
Rapport 2008:41 R

Granskning av utbildningarna 
inom religionsvetenskap och 
teologi

Nationell bild



Högskoleverket • Luntmakargatan 13 • Box 7851, 103 99 Stockholm
tfn 08-563 085 00 • fax 08-563 085 50 • e-post hsv@hsv.se • www.hsv.se

Granskning av utbildningarna inom religionsvetenskap och teologi

Utgiven av Högskoleverket 2008
Högskoleverkets rapportserie 2008:41 R
ISSN 1400-948X
Innehåll: Högskoleverket, utvärderingsavdelningen, Hedda Gunneng

Formgivning: Högskoleverkets informationsavdelning
Tryck omslag: KPH, Uppsala, december 2008
Tryck inlaga: Högskoleverkets kontorsservice, Stockholm, december 2008

Tryckt på miljömärkt papper



Innehåll

Sammanfattning	 5

Högskoleverkets	reflektioner	 7

Utgångspunkter	och	tillvägagångssätt	 9

EXPERTERNAS	RAPPORT	 13

Missiv	 15
Granskning av utbildningarna inom teologi och religionsvetenskap 15

Den	nationella	bilden	 17
Generella iakttagelser 19

Den	teologiska	och	religionsvetenskapliga	utbildningens		
historia		 23

Jämställdhet	och	genusteori	 31

Mångfald		 35

Ersta	Sköndal	högskola	 39
Grundnivå 39

Göteborgs	universitet		 41
Grundnivå och avancerad nivå 41
Forskarnivå 45

Högskolan	Dalarna	 47
Grundnivå och avancerad nivå 47

Högskolan	i	Gävle		 51
Grundnivå och avancerad nivå 51

Högskolan	i	Halmstad	 55
Grundnivå  55

Högskolan	i	Jönköping		 59
Grundnivå 59

Karlstads	universitet	 61
Grundnivå och avancerad nivå 61
Forskarnivå 64

Linköpings	universitet	 67
Grundnivå och avancerad nivå 67
Forskarnivå 70

Lunds	universitet		 73
Grundnivå och avancerad nivå 73
Forskarnivå 80



Stockholms	universitet	 95
Grundnivå och avancerad nivå  95
Forskarnivå 98

Södertörns	högskola	 101
Grundnivå och avancerad nivå 101

Umeå	universitet	 105
Grundnivå och avancerad nivå 105
Forskarnivå 110

Uppsala	universitet	 113
Grundnivå och avancerad nivå  113
Forskarnivå 125

Växjö	universitet	 139
Grundnivå 139

BiLAGOR	 143

Bilaga	1	 145
Danmark 145
Norge 146

Bilaga	2	 149



�

Sammanfattning

Sveriges teologiska och religionsvetenskapliga utbildningar utvärderades av 
Högskoleverket 2001. Sedan dess har en ny examensordning trätt i kraft som 
förändrat de grundläggande förutsättningarna för dessa utbildningar. 

När Högskoleverket nu återigen utvärderar dessa utbildningar sker det efter 
ett systemskifte i svensk högre utbildning. Teologie kandidatexamen finns inte 
längre som en yrkesexamen med examensmål formulerade i högskoleförord-
ningen. Detta betyder att staten inte längre reglerar innehållet i utbildningen 
för blivande präster i Svenska kyrkan, utan det ankommer på kyrkan att fast-
ställa utbildningskraven för dess präster och att diskutera hur dessa krav ska 
kunna uppfyllas. 

Endast i Uppsala och Lund, som har landets enda teologiska fakulteter, 
finns bland lärarna samtliga de vetenskapliga kompetenser som i Sverige anses 
ingå i området. Men fakulteterna är förhållandevis små, så små att fakultet 
och institution sammanfaller, och det förekommer att ämnen, även de som 
kan studeras ända upp till doktorsexamen, representeras av en enda lärare. 
De andra universiteten har totalt färre lärare och därtill ofta bara en lärare 
per ämne. Samtliga lärosäten som har forskarutbildningar uppvisar små eller 
till och med mycket små miljöer, sett både till antal handledare och till antal 
doktorander. Samtidigt är lärarkompetensen hög på universiteten.

Vid de lärosäten som givit prästutbildning fram till 1 juli 2007 har lärarkå-
rens sammansättning bestämts av behovet att ha kompetens inom så många 
teologiska/religionsvetenskapliga ämnen som möjligt.Vid lärosäten som tidi-
gare inte utfärdat teologie kandidatexamen har lärarrekryteringen styrts främst 
av lärarutbildningens behov. Några centrala ämnen för lärarutbildningen är 
religionshistoria, religionsdidaktik, tros- och livsåskådningsvetenskap samt 
etik. Vid sådana lärosäten är det också främst inom dessa ämnen som lärarut-
bildarna har sina kompetenser.

Endast några få miljöer (till exempel Högskolan Dalarna och forskarutbild-
ningen i etik i Lund) uppvisar en någorlunda jämn könsfördelning bland lärare 
och doktorander. På professorsnivå är den manliga dominansen nästan total. 

Det är generellt sett svårt att finna kurslitteratur skriven av kvinnor på läro-
sätena. Den manliga dominansen är även här nästan total. Genusrelevant lit-
teratur finns nästan inte. Dock utmärker sig tros- och livsåskådningsvetenskap 
och kyrko- och missionsstudier i Uppsala och Högskolan Dalarna positivt i 
detta avseende. 

I dag finns vid Umeå, Uppsala, Karlstads, Linköpings, Göteborgs och 
Lunds universitet pastoralteologiska kurser om 15 högskolepoäng vardera. De 
är avsedda för blivande präster men kan på samtliga orter läsas inom ramen 
för befintliga utbildningsprogram. Dessa kurser är ett nytt inslag i det teolo-
giska utbildningsutbudet. 
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I bilaga 3, som publiceras enbart på webbplatsen www.hsv.se, presenteras 
nyckeltal i tidsserier.
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Högskoleverkets reflektioner

Sveriges teologiska och religionsvetenskapliga utbildningar utvärderades av 
Högskoleverket 2001. De granskades mot bakgrund av den då gällande exa-
mensordningen. Verket konstaterar att de rekommendationer som då framför-
des av bedömarna i de flesta fallen har följts och de påtalade bristerna oftast 
har åtgärdats. Rekommendationerna har dock mestadels mist sin aktualitet i 
och med att teologie kandidatexamen upphörde att vara en yrkesexamen den 
1 juli 2007.

Generella examina på grundnivå och avancerad nivå ska enligt examensord-
ningen innehålla studier av en viss kvantitet inom ett angivet huvudområde 
och med fördjupning inom detta. Inom utbildningen för teologie kandidatexa-
men har det inte funnits tradition för det. Den äldre utbildningen hade form 
av ett yrkesprogram utan lika tydliga krav på fördjupning. Däremot krävde 
traditionen att utbildningen rymde så många religionsvetenskapliga ämnen 
som möjligt, varav ett visst antal skulle behandla enbart kristendomen.

De universitet som tidigare utfärdade teologie kandidatexamen har stått 
inför utmaningen att ge den gamla, sammanhållna utbildningen en ny struk-
tur för att tillfredsställa Bolognareformens krav. Vid samtliga dessa lärosä-
ten har lösningen blivit att inrätta huvudområdena religionsvetenskap och/
eller teologi. Detta är mycket breda huvudområden som i praktiken måste 
inrymma åtskilliga ämnen. De två begreppen är också delvis överlappande. 
Teologi heter det när ett minimalt antal kristendomsämnen ingår, medan reli-
gionsvetenskap kan inrymma vilken ämneskombination som helst. 

