodiska perspektiven), som inte har en någon
motsvarighet i andra masterutbildningar i närområdet. Masterutbildningen
kommer att ges på engelska för att förstärka internationell rekrytering av studerande.
Kursplanerna är tydligt beskrivna och fackmässigt aktuella, vilket visar hur
lärarkompetenserna garanterar utbildningens forskningsanknytning. Litteraturen är överlag mycket aktuell. En klar majoritet av kurserna i utbildningen är
klassificerade på avancerad nivå och nivåklassificeringen av kurserna stämmer
med innehållet. Kravet på minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom
huvudområdet uppfylls. Vidare uppfylls kravet på successiv fördjupning och
breddning, såväl inom utbildningen, som jämfört med kandidat- och magisterexamen.
Av ansökan och intervjuer framgår inte hur valet av engelska som undervisningsspråk hänger samman med en eventuell profilering i relation till en
internationell marknad.
Sammanfattande omdöme: Aspekten utbildningens utformning är tillfreds-

ställande.
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Sammanfattande bedömning och motivering till
förslag till beslut
Med stöd i ansökan från Södertörns högskola samt i intervjuer med personal
och studerande kan vi konstatera att förutsättningarna för att ge en masterexamen i religionsvetenskap finns på alla relevanta punkter. Vi förslår därför att
Södertörns högskola beviljas tillstånd att utfärda masterexamen inom området
religionsvetenskap.
Grunden för vårt förslag är det som anförts ovan, och vi vill särskilt påpeka
detta:
Lärarkollegiet i religionsvetenskap vid Södertörns högskola har medvetet
byggt upp en god studiemiljö med fungerande infrastruktur samt vetenskapligt och pedagogiskt skickliga lärare som bedriver internationellt gångbar
forskning. Religionsvetarna vid Södertörn arbetar också medvetet med kursutveckling, kvalitetsarbete, relationer till andra lärosäten och levande forskningsmiljöer nationellt och internationellt.
Den helhet som lärarkollegiet på Södertörns högskola skapat i detta masterprogram, att hålla samman modern islam med modern kristendom och
nyandliga traditioner, samt de asiatiska traditioner som ofta används i nyandliga rörelser, är mycket intressant. Detta ger en religionsvetenskaplig utbildning med starkt empirisk och samhällsvetenskaplig inriktning som också
inkluderar hermeneutiska och diskursteoretiska perspektiv. Denna utbildning
har ingen egentlig motsvarighet bland jämförbara masterprogram i regionen,
utan förenar det som annars ofta finns utspritt på olika ställen. Den tänkta
masterutbildningen kompletterar därmed de jämförbara masterutbildningar
som finns i regionen på ett intressant och genomtänkt sätt.
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Teologiska Högskolan,
Stockholm – teologi
Utlåtande av sakkunniga
Professor Kjetil Hafstad, Universitetet i Oslo, Norge
Professor Peter Nynäs, Åbo Akademi, Finland
Dr Philos. Carsten Riis, Århus universitet, Danmark
Teol. dr Hanna Stenström, Svenska kyrkans forskningsenhet, Uppsala, Sverige

Sakkunnigas förslag till beslut
Beviljande.
1. Område för examenstillstånd

Teologiska Högskolan, Stockholm (THS) ansöker om tillstånd att utfärda
masterexamen inom området teologi och avser initialt utfärda masterexamen
inom huvudområdena exegetisk respektive systematisk teologi. I de intervjuer som de sakkunniga höll med ledningen för THS framgick det att den
inte motsatte sig den mer etablerade och direkta benämningen på området,
dvs. teologi. Huvudområdena benämnes därmed i enlighet med ansökan s. 2
”antingen exegetisk eller systematisk teologi” och med grund i utbildningsplanerna som avser ”masterexamen i teologi med inriktning mot exegetisk
teologi” och ”masterexamen i teologi med inriktning mot systematisk teologi”.
Exegetisk teologi respektive systematisk teologi är huvudområden som
omfattar två respektive tre traditionella discipliner, vilket ger viss bredd i
utbildningen. Samtidigt har de discipliner som hålls ihop såväl starka historiska samband och hålls gärna samman i teologiska utbildningar samt har
teorier och/eller metoder gemensamt. Därigenom framstår kombinationen
av discipliner till dessa huvudområden som rimlig och ändamålsenlig för en
utbildning som ska ge bredd, djup och progression i förhållande till grundutbildningen.
För behörighet att antas till programmet ställer THS krav på godkända
kurser för kandidatexamen, 180 högskolepoäng, av vilka 150 högskolepoäng
ska utgöras av religionsvetenskap/teologi. Studenter med utländsk examen
eller vars examen består av andra relevanta ämnen kan antas efter särskild
prövning.
Kraven vad gäller behörighet för antagning till master är tillfredsställande
och beteckningen teologi för området är rimlig och ändamålsenlig.
Valet av området teologi ger THS tänkta masterutbildningar en egen profil
i förhållande till de utbildningar som ges vid Södertörns högskola, Stockholms
universitet och Uppsala universitet. Det blir tydligt av ansökan och intervju-
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erna att teologi här inte ska förstås som konfessionell teologi, utan motsvarar
det som klassiskt inkluderas i teologiska fakulteter vid statliga universitet.
Detta bekräftas också av att lärare erhållit docent- och professorskompetens
vid bland annat Uppsala universitet samt av lärarnas nationella och internationella publiceringar.
Sammanfattande omdöme: Aspekten område för examenstillstånd är till-