Detta är problematiskt av flera skäl. Studentmobiliteten försvåras då huvud-
områdesbeteckningarna betyder olika saker på olika lärosäten. Likaså kan det 
finnas en svårighet för de studenter som vill söka till forskarutbildning. Starka 
forskningsämnen som ingår i huvudområdena blir osynliggjorda då beteck-
ningarna är innehållsfattiga. Slutligen kan man anta, att det blir svårt för stu-
denter att orientera sig om det reella innehållet och att välja lärosäte.

Transformationen av de gamla teologiutbildningarna har vållat vissa meto-
diska svårigheter i granskningen. Det har gällt att fastställa vad som ska utvär-
deras – huvudområdet eller de ingående ämnena? Och på vilken nivå ska lärar-
kapacitet och -kompetens bedömas – på huvudområdesnivå eller ämnesnivå? 
I föreliggande granskning har Högskoleverket valt att bedöma kapacitet och 
kompetens på ämnesnivå.

På de universitet som tidigare utbildade teologie kandidater har man under 
alla år eftersträvat att ha åtminstone en lärare inom varje teologiämne. Dagens 
lärarkollegier har en sammansättning som är resultatet av denna ambition. Det 
är därför inte oväntat, att Högskoleverkets experter i många fall konstaterar 
att lärarkapaciteten inom ämnena är för liten. Det är ofrånkomligt att det tar 
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lång tid att ändra dessa förhållanden. Experterna konstaterar emellertid också 
att kompetensnivån hos befintliga lärare mestadels är hög. 

På de högskolor som huvudsakligen utbildar blivande religionskunskapslä-
rare är situationen en annan. Där har lärarutbildningens behov varit styrande 
för uppbyggnaden av lärarkollegiet, och bakom beteckningen religionsveten-
skap döljer sig ett urval av ämnen – olika ämnen på olika högskolor. Två 
ämnen som ofta ingår i lärarutbildning är religionshistoria och religionsdidak-
tik. Lärarkollegierna är oftast ganska små på dessa lärosäten, som uppenbarli-
gen skulle vinna på en tydligare profilering och större samverkan med andra 
högskolor och universitet.

De största problemen med små utbildningsmiljöer finns dock i forskarut-
bildningarna vid de teologiska fakulteterna i Uppsala respektive Lund. Forskar-
utbildningen vid dessa lärosäten är uppdelad i elva respektive fjorton forskar-
utbildningsämnen. Enligt det underlag som har lämnats av Lunds universitet 
är det 23 handledare, varav 16 professorer, som handleder 54 doktorander. Allt 
detta är således uppdelat på fjorton olika forskarutbildningar. I Uppsala finns 
det 23 handledare, varav 15 professorer, som handleder 50 doktorander förde-
lade på elva utbildningar. Samverkan mellan de två fakulteterna är uppenbar-
ligen påkallad för att forskarutbildningarnas kvalitet ska säkras. En annan 
iögonenfallande omständighet är att den samlade handledningstiden framstår 
som mycket liten i förhållande till antalet professorer som är på plats. 

En ny företeelse i dessa utbildningar är de pastoralteologiska kurserna. Tidi-
gare fick blivande präster sin utbildning genom att dels avlägga den yrkesexa-
men som kallades teologie kandidat vid något svenskt universitet, dels genom 
att därefter gå en ettårig pastoral utbildning vid Svenska kyrkans pastoralin-
stitut i Uppsala eller Lund. Den pastorala utbildningen låg utanför universi-
tetsstudierna. När den nya examensordningen trädde i kraft 1 juli 2007 för-
svann teologie kandidatexamen till följd av skilsmässan mellan stat och kyrka 
som hade ägt rum 2002. I dag ges vid Umeå, Uppsala, Karlstads, Linköpings, 
Göteborgs och Lunds universitet pastoralteologiska kurser om 15 högskole-
poäng vardera. Det rör sig om tre olika kurser som ges i olika omfattning på 
lärosätena. De kan på samtliga orter läsas inom ramen för befintliga utbild-
ningsprogram. På vissa lärosäten kan de ingå i ett huvudområde.

Tillsammantagna motsvarar dessa kurser tre fjärdedelar av den ettåriga pas-
torala utbildning som förut legat vid Svenska kyrkans pastoralinstitut. För en 
prästkandidat med dessa tre pastorala kurser i bagaget förkortas studietiden 
vid pastoralinstituten avsevärt. Högskoleverket finner det anmärkningsvärt att 
en stor del av den praktiska prästutbildningen, som förut givits uteslutande 
vid pastoralinstituten, återfinns inom universiteten efter skilsmässan mellan 
stat och kyrka.
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Utgångspunkter och tillvägagångssätt

Högskoleverket har sedan 2001 ett regeringsuppdrag att i sexårscykler utvär-
dera alla utbildningar som leder till generell examen eller yrkesexamen samt 
forskarutbildningar. I den första cykeln 2001–2006 utvärderades program 
som ledde till yrkesexamen, huvudämnen i generella examina (kandidat- och 
magisterexamen) inom grundutbildningen, samt forskarutbildningar.

På våren 2007 avslutades ett antal utvärderingar av den utbildningsverk-
samhet som bedrevs året 2006. Redan under hösten 2007 initierades utvär-
deringar som avsåg verksamheten 2007 och som var de första i en ny sexårig 
utvärderingscykel.

Högskoleverket har valt att i den nya utvärderingscykeln årsvis samla 
granskningar av huvudområden, yrkesexamina och forskarutbildningar i 
större kunskapsområden. Det första året granskas utbildningar inom histo-
risk-filosofiska området och pedagogiska utbildningar, året därpå övriga sam-
hällsvetenskaper, och så vidare, Denna gruppering av utbildningar har bland 
annat inneburit att vissa kommit att bli föremål för förnyad utvärdering efter 
en betydligt kortare period än andra. Här kan nämnas som exempel att under 
2007 granskas idé- och lärdomshistoria och filosofiämnena, vilka utvärderades 
så sent som 2004.

Utvärderingsmodellen har dessutom förändrats. Fortfarande baseras model-
len på kollegial bedömning (peer review), men vissa nya moment har utveck-
lats. En förändring är att Högskoleverket nu begär in kvantitativa data för 
fem år tillbaka i tiden, mot tidigare två år. I vissa tidigare utvärderingar har 
uppgifter fem år tillbaka i tiden begärts in rörande forskarutbildningar. Till 
största del är det samma typ av uppgifter som efterfrågas, till exempel omfatt-
ningen av lärarnas undervisning, antal helårsstudenter och helårsprestationer, 
antal doktorander, undervisningstäthet och antal examinerade uppsatser. Data 
för perioden 2003–2007 kommer i förekommande fall att presenteras i grafer 
och tabeller.

En annan förändring är en ökad användning av nyckeltal, vilka räknas 
fram ur de kvantitativa uppgifterna. Nyckeltalen ger en bild av utbildningar-
nas lärarkapacitet, lärarkompetens, handledarkompetens, prestationsgrad och 
andel tillsvidareanställda.

Självvärderingsmomentet är fortfarande kvar men i mindre omfattning. 
Som tidigare ska bland annat utbildnings- och kursplaner med litteraturlistor 
bifogas. Nytillkomna uppgifter inkluderar förteckningar över lärares publi-
kationer. 

En annan förändring är att utvärderingens första fas inte omfattar plats-
besök. Dessa har delvis ersatts av webbenkäter som skickas ut till studenter, 
lärare och doktorander.
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Sammantaget ska detta underlag ge en översiktlig nationell bild av ett 
huvudområde eller forskarutbildningsämne. Utifrån denna väljs sedan huvud-
områdesutbildningar eller forskarutbildningar ut för fördjupad granskning. 
Skäl till fördjupad granskning kan till exempel vara bristande bedömningsun-
derlag eller att Högskoleverket av andra skäl inte kan säkerställa att kvaliteten 
är tillfredsställande utan att göra platsbesök.