fredsställande.
2. Högskolans kvalitetsarbete

Högskolans kvalitetsarbete är väl organiserat enligt tydliga riktlinjer med kriterier för ansvar vad avser analys, uppföljning och implementering. Vart tredje
och sjätte år utförs omfattande enkätundersökningar med nuvarande och tidigare studenter. Genom bl.a. ämneskollegier och ämnesföreträdarkollegier sker
en kontinuerlig utveckling av examina, utbildningsprogram och kurser i enlighet med högskoleförordningen.
Anställning av lärare sker i enlighet med högskoleförordningen. Kvalitetsarbetet vid THS innefattar även samarbeten med andra högre läroanstalter i
form av lärar- och studentutbyte. Vidare deltar lärarna i internationella nätverk
för teologisk utbildning och är aktiva deltagare i vetenskapliga konferenser
både nationellt och internationellt.
I samband med intervjuerna med ledning, lärare och studenter framgick
och bekräftades att kursutvärderingar används systematiskt och har betydelse
för utvecklingen av kurser.
THS har ett väl utarbetat och systematiskt kvalitetsarbete som fungerar
aktivt och kontinuerligt. Utöver de systematiska strukturerna för kvalitetssäkring upplever studenterna därtill att avståndet till lärarkåren är kort och
att de har reella möjligheter att påverka utformningen av bl.a. undervisningen.
Sammanfattande bedömning: Aspekten högskolans kvalitetsarbete är tillfredsställande.
3. Lärarkompetens och lärarkapacitet

Av ansökan framgår att det vid THS finns lärarkompetens inom exegetisk och
systematisk teologi. Lärarna är aktiva forskare, med engagemang i forskningsprojekt, deltagande i konferenser och aktiv publikationsverksamhet. THS har
ett pedagogiskt utvecklingsprogram och pedagogisk kompetens ges stor betydelse vid nyanställningar. De anställda lärarna har därtill lång erfarenhet av
undervisning och handledning. Därmed har lärarna både akademiska och
pedagogiska förutsättningar att undervisa, handleda och examinera på masternivå.
Det finns goda förutsättningar för samarbete inom lärarlaget, eftersom
lärarlaget är relativt litet och THS medvetet satsar på att man gemensamt ska
utveckla sitt arbete. En del av lärarna är anställda på enbart mindre deltider,
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men av intervjuerna kunde vi fastställa att sådan personal är väl integrerad i
verksamheten.
Lärartillgången på avancerad nivå är följande:

Inom huvudområdet exegetisk teologi finns en tillsvidareanställd professor på
heltid, en tillsvidareanställd docent (lektor) på heltid, en tillsvidareanställd
lektor på heltid (tidigare adjunkt bedömd att ha lektorskompetens), samt en
extra lektor på heltid som är anställd under tre år (disputerad).
Inom systematisk teologi finns en tillsvidareanställd professor med 20 procentig anställning, en tillsvidareanställd docent på heltid (som för närvarande
dock är tjänstledig på heltid) och två tillsvidareanställda lektorer på heltid.
En av dessa två lektorer har sökt docentkompetens och enligt vad som framkommit har personens ansökan tillstyrkts av sakkunniga i docentprövningen.
Dessutom finns en docent med anställning på 10 procent. En extra lektor i
praktisk teologi (heltid) kan också engageras i undervisning i systematisk teologi, eftersom hon disputerat inom den disciplinen.
Lärarnas vetenskapliga kompetenser är tillfredsställande, vilket dokumenteras
i form av bl.a. publikationslistor. Lärarnas kompetens är en viktig grund för
utbildningens forskningsanknytning. THS har dessutom avdelat en tredjedel
av arbetstiden för forskning för lektorer, vilket möjliggör vetenskaplig kompetensutveckling framöver. Även den pedagogiska kompetensen är god, och
möjlighet ges även till pedagogisk utveckling, såväl för den enskilde läraren
som i gemensamt arbete med pedagogiska frågor. Den del av personalen som
är anställd på deltid bidrar på ett reellt och relevant sätt till den gemensamma
lärarkompetensen.
En bedömning av personalstyrkan som helhet visar dock på en krävande
situation vad gäller lärarresurser. THS har ett fortgående samarbete med Uppsala Universitet om masterutbildning i mänskliga rättigheter och ansöker nu
om mastertillstånd i teologi samt upprätthåller undervisning för kandidatexamen. Tre av de anställda som har en central roll för den tilltänkta masterutbildningen har mindre anställningar eller är tjänstlediga. Mot bakgrund av
det här har högskolan ett begränsat antal lärare. I samband med intervjuerna
kunde vi dock fastslå att högskolans ledning är medveten om denna kritiska
punkt och har ett tydligt strategiskt tänkande. De ser sig som förpliktigade att
personalresursen inte ska understiga ett minimum av två tillsvidareanställda
docenter inom vart och ett av de två ansökta huvudområdena, utöver mindre
deltidsanställningar och annan undervisningspersonal.
En följd av detta är därför att lärarnas vetenskapliga specialiseringar inte
täcker bredden inom systematisk respektive exegetisk teologi. Å andra sidan
är utformningen av utbildningarna väl anpassad till de aktuella lärarnas kompetenser och ger studenterna möjligheter att fördjupa sig inom de områden
där lärarna bedriver internationellt sett intressant forskning. Det bör väl kom-

51

pensera för att dessa två, i dag mycket breda huvudområden, inte täcks i all
sin bredd.
Bedömargruppen anser att tillgången på lärare präglas av stabilitet och varaktighet, även om lärarkåren ligger nära en nedre gräns för vad som är rimligt
med tanke på den omfattande undervisningen. Vidare är lärarkårens kompetens god, såväl vetenskapligt som pedagogiskt, och lärarna har reella möjligheter till kompetensutveckling och egen forskning.
Sammanfattande omdöme: Aspekten lärarkompetens och lärarkapacitet är

tillfredsställande.
4. Infrastruktur

THS har en infrastruktur som fungerar väl för undervisning (både i form av
föreläsningssalar och mindre grupprum), administration, utrymmen för lärare
och studenter, och bibliotek. Biblioteket innehåller över 41 000 böcker och ger
tillgång till ca 500 tidskrifter, inbegripet centrala databaser.
THS har goda fysiska utrymmen. Antalet böcker och tillgång till tidskrifter
inom ramen för THS eget bibliotek, bidrar till att studenterna på avancerad
nivå i relation till teologins ämnesmässiga bredd uppmuntras att aktivt söka
material och biblioteksresurser på andra större bibliotek.
Sammanfattande omdöme: Aspekten infrastruktur är tillfredsställande.

5. Nära anknytning till utbildning på forskarnivå

THS bedriver forskarutbildning i samarbete med andra institutioner, bland
annat Uppsala universitet och Åbo akademi. I samarbete med Uppsala universitet och Södertörns högskola anordnas seminarier fyra gånger per termin.
THS håller därtill regelbundet ämnesspecifika seminarier (för exegetisk respektive systematisk teologi) 3–4 gånger per termin och arrangerar årligen konferenser och seminarier i vilka både egna och inbjudna forskare deltar. Vid
alla dessa seminarier deltar lärare som också är aktiva forskare från THS samt
exempelvis Uppsala universitet och/eller Södertörns högskola. Studenter får
därmed del av såväl forskning och en forskarutbildningsmiljö på THS som
är jämförbara med förhållandena på lärosäten med examenstillstånd för forskarutbildning.
Sex doktorander är antagna till forskarutbildningen vid de institutioner som
THS samarbetar med (en vid Göteborgs universitet, en vid Lunds universitet,
en vid Umeå universitet, en vid Uppsala universitet och två vid Åbo akademi).
Dessa studenter har handledare vid universiteten i fråga och bihandledare vid
THS. De har i huvudsak sin arbetsplats vid THS. Två forskarstuderande är
heltidsfinansierade av THS medan de övriga doktoranderna finansieras genom
arrangemang med fonder och kyrkliga organisationer.
Utbildningens innehåll och utformning ger studenterna tillräckliga förkunskaper för att kunna söka forskarutbildning.
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Till ansökan har bifogats en lång rad internationella samarbetsavtal med
teologiska institutioner. Till vissa delar visar sig dessa vara vilande avtal medan
innehållet i andra avtal har förverkligats på ett reellt sätt och är stadda i
utveckling på ett sätt som redan förstärker forskarutbildningsmiljön vid THS.
THS utgör en relativt liten forskarutbildningsmiljö och till stora delar sker
de formella delarna av forskarutbildningen (kurser, seminarier etc.) vid eller i
samarbete med andra institutioner. Högskolan kompenserar dock väl att den
inte har eget tillstånd att ge forskarutbildning med det utarbetade samarbetet
om högre seminarier på Uppsala universitet, Södertörns högskola och internationella samarbetspartner, som kommer studenterna tillgodo. Det samarbete
som redan etablerats med Uppsala universitet och Åbo akademi utvecklas och
tillhandahåller mötesplatser med forskningsmiljöer för studerande på masternivå och forskarnivå.
Sammanfattande omdöme: Aspekten nära anknytning till utbildning på