I detta nya tillvägagångssätt finns åtminstone initialt ett antal problem 
inbyggda. Den 1 juli 2007 infördes en ny Bologna-anpassad examensordning. 
Den innebar bland annat att en avancerad nivå infördes mellan grundnivå och 
forskarnivå. Magisterexamen blev placerad på denna mellannivå, liksom en 
ny tvåårig masterexamen. Universitet och högskolor med vetenskapsområde 
fick en generell rätt att utfärda masterexamen. De högskolor som vill bedriva 
tvåårig masterutbildning, utan att ha rätt att bedriva forskarutbildning inom 
visst vetenskapsområde, får däremot ansöka om masterexamensrätt. Dessa 
ansökningar prövas av Högskoleverket.

Förutom en ny nivåplacering av de olika examina har den nya examens-
ordningen infört begreppet huvudområde. Lärosätena äger själva rätten att 
definiera sina huvudområden och, i universitetens fall, forskarutbildnings-
ämnen.

Med den nya nivåindelningen och begreppet huvudområde är det inte lika 
lätt som tidigare att tala om till exempel A-, B- eller C-nivå, grundkurs, fort-
sättningskurs och fördjupningskurs. Dessa begrepp är dock fortfarande ytterst 
levande inom akademin liksom bland experterna. De kan i nuläget knappast 
ersättas av andra väldefinierade begrepp som anger vad utbildningen omfattar, 
dess nivå och progressionen inom den. I den föreliggande rapporten använder 
Högskoleverket därför utbildningsanordnarnas och experternas termer.

*

Sveriges teologiska och religionsvetenskapliga utbildningar utvärderades av 
Högskoleverket 20011. De granskades mot bakgrund av den då gällande exa-
mensordningen. Sedan dess har en ny examensordning trätt i kraft som för-
ändrat de grundläggande förutsättningarna för dessa utbildningar. Av detta 
skäl är bedömningarna i föreliggande granskning inte gjorda med utgångs-
punkt i den förra utvärderingen. De rekommendationer som då framfördes 
av bedömarna har inte följts upp systematiskt. Bedömningarna tar i stället 
utgångspunkt i den nya examensordningens krav på utbildningar för gene-
rella examina.

Granskade aspekter

Granskningen har gällt följande aspekter av utbildningarna:
• Lärarkapacitet och -kompetens

1. Högskoleverkets rapportserie 2002:4 R.
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• Akademisk miljö
• Nivå, progression och fördjupning
• Säkring av samlade kursmål (lärandemål) inom huvudområdet
• Säkring av examensmål
• Säkring av utbildningens kvalitet

Lärosätena har dessutom ombetts att i självvärderingen ge sin syn på frågan 
om avvägning mellan yrkesrelevans och konfessionsneutralitet i utbildningarna.

Experternas utbildningshistorik på s. 23 ff. beskriver bakgrunden till de 
terminologiska oklarheter som är specifika för området teologi och religions-
vetenskap. Religionsvetenskap används vid svenska lärosäten som beteckning 
på såväl huvudområde som ämne/disciplin. Samtidigt anses huvudområdet 
religionsvetenskap kunna indelas i ett antal från varandra avgränsade och 
namngivna ämnen/discipliner. Teologi används vid svenska lärosäten som 
beteckning på såväl fakultet som huvudområde. Samtidigt anses huvudom-
rådet teologi vara indelat i klart från varandra avgränsade och namngivna 
ämnen/discipliner. I den föreliggande rapporten används för tydlighetens skull 
termerna religionsvetenskap och teologi som beteckningar för huvudområden, 
inte som beteckningar för ämnen/discipliner. 

Delrapport

Föreliggande rapport ger en nationell bild av utbildningarna inom teologi 
och religionsvetenskap samt granskar kvaliteten på dessa. Under våren 2009 
kommer rapporten att kompletteras med resultat från den fördjupade gransk-
ningen av vissa utbildningar. Den rapporten kommer endast att finnas till-
gänglig på Högskoleverkets hemsida.

I bilaga 3, som publiceras enbart på webbplatsen www.hsv.se, presenteras 
nyckeltal i tidsserier.

Uppdraget

Experter för uppdraget och har varit
professor Henry Cöster, Karlstads universitet
professor Ingvild Gilhus, Universitetet i Bergen
dekan, lektor Carsten Riis, Universitetet i Århus
universitetslektor Madeleine Sultán Sjöqvist, Uppsala Universitet.

Särskild ämnesexpertis har lämnats av
universitetslektor Edgar Almén, Linköpings universitet
professor Antti Laato, Åbo Akademi
professor Fredrik Lindström, Lunds universitet
högskolelektor Susanne Olsson, Södertörns högskola
professor Pål Repstad, Universitetet i Agder
professor Catharina Stenqvist, Lunds universitet
teologie doktor Hanna Stenström, Svenska kyrkans forskningsenhet.



Sekretariatet har bestått av Högskoleverkets utredare, Anna-Karin Magnus-
son, projektledare, Åsa Ekberg, Agnes Ers, Magnus Johansson och Hedda 
Gunneng, huvudredaktör för rapporten.
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Missiv

Till Högskoleverket 2008-12-09

Granskning av utbildningarna inom 
religionsvetenskap och teologi
Högskoleverket har under 2008 granskat utbildningar inom religionsveten-
skap och teologi på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Granskningen 
har resulterat i föreliggande rapport. För granskningen utsågs fyra experter:

Professor Henry Cöster, Karlstads universitet
Professor Ingvild Sælid Gilhus, Universitetet i Bergen
Dekan, lektor Carsten Riis, Universitetet i Århus
Universitetslektor Madeleine Sultán Sjöqvist.

Vi grundar vår granskning på den information vi fått från utbildningsanord-
narnas självvärderingar med bilagor.

Härmed överlämnas vår rapport till Högskoleverket.

Henry Cöster
Ingvild Sælid Gilhus
Carsten Riis
Madeleine Sultán Sjöqvist
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Den nationella bilden

Sveriges teologiska och religionsvetenskapliga utbildningar utvärderades av 
Högskoleverket 20012. Den granskades mot bakgrund av den då gällande exa-
mensordningen. De utbildningar som granskades var program som ledde till 
den dåvarande yrkesexamen teologie kandidat, till lärarexamen med kompe-
tens att undervisa i religionskunskap samt till generell examen med huvudäm-
nena religionsvetenskap, religionshistoria, islamologi och judaistik3. Förutom 
statliga universitet och högskolor ingick då de privata utbildningsanordnarna 
Ersta Sköndal högskola, Johannelunds teologiska högskola, Teologiska Hög-
skolan Stockholm samt Örebro teologiska högskola.

Vid den tidpunkten sågs lärosätenas huvudsakliga uppdrag inom kunskaps-
området som att utbilda blivande präster och lärare. Prästutbildningen ägde 
rum inom ramen för teologie kandidatprogrammen och lärarutbildningens 
ämnesstudier ägde rum inom ämnena religionsvetenskap och religionshis-
toria4. Huvudämneskompetens för en generell examen fick man genom att 
studera fristående kurser. Experterna har i sin del av denna rapport skildrat 
den historiska utveckling som ledde till att teologie kandidatexamen vid detta 
sekels början kunde avläggas endast vid universiteten, medan lärarutbildning 
bedrevs vid både universitet och högskolor5. Där teologie kandidatexamen 
kunde utfärdas uppstod vissa krav på lärarkompetens som gick utöver den 
nödvändiga kompetensen för lärarutbildningen. Det är mot denna bakgrund 
den förra utvärderingen ska läsas och dess bedömningar och rekommenda-
tioner förstås.

När Högskoleverket nu återigen utvärderar teologiska och religionsveten-
skapliga utbildningar sker det efter ett systemskifte i svensk högre utbildning. 
För det första finns inte längre teologie kandidatexamen som en yrkesexamen 
med examensmål formulerade i högskoleförordningen. Den direkta orsaken är 
att Svenska kyrkan skilts från staten och blivit eget rättssubjekt. Detta betyder 
att staten inte längre kan reglera innehållet i utbildningen för blivande präster 
i samma kyrka. Det finns inte längre formella förutsättningar för staten att ta 
ansvar för eller formulera krav på denna utbildning, utan det ankommer på 
Svenska kyrkan att fastställa utbildningskraven för dess präster och att disku-
tera hur dessa krav ska kunna uppfyllas.6 Den verksamhet som fram till den 
1 juli 2007 syftade till att ge en bred men sammanhållen utbildning för präs-
ter, en utbildning där flera teologiska och religionsvetenskapliga ämnen alltid 
måste ingå, den verksamheten ska nu tjäna flera och delvis helt nya syften. En 

2. Högskoleverkets rapportserie 2002:4 R.
3. Islamologi och judaistik endast vid Lunds universitet.
4. Det sistnämnda gällde framför allt Stockholms universitet.
5. Linköpings universitet var sist med att få teologie kandidatexamensrätt år 1997.
6. Ny värld – ny högskola (Regeringens proposition 2004/05:162), s. 109.
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sammanhållen enhet har brutits upp. De ämnen som tidigare lästes huvud-
sakligen av blivande präster inom ramen för teologie kandidatexamen kan nu 
i princip kombineras med ämnen och kunskapsområden som traditionellt inte 
lästs inom ramen för samma examen.

För det andra är det inte längre självklart att studierna för en generell exa-
men har sin fördjupningsdel inom ett ämne, utan den nya examensordningen 
kräver endast att det föreligger fördjupning inom ett huvudområde, och det 
står varje lärosäte fritt att definiera och avgränsa sådana huvudområden. Teo-
logi är från början benämningen på ett brett kunskapsfält, ett helt fakultets-
område om man så vill, och ligger i begreppshierarkin på samma nivå som 
humaniora eller medicin. Bolognareformen har krävt att begreppet bryts ned i 
mindre enheter. Huvudområden inom teologin/religionsvetenskapen har måst 
fastställas. Lärosätena har löst uppgiften på olika sätt. De flesta har mycket 
breda huvudområden som rymmer flera ämnen. Uppsala och Lund har valt 
att ha en kombination av smala och breda huvudområden. Det är mot denna 
bakgrund som föreliggande granskning ska läsas.

De utbildningar som ingår i föreliggande granskningar framgår av ned-
anstående tabell. Johannelunds teologiska högskola, Teologiska Högskolan 
Stockholm och Örebro teologiska högskola ingår inte i denna granskning. 
Dessa tre högskolor fick under 2007 rätten att utfärda kandidatexamen i teo-
logi efter Högskoleverkets prövning och dessa beslut ska följas upp i början 
av 2009. 

De lärosäten som valt att använda ordet teologie som bestämning till exa-
mensbeteckningen kandidatexamen, det vill säga teologie kandidatexamen i 
stället för filosofie kandidatexamen, för den som uppfyller vissa examensford-
ringar är Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, 
Umeå universitet och Uppsala universitet. Denna examensbenämning ska inte 
förväxlas med den gamla yrkesexamen. Vid övriga lärosäten används examens-
benämningen filosofie kandidatexamen.

Det totala antalet helårsstudenter och det totala antalet lärare omräknat 
till heltidsekvivalenter på nationell nivå är 2 705,6 respektive 65. Det totala 
antalet doktorander och handledare, omräknat till heltidsekvivalenter är 105 
respektive 7 (se bilaga 2, figur 1).
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Lärosäte Huvudområde
grundnivå

Huvudområde
avancerad	nivå

Forskarutbidnings-
ämne

Gävle högskola Religionsvetenskap Religionsvetenskap

Göteborgs universitet Religionsvetenskap
Teologi

Religionsvetenskap
Teologi

Religionsvetenskap

Högskolan Dalarna Religionsvetenskap Religionsvetenskap

Högskolan i Halmstad Religionsvetenskap

Högskolan i Jönköping Religionsvetenskap

Karlstads universitet Religionsvetenskap Religionsvetenskap Religionsvetenskap

Linköpings universitet Religionsvetenskap Religionsvetenskap Religionsvetenskap

Lunds universitet Islamologi
Judaistik 
Religionshistoria 
Religionsvetenskap 
Teologi

Islamologi
Judaistik 
Religionshistoria 
Religionsvetenskap 
Teologi

Etik
Gamla testamentets ex-
egetik
Islamologi
Judaistik
Kyrkohistoria
Migrationsvetenskap 
med 
religionsvetenskaplig in-
riktning 
Missionsvetenskap med 
ekumenik
Nya testamentets ex-
egetik
Praktisk teologi 
Religionsfilosofi 
Religionshistoria 
Religionspsykologi
Religionssociologi 
Systematisk teologi

Stockholms universitet Religionshistoria Religionshistoria Religionshistoria

Södertörns högskola Religionsvetenskap Religionsvetenskap

Umeå universitet Religionsvetenskap
Teologi

Religionsvetenskap
Teologi

Religionsvetenskap

Uppsala universitet Bibelvetenskap
Kyrko- och missions-
studier 
Religionsbeteende-
vetenskap 
Religionshistoria 
Tros- och livsåskådnings-
vetenskap

Bibelvetenskap
Kyrko- och missions-
studier 
Religionsbeteende-
vetenskap 
Religionshistoria 
Tros- och livsåskådnings-
vetenskap

Etik
Gamla testamentets 
exegetik
Kyrkohistoria 
Kyrkovetenskap
Missionsvetenskap 
Nya testamentets ex-
egetik 
Religionsfilosofi 
Religionshistoria 
Religionssociologi 
Religionspsykologi 
Systematisk teologi med 
livsåskådningsforskning 

Växjö universitet Religionsvetenskap

Generella iakttagelser
Lärarkapacitet och lärarkompetens

Det är ovanligt att det finns fler än två fast anställda lärare i varje ämne. De 
granskade miljöerna kan sägas vara präglade antingen av att de hittills till-
handahållit både prästutbildning och lärarutbildning eller av att de tillhan-
dahållit endast lärarutbildning – förutom fristående kurser i båda fallen. Vid 
de lärosäten som givit prästutbildning fram till 1 juli 2007 har lärarkårens 
sammansättning bestämts av behovet att ha kompetens inom så många teo-
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logiska/religionsvetenskapliga ämnen som möjligt. Endast på universiteten i 
Uppsala och Lund, som har landets enda teologiska fakulteter, finns samtliga 
de vetenskapliga kompetenser som i Sverige anses ingå i området. Men fakul-
teterna är förhållandevis små, så små att fakultet och institution sammanfal-
ler, och det förekommer att ämnen, även de som kan studeras ända upp till 
doktorsexamen, representeras av en enda lärare. De andra universiteten har 
totalt färre lärare och därtill ofta bara en lärare per ämne.

Vid lärosäten som tidigare inte utfärdat teologie kandidatexamen har 
lärarrekryteringen styrts främst av lärarutbildningens behov. Några centrala 
ämnen för lärarutbildningen är religionshistoria, religionsdidaktik, tros- och 
livsåskådningsvetenskap samt etik. Vid sådana lärosäten är det också främst 
inom dessa ämnen som lärarutbildarna har sina kompetenser. 

Små forskarutbildningsmiljöer

Samtliga lärosäten som har forskarutbildningar uppvisar små eller till och med 
mycket små miljöer, sett både till antal handledare och till antal doktoran-
der. Skälen är historiska. De teologiska fakulteterna i Lund och Uppsala har 
aldrig haft stora volymer doktorander. Doktoranderna är dessutom fördelade 
på fjorton respektive elva forskarutbildningar som motsvarar de traditionella 
teologiska forskningsämnena.