forskarnivå är tillfredsställande.
6. Utbildningens utformning

Till ansökan har bifogats utbildnings- och kursplaner som är relevanta för
masterutbildningarna man avser starta. För varje kurs finns kursnivå, innehåll
och mål, litteratur samt övrig nödvändig information.
Programmen inleds för båda huvudområdena med en kurs i vetenskaplig teori och metod som är delvis gemensam, delvis specifik för respektive
huvudområde. Exegetisk teologi har sedan sina specifika kurser, där det finns
både smalare och fördjupande kurser (företrädesvis magisternivå) och bredare,
tematiska kurser (företrädesvis masternivå). Systematisk teologi har genomgående tematiska och probleminriktade kurser som kan vara mer eller mindre
breda. Skillnaden mellan de två huvudområdenas kursuppläggningar är väl
motiverade utifrån hur dessa avgränsats och karaktären på de traditionella
akademiska discipliner som kombineras.
Båda masterprogrammen uppfyller genom sina upplägg och sitt innehåll
därmed också kraven på både breddning och fördjupning inom utbildningen,
även i förhållande till grundnivå och en eventuell magisterexamen. Innehållet
i kurserna överensstämmer vidare med lärosätets nivåklassificering. Kravet på
att en klar majoritet av kurserna ska vara klassificerade på avancerad nivå är
uppfyllt och så är även examensordningens krav på minst 60 högskolepoäng
med fördjupning inom respektive huvudområde.
Alla formella krav såsom antal högskolepoäng, breddning och fördjupning,
att kursplanerna utformats i anslutning till vad som stipuleras i examensordning och högskolelag etc. är alltså uppfyllda. I enskilda fall kan det rekommenderas att kurslitteraturen uppdateras men överlag är det fråga om central
och relevant litteratur.
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Sammanfattande omdöme: Aspekten utbildningens utformning är tillfreds-

ställande.

Sammanfattande bedömning och motivering till
förslag till beslut
Med stöd i ansökan från Teologiska Högskolan, Stockholm samt i intervjuer
med personal och studerande kan vi konstatera att förutsättningarna för att ge
masterexamen i exegetisk respektive systematisk teologi finns på alla relevanta
punkter. Dessa två masterprogram är de utbildningar som THS initialt vill
starta inom området teologi.
THS har medvetet byggt upp en god studiemiljö med fungerande infrastruktur samt vetenskapligt och pedagogiskt skickliga lärare som bedriver
internationellt relevant forskning. THS arbetar också medvetet med kursutveckling, kvalitetsarbete, relationer till akademiska lärosäten och levande
forskningsmiljöer nationellt och internationellt. De tänkta masterprogrammen kompletterar de jämförbara masterutbildningar som finns i regionen på
ett intressant och genomtänkt sätt.
Vår bedömning är alltså att Teologiska Högskolan, Stockholm bör beviljas
tillstånd att utfärda masterexamen inom området teologi.
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Bilaga.
Högskoleverkets vägledning vid ansökan
om tillstånd att utfärda masterexamen
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Vad prövar Högskoleverket?
Högskoleverkets prövningar av tillstånd att utfärda
masterexamen

För att ett lärosäte ska få utfärda en viss examen krävs att det har examenstillstånd.
• Universitet och högskolor med statlig huvudman har tillstånd att utfärda
högskoleexamen, kandidatexamen och magisterexamen.
• Universitet har dessutom tillstånd att utfärda masterexamen, licentiatexamen och doktorsexamen.
• Vissa högskolor har tillstånd att utfärda masterexamen, licentiatexamen
och doktorsexamen inom ett visst område.
En statlig högskola som vill ha tillstånd att utfärda masterexamen1 ansöker
om detta hos Högskoleverket. En enskild utbildningsanordnare ansöker om
examenstillstånd hos regeringen, som i regel skickar dessa ansökningar till
Högskoleverket för yttrande.
Vad säger författningstexterna om tillstånd att utfärda
masterexamen?

Högskolelagen (1992:1434) (HL) och högskoleförordningen (1993:100) (HF)
anger de ramar som definierar vad en masterexamen är och vad som krävs för
att få tillstånd att utfärda densamma.
HF 6 kap. 5 b §: Tillstånd att utfärda masterexamen får lämnas till universitet
och till högskolor inom de områden inom vilka de enligt 5 c § har tillstånd att
utfärda generella examina på forskarnivå. Ett sådant tillstånd får även lämnas
till en högskola inom ett område där högskolan inte får utfärda examina på
forskarnivå, om den vetenskapliga miljön inom området är av sådan kvalitet
och omfattning att högskolan kan erbjuda utbildning med nära anknytning
till utbildning på forskarnivå.
HF 6 kap. 5 c §: Tillstånd att utfärda generella examina på forskarnivå får lämnas till andra högskolor än universitet inom ett område, om utbildningen och
forskningen vid högskolan har en sådan kvalitet och omfattning att utbildning
på forskarnivå inom området kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och
med goda utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt.