Vid övriga universitet med forskarutbildning är forskarutbildningsämnet 
religionsvetenskap, vilket skulle kunna användas för att skapa en större, sam-
manhållen miljö, men så är inte alltid fallet. Den största doktorandvolymen 
bland dessa har forskarutbildningen i religionshistoria vid Stockholms univer-
sitet med 15 doktorander på minst 50 procent.

Bristande jämställdhet

Endast några få miljöer (till exempel Högskolan Dalarna och forskarutbild-
ningen i etik i Lund) uppvisar en någorlunda jämn könsfördelning bland 
lärare och doktorander. På professorsnivå är den manliga dominansen nästan 
total. Ändå har andelen kvinnliga studenter på de lägre nivåerna varit större än 
andelen manliga under 2003-2007 (se bilaga 2, figur 2). Att rätta till detta blir 
en av de största utmaningarna för teologi och religionsvetenskap framöver. 

Genusaspekt i kurslitteraturen

Det är generellt sett svårt att finna litteratur skriven av kvinnor på lärosätena. 
Den manliga dominansen är nästan total. Genusrelevant litteratur finns näs-
tan inte. Dock utmärker sig tros- och livsåskådningsvetenskap och kyrko- och 
missionsstudier i Uppsala och Högskolan Dalarna. Där ger litteraturlistorna 
intryck av att lärarkollegiet medvetet försökt integrera genusteoretiska per-
spektiv. På de flesta högskolorna är den genusrelevanta litteraturen gammal 
och valet ger intryck av tillfällighet. 
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Anpassning till arbetsmarknaden

På många lärosäten finns det medvetenhet om att kunskaper om världsreligio-
nerna och om religionens funktion i olika samhällen, såväl på kollektiv som 
individuell nivå, ger en värdefull kompetens inte bara för lärare som undervisar 
allt mer heterogena klasser utan även för envar som arbetar i samhällets tjänst. 
Studiet av kristendomen sker i dag oftast inom kurser som endast behandlar 
den religionen, medan studiet av andra världsreligioner sker inom ämnet reli-
gionshistoria och utan att kristendomen behandlas. Detta kan inte bidra till 
integreringen av olika etniska grupper i det svenska samhället utan risken är, 
att ett redan existerande avstånd grupperna emellan förstärks. 

Den nya prästutbildningen

Tidigare fick blivande präster i Sverige sin utbildning genom att dels avlägga 
den yrkesexamen som kallades teologie kandidat vid något svenskt universi-
tet, dels genom att gå en kompletterande ettårig pastoral utbildning När den 
nya examensordningen trädde i kraft 1 juli 2007 försvann teologie kandidat-
examen till följd av skilsmässan mellan stat och kyrka som ägde rum 2000. I 
dag finns vid Umeå, Uppsala, Karlstads, Linköpings, Göteborgs och Lunds 
universitet så kallade pastoralteologiska kurser om 15 högskolepoäng vardera. 
De kan på samtliga orter läsas inom ramen för befintliga utbildningsprogram. 
Dessa kurser är ett nytt inslag i det teologiska utbildningsutbudet. 
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Den teologiska och religionsvetenskapliga 
utbildningens historia 

Med den senaste universitetsreformen och ändringarna i högskoleförord-
ningens examensordning utgör teologie kandidatexamen inte längre någon 
yrkesexamen. Därmed har den centrala regleringen av målen för teologiska 
utbildningar upphört. Fordringarna för att bruka förledet teologie i examens-
benämningar beslutas enligt den nu gällande högskoleförordningen av det 
enskilda lärosätet självt. Emellertid förutsätts att lärosätena i dessa frågor 
beslutar med hänsyn till förhållandena i det nationella och internationella 
vetenskapssamhällets organisation och i vedertaget språkbruk. 

Vid Högskoleverkets nu genomförda bedömning av utbildningarna i reli-
gionsvetenskap och teologi har expertgruppen gjort en generell iakttagelse. I 
den pågående anpassningen till universitetsreformen har det utvecklats ett så 
varierat bruk av vedertagna termer att det riskerar att skapa oklarheter, trots 
den vid varje enskilt lärosäte skenbart entydiga terminologin. Den historiska 
bakgrunden till denna terminologiska och innehållsliga rikedom kan utgöra 
en förklaring och kanske ett bidrag i det pågående utvecklingsarbetet. 

Teologi och religionsvetenskap

I det inledande 1800-talet kom professorn vid Berlins universitet Friedrich 
Schleiermacher att formulera en förståelse av det akademiska studiet av reli-
gion. Han aktualiserade en distinktion som alltjämt spelar en roll, distink-
tionen mellan teologi och religionsvetenskap. Med Schleiermacher introdu-
cerades även en indelning av religionsvetenskap och teologi utifrån fyra olika 
aspekter av studiet: exegetisk, historisk, systematisk och praktisk teologi. 
Också den indelningen från Schleiermachers tid tillämpas idag i huvudsak 
både i de europeiska och amerikanska utbildningssystemen. 

Ökande specialisering

Under efterkrigstiden hade därtill skett en förändring av den teologiska forsk-
ningen. De ”klassiska” ämnena hade ökat i antal genom inrättandet av nya 
professurer och en ny typ av tjänster. Till de viktigare förändringarna hörde 
tillkomsten av ämnena missionshistoria, religionsfilosofi, religionspsykologi 
och religionssociologi. Inom ämnet praktisk teologi hade delämnet kateketik 
utvecklats till ett självständigt ämne, religionspedagogik, i första hand utifrån 
behovet inom lärarutbildningarna samt önskemålet inom kyrkan om adekvat 
utbildning för den nya tjänstetypen församlingspedagoger. Dessutom tillkom 
ett antal ämnen genom att s.k. forskardocenturer omvandlades till professurer 
vid de teologiska fakulteterna i Uppsala och Lund. När nya professurer inrät-
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tades, knöts de därför till något av de gamla ämnena och blev också de, där 
de fanns, obligatoriska för examen.

Lärarutbildningens översiktskurs blev grundkurs för teologi 

För att kunna förkorta utbildningen för lärare infördes genom 1955 års exa-
mensstadga en ”översiktskurs”, som omfattade samtliga sju ämnen som ingick 
i teologie kandidatexamen men nu inom ramen av endast tre terminer. Av bli-
vande lärare kunde den alternativt läsas ”icke-språkligt”, dvs. utan kurser i gre-
kiska och hebreiska. Den som ville ha kristendomskunskap som huvudämne i 
en filosofie magisterexamen måste därtill komplettera ”översiktskursen” med 
ytterligare en eller två terminers studier i teologiska ämnen. 

Reformen innebar också en pedagogisk vinst för de studenter som avsåg att 
läsa en fullständig teologie kandidatexamen. Dessa mötte nu under översikts-
kursen samtliga teologiska ämnen och fick just en översikt och ett samman-
hang innan de därefter läste de olika ämnena fördjupat och med förståelse för 
den helhet de ingick i. 

Teologie kandidatexamen innebar i Sverige före reformen på 1970-talet enkelt 
uttryckt en termins studium i vartdera av de sju olika teologiska ämnena: reli-
gionshistoria, Nya testamentets exegetik, Gamla testamentets exegetik, kyr-
kohistoria, dogmatik, etik, praktisk teologi. Detta innebär att man såg teologi 
som en helhet som blir meningsfull först när man läst alla delämnena. Man 
rekommenderade en studieordning, där de tre sistnämnda ämnena lästes sist, 
då ämnena inte sågs som oberoende av varandra. 

Utredningen om religionsvetenskapliga utbildningens mål och 
organisation (RUMO) 

De i teologie kandidatexamen ingående ämnena kunde under 1950- och 60-
talen i det enskilda fallet utformas väldigt olika beroende på studentens eller 
lärarnas intresse och genom inriktning av kurserna i de fortfarande obliga-
toriska ”klassiska ämnena”. Därtill kom nya krav från lärarutbildningsrefor-
merna under 1960-talet. Den stora differentieringen av intressena inom teo-
logistudiet och kravet på kortare lärarutbildning ledde sammantaget till att 
Universitetskanslersämbetet på regeringens uppdrag 1969 tillsatte en utred-
ning för översyn av den Religionsvetenskapliga utbildningens mål och orga-
nisation (RUMO). Det betänkande med reformförslag som utredningen lade 
fram i december 1971 genomfördes i allt väsentligt och har präglat utbild-
ningen fram till idag. 

RUMO-utredningen preciserade fyra villkor för genomförandet av utred-
ningens förslag. 
• Differentiering: en upplösning av den dåvarande teologie kandidatexa-

mens karaktär av enhetlig ämbetsexamen. 
• Specialisering: möjligheten att inom normalstudietidens ram fördjupa 

kunskaperna inom ett visst begränsat ämnesområde.
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• Ämnesintegration: en sammanföring av likartade moment från skilda tra-
ditionella teologiska ämnesområden. 

• Förskjutning mot allmänt religionsvetenskapliga ämnen: ett betydligt 
ökat utrymme för ämnen som religionspsykologi, religionssociologi och 
religionsfilosofi.

Den gamla examensordningens krav på fördjupning inom ett ämne har ersatts 
av krav på det samma inom ett huvudområde. Därmed har bättre förutsätt-
ningar skapats för ämnesintegration i utbildningar på grundnivå och avance-
rad nivå, frikopplad från vetenskapens indelning i discipliner. Avskaffandet 
av teologie kandidatexamen som yrkesexamen har också möjliggjort speciali-
seringar inom det differentierade religionsvetenskapliga studiet. 

En av förutsättningarna för genomförandet av RUMO-utredningens förslag 
är en förskjutning från koncentration på kristendom till mer allmänt religi-
onsvetenskaplig utbildning och forskning, även i de ”traditionella” teologiska 
ämnena. Förskjutningen motiveras av såväl förändringar i de olika religionerna 
som förändringar av det teoretiska och metodiska arbetet inom religionsveten-
skapen samt även av förändringar inom lärarutbildningarna. 

RUMO-utredningens förslag och den nuvarande religionsvetenskapliga och 
teologiska utbildningen och forskningen kan sägas ha tagit på allvar de krav 
som ställts genom förändringar inom såväl religionerna som religionsveten-
skapens självförståelse, det vill säga: 
• en meningsfull religionsvetenskaplig utbildning för de enskilda studen-

terna kan utformas med en mängd olika inriktningar eller specialise-
ringar. 

• examensarbetet och examensfordringarna bör säkerställa både bredd av 
ämnen och en integration av olika ämnen.

• utbildningens bredd är inte identisk med vare sig de ”klassiska” sju eller 
det hastigt växande antalet ämnen i forskning och forskarutbildning. 

De fem RUMO-ämnena

RUMO-reformen ledde till att man kom att gruppera de för grundutbild-
ningen ingående kurserna i fem huvudämnen: bibelvetenskap, kristendomens 
historia, tros- och livsåskådningsvetenskap, religionsbeteendevetenskap och 
religionshistoria. 

Kraven på en teologie kandidatexamen gav mycket stor valfrihet för den 
enskilde studenten inom följande ramar. Studiet skulle omfatta 160 poäng 
(fyra år) vari skulle ingå 40 poäng (ett år) grundläggande allmän kurs (kall-
lades grundkurs, baskurs eller liknande) i religionsvetenskap. Minst tre av de 
fem ämnena skulle ingå i examen. Studiet skulle avslutas med ett examens-
arbete på D-nivå.

RUMO-reformen fick till följd att en teologie kandidatexamen i Sverige 
kunde skilja sig från det som vanligast utgör innehållet i en teologie kandi-
datexamen eller motsvarande inom övriga nordiska och europeiska länder. 
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Möjligheten att utforma sin examen i likhet med internationell praxis fanns, 
men det fanns alltså inget formellt krav på detta.

Lärarutbildningen och framväxten av universitetsfilialer och 
högskolor 

Den högre utbildningen genomgick stora förändringar under 1970-talet, 
främst genom utvecklingen av universitetsfilialer och framväxten av de nya 
högskolorna. Detta medförde bl. a. att fler utbildningsanordnare än universi-
teten i Uppsala och Lund, ofta studieförbund, i samarbete med fakulteterna 
kunde hitta underlag för att ge den grundläggande 40-poängskursen på fler 
orter. Detta kom att bli viktigt för prästrekryteringen och för rekryteringen 
till fortsatta religionsvetenskapliga studier i Uppsala och Lund. Det kom också 
att påverka förutsättningarna för skolornas lärarförsörjning, den nya grund-
skollärarutbildningen. 

Religionslärarutbildningen strukturerades utifrån den allmänna skolans 
läroplaner. För utbildning av ämneslärare i religionskunskap förutsattes där-
för kurser i bibelkunskap, religionshistoria och tros- och livsåskådningsve-
tenskap. 

Med den nya grundskollärarutbildningen på 1980-talet gav i stort sett samt-
liga svenska högskolor, inom ramen för utbildning av lärare i samhällsoriente-
rande ämnen i årskurserna 4-9, en grundläggande kurs Religionsvetenskap om 
40 poäng. Denna utbildning hade i huvudsak samma utformning som inled-
ningen till utbildningen för teologie kandidatexamen, det som tidigare kalla-
des översiktskursen. Denna breda grundkurs i religionsvetenskap var obligato-
risk för alla blivande lärare. Blivande gymnasielärare skulle därtill komplettera 
med ytterligare en termins studier, oftast i religionshistoria och/eller tros- och 
livsåskådningsvetenskap. Dessa kompletterande kurser på C- och D-nivå fick 
i lärarutbildningen beteckningen religionsvetenskap. 

På så sätt blev det för de flesta naturligt att också erbjuda utbildning i reli-
gionsvetenskap som fristående kurser och att göra religionsvetenskap till ett 
möjligt huvudämne i filosofie kandidatexamen. Formellt är det först sådana 
beslut som gjort ”religionsvetenskap” till ett ” ämne”. 

Universiteten i Göteborg, Umeå och Linköping organiserade i mer eller 
mindre nära samarbete med de teologiska fakulteterna kurser för ämneslärar-
utbildningen på sådant sätt att den religionsvetenskapliga linjen i Uppsala och 
Lund utlokaliserades. Detta innebar att studierna för teologie kandidatexa-
men avslutades i Lund och Uppsala men påbörjades vid andra lärosäten. Det 
betydde bland annat att Göteborgs universitet vid sin humanistiska fakultet i 
konkurrerande samverkan med Lunds universitet ordnade kurser inom ramen 
för ett religionsvetenskapligt program för blivande präster. Från början av 
1980-talet gavs vid Göteborgs universitet kurser som i princip möjliggjorde för 
studenten att uppfylla fordringarna för teologie kandidatexamen. Regeringen 
gav därefter i mitten av 1990-talet Göteborgs universitet, utan egen teologisk 
fakultet, rätt att utfärda teologie kandidatexamen. Motsvarande tillstånd att 
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utfärda teologie kandidatexamen gavs därefter även till universiteten i Linkö-
ping och Umeå. 

Inför prövningen av denna examensrätt hade det av Högskoleverket fast-
ställts kriterier för att bevilja en sådan. Kort sagt kan sägas att kriterierna 
byggde på den enkla principen att universitetet ifråga, med sin samlade kri-
tiska massa, skulle kunna uppvisa ett kvalificerat lärarkollegium som möjlig-
gjorde utbildning för att uppnå vad som krävdes enligt examensfordringarna. 
Dvs. det förutsattes att det fanns läraranställningar med minst lektorskompe-
tens i minst tre av RUMO-ämnena, samt att utbildningen skulle rymma även 
elementära studier i religionshistoria. Måttet angavs alltså med hjälp av mini-
mikravet för bredden i teologie kandidatexamen och ett minimikrav avseende 
lärarkompetenser i de kurser som borde ingå i lärarutbildningen. 