1. Denna vägledning avser endast generell examen och därmed ingår inte konstnärlig masterexamen.
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BILAGA
5

HF bilaga 2 – Examensordningen: Masterexamen uppnås efter att studenten
fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje
högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning
inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

En närmare beskrivning av vilka krav som ska uppfyllas för masterexamen
presenteras i bilaga 1 Utdrag ur högskolelagen och högskoleförordningen.
Vad är ett område?

Högskoleverket prövar en högskolas ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen inom ett område. Området kan rymma ett eller flera huvudområden.
Det är högskolan som beslutar vilka huvudområden man inrättar. Högskolan
anger i sin ansökan hur området kommer att avgränsas och vilken eller vilka
masterutbildningar man initialt avser att ge inom området. Vad ett område
för examenstillstånd kan omfatta kommer således att variera från fall till fall.
Fördjupningen sker inom ett huvudområde

Fördjupningen i studentens masterutbildning sker inom ett huvudområde.
Enligt examensordningens bestämmelser för masterexamen ska kravet om
minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet vara uppfyllt.
I denna fördjupning ingår ett självständigt arbete inom huvudområdet om
sammanlagt minst 30 högskolepoäng.2
Vad prövas?

Tillståndet att utfärda masterexamen avser ett område, men exemplifieras i
högskolornas ansökningar med utbildning inom ett eller flera huvudområden.
Prövningen gäller huruvida högskolan har förutsättningar att ta ansvar för
de rättigheter och skyldigheter som följer med examenstillståndet inom det
sökta området. Dels prövas högskolorna mot de krav som ställs på kvaliteten
inom det sökta området enligt HL och HF, dels mot de krav som är relaterade till högskolans interna kvalitetsarbete. I den prövningen utgör högskolans
exemplifieringar, dvs. planer för utbildning som ska leda till masterexamen,
underlag för bedömning liksom handlingar som visar vilka kvalitetssäkringsrutiner högskolan har. Med utbildning avses såväl fristående kurser som hela
utbildningsprogram.
Vad innefattas i examenstillståndet?

Examenstillståndet innebär att högskolan, inom området för examenstillståndet, ska/får fatta sådana beslut som anges i högskoleförordningen. Här ingår
att bestämma inriktning, inrätta huvudområde, fastställa examensbenämning
och kursfordringar samt preciserade examenskrav. Det betyder att högskolan
2. Huvudregeln enligt högskoleförordningen är att studenten genomför ett examensarbete
om minst 30 högskolepoäng, men det är även tillåtet med två examensarbeten om vardera
minst 15 högskolepoäng inom samma huvudområde för att få masterexamen.
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har tillstånd att inom ramen för området utfärda masterexamina med fördjupning inom de huvudområden som högskolan själv har inrättat. Högskolan
behöver inte inkomma med en förnyad ansökan till Högskoleverket vid ändringar av en masterutbildnings form eller innehåll. Detta gäller också inför
inrättande av nya masterutbildningar, så länge examen utfärdas inom ramen
för det beviljade området för tillstånd att utfärda masterexamen.
Hur går prövningen till?
Ansökan

Högskolan skickar in en ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen till
Högskoleverket. Ansökan bör följa den mall som anges på sidorna 10–12 och
ge underlag så att sakkunniga kan bedöma utifrån Högskoleverkets kvalitetsaspekter och kriterier (sid. 8–9).
Ansökan skickas till Högskoleverket i
• en digital version, inklusive bilagor
• sju pappersexemplar, inklusive bilagor.
Den digitala versionen skickas via e-post till hsv@hsv.se.
Pappersexemplaren sänds till Högskoleverket, Box 7851, 103 99 Stockholm.
Externa sakkunniga

För att granska högskolans förutsättningar att utfärda masterexamen utser
Högskoleverket externa sakkunniga. De sakkunniga har till uppgift att utifrån
Högskoleverkets kvalitetsaspekter och kriterier granska högskolans förutsättningar att ge masterutbildning med hög kvalitet inom det angivna området.
Bedömningsunderlaget utgörs av högskolans skriftliga ansökan samt den
information som framkommer i intervjuer med högskolan.
Beslut om examenstillstånd