Bredd, specialisering och fördjupning

I svensk religionsvetenskaplig utbildningstradition finns således en stark beto-
ning på bredd och helhet. Teologie kandidatexamen skulle fram till 1970-
talet innehålla studier i alla discipliner. Endast religionshistoria kunde dess-
utom läsas som ett enskilt ämne i filosofie kandidatexamen. Översiktskursen 
om tre terminer på lärarutbildningen från 1950-talet, 40-poängsgrundkursen 
inför teologie kandidatexamen från 1970-talet och lärarutbildningskursen med 
beteckningen religionsvetenskap från 1980-talet hade det gemensamt att de 
förstärkte detta synsätt med krav på bredd och helhet. 

Religionshistoria

Som framgår ovan betraktas religionshistoria som ett ämne vid sidan av kris-
tendomsforskning och religionsvetenskap. Samtidigt hade sedan förra sekel-
skiftet religionshistoria utgjort ett av ämnena i det program som nationellt 
utgjort förutsättning för teologie kandidatexamen. Svensk akademisk tradi-
tion från slutet av 1800-talet skilde sig i detta avseende något från den teolo-
giska utbildningen internationellt sett. Religionshistoria som bearbetning av 
andra religioner än kristendomen har sedan förra sekelskiftet i Sverige varit 
ett ämne inom den teologisk utbildningen. En kvardröjande effekt av detta 
kan förklara en generell iakttagelse i den nationella bilden idag, nämligen att 
studiet av kristendom ofta utgör ett marginellt inslag i kurserna i religionshis-
toria vid de svenska lärosätena. Inom de humanistiska fakulteterna och vid de 
lärosäten som inte utbildade teologer, utvecklades ämnet religionshistoria som 
ett självständigt humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne i likhet med 
förhållandena vid många universitet runt om i världen. De olika lärosätena 
utvecklade därvid också en ökad specialisering genom att specialiseringen och 
fördjupningen kunde innebära en koncentration av forskningen på någon eller 
några av världsreligionerna eller deldiscipliner inom religionshistorien. 
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Religionsvetenskap och teologi 

Redan genom utredningar och förslag före RUMO-reformen 1971/72 blev reli-
gionsvetenskap beteckningen på den akademiska verksamhet, utbildning och 
forskning, som arbetade med religiösa fenomen och som kunde ingå i olika 
examina. För teologie kandidatexamen angav examensordningen ett religi-
onsvetenskapligt utbildningsprogram (dåvarande beteckning var religionsve-
tenskaplig linje) som skulle vara så uppbyggt att det var ämnat för prästut-
bildning. Detta program utgjorde därmed förutsättning för den yrkesexamen 
som i examensstadgan hade beteckningen teologie kandidatexamen 140/160 
poäng.

Genom beslutet om den nya examensordningen upphörde teologie kan-
didatexamen att vara en yrkesexamen. Därmed blev lärarutbildningen den 
enda yrkesexamen vari religionsvetenskap ingår obligatoriskt för vissa inrikt-
ningar. Teologie kandidatexamen kan nu som en generell examen utfärdas 
enligt beslut av varje enskilt lärosäte. 

Ett resultat av detta är att vi som generell iakttagelse kan konstatera att det 
finns en viss oklarhet om innebörden av termerna religionsvetenskap respek-
tive teologi. De kan utgöra beteckning på en fakultet, ett fakultetsområde, 
ett lokalt program, ett huvudområde eller en kurs. Religionsvetenskap och 
teologi kan även användas som beteckningar på ett allmänbegrepp, nämli-
gen det som RUMO-utredningen beskriver som den samlade verksamheten i 
vetenskapssamhället med syfte att genom forskning och utbildning bearbeta 
”de fundamentala livsfrågor som är givna med människans villkor och att 
med dessa som bakgrund studera och analysera de ideologier som påverkar 
människans livssyn och handlande såväl i vårt eget samhälle som i det globala 
sammanhanget – oavsett om de kan betecknas som ”religion” i traditionell 
mening eller ej”. 

Med denna bakgrund skulle man kunna säga att religionsvetenskap och 
teologi hittills utgjort beteckningar på ett brett men samlat akademiskt arbete 
med religiösa fenomen. Kort kommer denna terminologiska sammanhållning 
till uttryck i den fram till den 30 juni 2007 gällande examensordningen. I 
denna äldre examensordning angavs syftet med utbildning för teologie kan-
didatexamen vara att ge ”en för blivande präster relevant religionsvetenskaplig 
utbildning med examensbeteckningen teologie kandidatexamen”. 

Konfessionsrelevans och konfessionsneutralitet 

Kravet att lärare i teologi ska tillhöra Svenska kyrkan togs bort i mitten på 
1950-talet samtidigt med den notabelt sena religionsfrihetslagstiftningen i Sve-
rige. Formellt sett kodifierades därmed också ett principiellt krav på konfes-
sionsfri utbildning och forskning.

Utbildningen av präster för Svenska kyrkan har sedan början av 1980-talet 
varit uppdelad i dels en fyrårig teologisk akademisk utbildning, dels en utanför 
universiteten konfessionellt organiserad pastoralteologisk ettårig utbildning 
efter avlagd teologie kandidatexamen. Svenska kyrkan har de senaste åren 
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utrett vilka krav på utbildning de blivande prästerna ska ha. Två slutsatser 
bland många kan dras angående Svenska kyrkans önskemål rörande präster-
nas utbildning. Utredningarna har visat att det finns moment i den ettåriga 
pastoralteologiska utbildningen som har förutsättningar att bli mer kvalifice-
rade om denna utbildning ges med de akademiska kvaliteter som universitet 
garanterar. Den andra slutsatsen är att en kvalificerad akademisk utbildning 
som syftar till att ge professionell kompetens blir bättre om utbildningen var-
vas med tydliga verksamhetsrelevanta moment. Inom ramen för universitetens 
uppgift att samverka med det omgivande samhället har samtal förts och vid 
vissa universitet beslut fattats om att ge sådana pastoralteologiska kurser. 

Aktuell terminologisk mångfald

Religionsvetenskap utgör vid olika svenska lärosäten beteckning på:
• utbildningsprogram
• huvudområde
• kurs
• forskarutbildningsämne
• forskarämne (disciplin). 

Teologi utgör beteckning på:
• fakultet 
• utbildningsprogram
• huvudområde. 

Varje lärosäte beslutar självt den innehållsliga avgränsningen av ett huvud-
område och dess benämning. Språkbruket varierar därvid mellan lärosätena 
på sådant sätt att religionsvetenskap som huvudområde vid ett lärosäte byggs 
med kurskombinationer som vid ett annat lärosäte skulle utgöra huvudområde 
med en annan beteckning. Samtliga lärosäten betonar att oavsett om huvud-
området kallas religionshistoria, religionsvetenskap eller teologi, står det under 
samma krav på att utgöra akademisk utbildning om religiösa fenomen. 

I de nordiska länderna är språkbruket något skiftande. Utan att fördjupa sig 
i komplexiteten i de olika ländernas terminologi kan man i relation till situa-
tionen i Sverige kanske förenkla karakteristiken på följande sätt. 

Man skulle kunna säga att i Finland utgör teologi samlingsbeteckning på 
kristendomsforskning. Inom ramen för teologisk utbildning finns ämnet reli-
gionsvetenskap som i huvudsak karakteriseras av sitt studium av övriga religio-
ner och till viss del olika beteendevetenskapliga studier av religiösa fenomen. 