Högskoleverkets beslut grundar sig på de sakkunnigas yttrande samt på de
överväganden som Högskoleverket gör. Högskoleverket fattar beslut om examenstillstånd för statliga högskolor men i fråga om enskilda utbildningsanordnare överlämnas de sakkunnigas yttrande och Högskoleverkets förslag till
beslut till regeringen.
Högskoleverkets ambition är att pröva och besluta om ansökan om tillstånd
att utfärda masterexamen före den 1 juli, under förutsättning att ansökan har
kommit in till Högskoleverket senast den 15 oktober föregående år.
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Högskoleverkets kvalitetsaspekter och
kriterier vid prövning av tillstånd att
utfärda masterexamen
Högskoleverket prövar högskolans ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen utifrån vad som föreskrivs i högskolelagen och högskoleförordningen.
De sakkunniga som Högskoleverket anlitar granskar kvaliteten inom området
för examenstillstånd utifrån sex kvalitetsaspekter som var och en består av ett
eller flera kriterier. Dessa kvalitetsaspekter och kriterier utgör tolkningar av
högskolelagen och högskoleförordningen. Vid prövningen beaktas alla kvalitetsaspekter sammantagna.
1. Område för examenstillstånd

• Områdets omfattning och avgränsning är rimlig och ändamålsenlig.
2. Högskolans kvalitetsarbete

• Högskolan bedriver ett aktivt och kontinuerligt kvalitetsarbete.
3. Lärarkompetens och lärarkapacitet

• Tillgången på lärare präglas av stabilitet och varaktighet.
• Antalet lärare står i proportion till utbildningens beräknade innehåll och
omfattning.
• Lärarna har vetenskaplig, pedagogisk (t.ex. genom högskolepedagogisk
utbildning) och annan nödvändig kompetens för undervisning, handledning och examination.
• Lärarna har reella möjligheter till kompetensutveckling och egen forskning.
• Institutionella förutsättningar för samarbete inom lärarlaget finns, i synnerhet inom tvär- och mångvetenskapliga områden.
4. Infrastruktur

• Studenterna kommer att ha god tillgång till litteratur, tekniska resurser
och annan nödvändig utrustning.
• Inom experimentella huvudområden kommer studenterna att ha tillgång
till goda laborativa förhållanden.

8BILAGA

63

5. Nära anknytning till utbildning på forskarnivå

Masterutbildningen ges i nära anknytning till utbildning på forskarnivå i relevanta ämnen. Det handlar exempelvis om följande:
• Det finns en forskningsmiljö vid högskolan, inom vilken det bedrivs forskarutbildning.
• Studenterna får ta aktiv del av högskolans forsknings- och forskarutbildningsmiljö.
• Utbildningens innehåll och utformning ger studenterna tillräckliga förkunskaper för att kunna söka till utbildning på forskarnivå.
6. Utbildningens utformning

Utbildningen är utformad enligt högskolelagen, högskoleförordningen och de
specifika krav i examensordningen som gäller för masterexamen (se bilaga 1).
Detta innebär att utbildningens behörighetskrav, innehåll och utformning
kommer att ge goda förutsättningar för studenten att nå examensmålen för
masterexamen.
Det handlar exempelvis om följande:
• Innehållet i kurserna överensstämmer med den nivåklassificering lärosätet
givit dem.
• En klar majoritet av kurserna i utbildningen är klassificerade på avancerad nivå.
• Examensordningens krav på minst 60 högskolepoäng med fördjupning
inom huvudområdet uppfylls.
• Utbildningen är forskningsanknuten.
• Examensordningens respektive högskolelagens mål gällande studenternas
förutsättningar för yrkesverksamhet uppnås.
• Successiv fördjupning och breddning inom utbildningen uppnås.
• Successiv fördjupning och breddning i förhållande till utbildning på
grundnivån uppnås.
• Successiv fördjupning och breddning i förhållande till eventuell magisterexamen uppnås.

64

BILAGA
9

Mall för ansökan om
masterexamenstillstånd
Mallen för ansökan följer Högskoleverkets kvalitetsaspekter och kriterier vid
prövning av masterexamenstillstånd, som presenteras på sidorna 8–9. De sex
kvalitetsaspekter som bedöms återfinns nedan i dispositionen för ansökan.
Faktauppgifter och bilagor redovisas under punkt sju och åtta, och utgör ytterligare ett underlag i bedömningen.
Strukturera ansökan på detta sätt:
1. Område för examenstillstånd
2. Högskolans kvalitetsarbete
3. Lärarkompetens och lärarkapacitet
4. Infrastruktur
5. Nära anknytning till utbildning på forskarnivå
6. Utbildningens utformning
7. Faktauppgifter
8. Bilagor till ansökan.
Det är viktigt att ansökan beskriver och analyserar utbildningen utifrån
samtliga kvalitetsaspekter och kriterier. Ett fullständigt underlag är en för-

utsättning för att sakkunniga ska kunna göra en rättvis bedömning av högskolans ansökan. Delarna 1–6 i ansökan bör i omfattning inte överstiga 10 sidor.
Tillståndet att utfärda masterexamen avser ett område, men exemplifieras i ansökan med en redogörelse för den utbildning som högskolan avser att
erbjuda inom ett eller flera huvudområden. Redogörelsen gäller såväl för fristående kurser som för hela utbildningsprogram.
Det är viktigt att beskriva, definiera och motivera Område för examenstillstånd. Av beskrivningen bör det framgå
• vilken benämning området för masterexamenstillstånd har
• vilket eller vilka huvudområde/-n för masterexamen som ingår i området
för examenstillstånd
• vilken benämning eventuellt masterprogram har
• vilken examensbenämning man kommer att använda, dvs. vad som kommer att anges i studentens examensbevis
• vilka behörighetskraven är för de studenter som kommer att antas.
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7. Faktauppgifter
Tabell 1. Lärarkompetens inom området

Kommentera gärna tabellen i löpande text. Ange exempelvis nära förestående
pensionsavgångar, pågående nyrekryteringar etc.
Tabellen har illustrerats med exempel.
Lärarkompetens inom området, innevarande läsår
Namn

Anställningsform* och lärosäteshemvist

Akademisk titel
och inriktning

Anställningens
omfattning (%)
vid den sökande
högskolan

Uppskattad tjänstgöring i
procent av heltid vid den
sökande högskolan
GN/AN/FN/Fo/Adm**

Huvudområde

Professor, LU

Professor
(finansiell ekonomi)

30

–/30/–/–/–

Huvudområde
X

Lektor (vik.),
HKr

Docent
(redovisning)

100

40/20/10/20/10

Huvudområde
Y

*Anställning motsvarar det som tidigare benämndes tjänst. Anställningsform som inte är tillsvidareanställning anges, bl.a. vikariat, projekt- eller timanställning, gästlärare.
** GN = grundläggande nivå, AN = avancerad nivå, FN = forskarnivå, Fo = forskning, Adm = administrativt arbete.

Tabell 2. Forskningsverksamhet vid högskolan inom området för
examenstillstånd
År 2006–2010
För ansökan relevanta publikationer*
För ansökan övrig relevant
forskningsverksamhet
* Ange vilka som har genomgått refereegranskning (R).

Tabell 3. Examinerade magisteruppsatser inom relevanta huvudområden
2006

2007

2008

2009

2010

Antal magisteruppsatser inom
huvudområde X
Antal magisteruppsatser inom
huvudområde Y
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Tabell 4. Doktorander vid högskolan inom relevanta
forskarutbildningsämnen
Forskarutbildningsämne

Lärosäte där dokto- Försörjningsform
randen är antagen
samt omfattning
vid den sökande
högskolan (%)

Aktivitetsgrad År för
i forskarutantagning
bildningen (%)

Forskarstud. 1*

Lunds universitet

Doktorandanställning, 100 %

100

2006

Forskarstud. 2*

Göteborgs universitet

Adjunkt, 80 %

80

2007

Forskarstud. 3*

Lunds universitet

Forskningsassistent, 100 %

50

2008

* Aktiva doktorander inom området för examenstillstånd som finansieras av lärosätet.

Tabell 5. Avlagda examina på forskarnivån inom relevanta
forskarutbildningsämnen
2006

2007

2008

2009

2010

Antal licentiatexamina inom forskarutbildningsämne X*
Antal doktorsexamina inom forskarutbildningsämne X*
Antal licentiatexamina inom forskarutbildningsämne Y*
Antal doktorsexamina inom forskarutbildningsämne Y*
* Avser de examina där doktoranden haft sin forskarstudiefinansiering från den högskola som söker examenstillstånd vid tiden för examen.

8. Bilagor till ansökan

• Avtal med andra lärosäten gällande forskarutbildning (i förekommande
fall)
• Redogörelse för nivåklassificering av kurser vid högskolan
• Utbildningsplaner på svenska3
• Kursplaner på svenska
• Litteraturlistor för samtliga kurser
• Förteckning över framlagda magisteruppsatser (examensarbeten) inom
relevanta huvudområden från och med 2006 och framåt (i förekommande fall). Ange författare till, och titel på, uppsatsen samt det betyg
som satts.

3. I de fall masterutbildningen innehåller etappavgång för magisterexamen vid 60 högskolepoäng, observera då att examensordningen har olika krav för de båda examina. De olika
kraven för magister- respektive masterexamen ska tydligt framgå av utbildningsplanen.
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Bilaga 1
Utdrag ur högskolelagen och
högskoleförordningen
Mål för avancerad högskoleutbildning

HL 1 kap. 9 §: Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de
kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av
kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå
och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
• ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och
använda kunskaper,
• utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
• utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer
stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
Tillstånd att utfärda examina

HL 1 kap. 12 §: Högskoleverket beslutar om tillstånd att utfärda examina
1. på forskarnivå för högskolor, som inte är universitet, och
2. på grundnivå och avancerad nivå för universitet och högskolor.
HL 1 kap. 13 §: Ett tillstånd att utfärda examina får lämnas bara om
1. utbildningen uppfyller de krav som i detta kapitel ställs på utbildningen
och de särskilda krav som finns i förordning, och
2. det i ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examina
får utfärdas.
HF 6 kap. 5 b §: Tillstånd att utfärda masterexamen får lämnas till universitet
och till högskolor inom de områden inom vilka de enligt 5 c § har tillstånd att
utfärda generella examina på forskarnivå. Ett sådant tillstånd får även lämnas
till en högskola inom ett område där högskolan inte får utfärda examina på
forskarnivå, om den vetenskapliga miljön inom området är av sådan kvalitet
och omfattning att högskolan kan erbjuda utbildning med nära anknytning
till utbildning på forskarnivå.
HF 6 kap. 5 c §: Tillstånd att utfärda generella examina på forskarnivå
får lämnas till andra högskolor än universitet inom ett område, om utbildningen och forskningen vid högskolan har en sådan kvalitet och omfattning
att utbildning på forskarnivå inom området kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt.
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Omfattningen av utbildningen

HF 6 kap. 2 §: Omfattningen av utbildningen skall anges i högskolepoäng
där heltidsstudier under ett normalstudieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng.
Kurser och program

HF 6 kap. 13 §: All utbildning på grundnivå och avancerad nivå skall bedrivas
i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram.
Kursplan

HF 6 kap. 14 §: För en kurs skall det finnas en kursplan.
HF 6 kap. 15 §: I kursplanen skall följande anges:
1. kursens benämning,
2. om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå,
3. antal högskolepoäng som kursen omfattar,
4. kursens fördjupning i förhållande till examensfordringarna för kandidat-,
magister- respektive masterexamen,
5. kursens mål,
6. det huvudsakliga innehållet i kursen,
7. den kurslitteratur och de övriga läromedel som skall användas,
8. de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att bli antagen till kursen (särskild behörighet),
9. formerna för att bedöma studenternas prestationer,
10. de betygsgrader som skall användas,
11. om kursen är uppdelad i delar, och
12. om antalet tillfällen för prov och praktik eller motsvarande utbildningsperioder för att bli godkänd är begränsat.
I kursplanen skall det också anges när kursplanen eller en ändring av den skall
börja gälla samt de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs.
Utbildningsplan

HF 6 kap. 16 §: För utbildningsprogram skall det finnas en utbildningsplan.
HF 6 kap. 17 §: I utbildningsplanen skall följande anges:
1. de kurser som utbildningsprogrammet omfattar,
2. den huvudsakliga uppläggningen av utbildningsprogrammet, och
3. de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att bli antagen till utbildningsprogrammet (särskild
behörighet).
I utbildningsplanen skall det också anges när utbildningsplanen eller en ändring av den skall börja gälla samt de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs.
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Generella examina på avancerad nivå

I följande avsnitt presenteras examensordningen för master- respektive magisterexamen sida vid sida. Skillnaderna mellan dem är uttryckta i fetstil.
Masterexamen

Magisterexamen

Omfattning

Omfattning

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss
inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning
inom det huvudsakliga området (huvudområdet)
för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med
viss inriktning som varje högskola själv bestämmer,
varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd
kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen,
yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller
motsvarande utländsk examen.

Mål

Mål

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet
för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete, och
• visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick
över området som fördjupade kunskaper
inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings-§ och utvecklingsarbete, och
• visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
• visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och
hantera komplexa företeelser, frågeställningar
och situationer även med begränsad information,
• visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar,
att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
• visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och
skriftligt klart redogöra för och diskutera sina
slutsatser och den kunskap och de argument
som ligger till grund för dessa i dialog med olika
grupper, och
• visa sådan färdighet som fordras för att delta i
forsknings- och utvecklingsarbete eller för att
självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
• visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer, även med begränsad information,
• visa förmåga att självständigt identifiera och
formulera frågeställningar samt att planera och
med adekvata metoder genomföra kvalificerade
uppgifter inom givna tidsramar,
• visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den
kunskap och de argument som ligger till grund
för dessa i dialog med olika grupper, och
• visa sådan färdighet som fordras för att delta i
forsknings- och utvecklingsarbete eller för att
arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
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Masterexamen

Magisterexamen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
• visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors
ansvar för hur den används, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
• visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors
ansvar för hur den används, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)

Självständigt arbete (examensarbete)

För masterexamen skall studenten inom ramen
för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt
arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det
självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete
på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng
inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.
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Högskoleverket är en myndighet för frågor som rör universitet och högskolor.
Verket arbetar med kvalitetsbedömningar, tillsyn, uppföljningar, utveckling av
högre utbildning, utredningar och analyser, bedömning av utländsk utbildning
och studieinformation.

Läs mer på vår webbplats www.hsv.se.