I Norge utgör religionsvetenskap ett studium av religioner och religiösa feno-
men. Det utgörs av utbildning och forskning med tonvikt på religionsbeteen-
devetenskap och religionshistoria vari kristendomen ingår bland övriga världs-
religioner. Religionsvetenskapen skiljer sig från den av kristendomsforskning 
dominerade och mer eller mindre konfessionellt på prästutbildning inriktade 
akademiska teologin. Religionsvetenskap är i första hand en ändamålsenlig 
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och konfessionsneutral bearbetning för forskning och utbildning om religion 
för skola och samhälle. Det betyder att skolans krav på lärarens kompetens 
skapat ett eget religionsvetenskapligt universitetsämne: Kristendom, religion 
och livssyn (KRL). Denna religionsvetenskapliga utbildning svarar till den 
allmänna skolans ämne Religion, livssyn och etik (RLE). Vid sidan om denna 
religionsvetenskap i den humanistisk-samhällsvetenskapliga fakultetsgemen-
skapen finns i Norge två teologiska fakulteter i Oslo. De är i första hand inrik-
tade på kristendomsforskning och utbildning för de kristna samfundens behov 
av teologisk kompetens.

På likartat sätt utgör i Danmark religionsvetenskap beteckning på utbild-
ning kring religioner och religiösa fenomen med särskild betydelse för lärar-
utbildningens behov. Teologi uppfattas som huvudsakligen kristendomsforsk-
ning och prästutbildning med betonad relevans för kyrkorna7. 

7. För kortfattade utbildningshistoriker gällande Danmark och Norge, se bilaga 1.
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Jämställdhet och genusteori

En diskussion om jämställdhet får ofta sällskap av en diskussion om genusteo-
retisk forskning.8 I allmänhet handlar jämställdhet om att en numerärt jämn 
fördelning av kvinnor och män bör uppnås, medan genusteori betecknar en 
akademisk kompetens i teorier om makt och genus. Ibland har forskare hävdat 
en skarp åtskillnad mellan dem, inte minst med tanke på att forskning om 
eller av kvinnor inte automatiskt är genusteoretisk forskning. För att forskning 
ska bli genusteoretiskt relevant måste den bedrivas med hjälp av maktanaly-
ser. Trots detta tycks det som om kvinnors numerära närvaro i en akademisk 
miljö ökar möjligheten för genusteoretisk forskning. 

Undervisning och forskning kring genus och religion bedrivs huvudsakli-
gen utifrån två perspektiv. Dels som kristen, muslimsk eller nyandlig feminist-
teologi, dels som samhällsvetenskaplig eller humanistisk forskning. I den förra 
versionen finns ett explicit normativt och konstruktivt anslag. Forskningen 
syftar till att konstruera läror och praktiker som inte nedvärderar eller ute-
sluter kvinnor eller kvinnors erfarenheter. I den senare versionen saknas ett 
explicit normativt anslag, och religion och genus studeras som ett historiskt 
och socialt fenomen. Generellt sett följer svensk genusteoretisk forskning inom 
teologi och religionsvetenskap den internationella utvecklingen. På 60- och 
70-talen handlade forskningen och undervisningen till stor del om att synlig-
göra kvinnor, kartlägga olika patriarkala strukturer samt på ett djupare plan 
förstå relationer mellan makt, även våldsutövning, och genus i olika religiösa 
kontexter. I dag har genusteoretisk forskning vidgats så att den också beaktar 
maskulinitetsstudier, queerperspektiv och intersektionalitet.

Om forskare på 60- och 70-talen var inriktade på att synliggöra bortglömda 
kvinnor, men lät bli att kritisera rådande vetenskapsideal, synliggör forskare 
idag kvinnor som aktörer samtidigt som de tar sig an vetenskapskritik och 
utveckling av metoder och teorier. En annan skillnad är att forskningen under 
70-talet hade nära kopplingar till olika religiösa grupper, framförallt kristna 
kyrkor. Det emancipatoriska draget innebar att man ville göra den religiösa 
tron och praktiken mer inklusiv och på så sätt bidra till en förändring av reli-
gionens innehåll och funktion för såväl kvinnor som män. I en tillbakablick 
bör man dock kritiskt fråga sig om huvudfårorna inom framför allt de olika 
kristna grupperna beaktat de feministteologiska försöken till inbrytningar. 

I dag tar vi det som självklart att genusteoretiska studier är en omistlig del 
i teologisk, samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning kring religion, 
men vägen hit har varit lång och de kvinnliga pionjärernas vittnesmål inne-
håller inte sällan skildringar av misogynt bemötande. Speciellt utsatta var de 

8. Delar av denna text kommer att publiceras i Jeanette Skys Genus och religion som utkommer 
på Natur & Kulturs förlag 2009.
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kvinnor som önskade bejaka den kallelse de känt att bli präster. Motståndet 
fanns både inom de teologiska fakulteterna och inom kyrkliga organisatio-
ner. Som kuriosa kan nämnas att dåvarande påven 1949 satte upp Simone de 
Beauvoirs Det andra könet på ett index över böcker som goda katoliker inte 
skulle läsa. En bok som för övrigt har ett utmärkt kapitel om religion, kön 
och makt.

De teologiska fakulteterna var bland de sista att tillåta kvinnliga studen-
ter.9 Den första kvinna som tog teologie kandidatexamen var Emilia Fogel-
klou. Hon läste i Uppsala och fick sin examen 1909. Förutom sina akademiska 
arbeten och sin internationellt erkända verksamhet som mystiker, är hennes 
verksamhet inom både freds- och kvinnorörelsen en inspirationskälla för de 
som är intresserade av dåtidens religion såväl som av villkoren för kvinnliga 
forskare. När Fogelklou lämnade Svenska kyrkan och anslöt sig till kväkarna, 
väckte det stor uppmärksamhet. En annan pionjär är Lydia Wahlström, his-
toriker, pedagog, teolog, rösträttskämpe och författare till en rad teologiska 
studier. Hon var dessutom synnerligen aktiv i Religionsvetenskapliga sällska-
pet, ett frisinnat sällskap som verkade för teologisk och religionsvetenskaplig 
bildning och diskussion. En annan ”förmoder” är Laura Petri. Hon började 
som frälsningssoldat men lämnade kåren för att i stället övergå till akademiska 
studier och en författarbana. Ester Lutterman är den första kvinna som på 
allvar försökte bli prästvigd i Svenska kyrkan, men hennes kallelse erkändes 
inte av dåtidens kyrkliga etablissemang. Hon byggde upp ett nationellt nät-
verk där framförallt kvinnor samlades för teologiska studier. Hon var också 
aktiv i fredsrörelsen och i kvinnorörelsen. 1958 meddelade Lutterman att hon 
tänkte lämna sitt medlemskap i Svenska kyrkan. Lutterman kände sig alltmer 
främmande för den utveckling Svenska kyrkan genomgick, en utveckling som 
följde de reaktionäras linje. I det här sammanhanget måste också Margit Sah-
lin nämnas. Förutom att hon grundade Katarinastiftelsen, var hon tillsam-
mans med Elisabeth Djure och Ingrid Persson en av de första kvinnorna som 
prästvigdes 1960 i Svenska kyrkan. Inom det akademiska, teologiska samman-
hanget är årtalen 1953, 1962 och 1978 milstolpar. 1953 försvarade Eva Åsbrink 
sin licentiatavhandling i Lund och 1962 disputerade hon, också det i Lund. 
1978, nästan 100 år efter att universiteten öppnades för kvinnor, fick Uppsala 
sin första kvinnliga teologiprofessor Ingun Montgomery. 

Flera av ”förmödrarna” fick betala ett högt personligt pris för att de ville 
studera teologi, andra blev misstänkliggjorda för att de önskade följa sin kal-
lelse att bli kristna ledare. En del av pionjärerna lämnade sina samfund och 
fann andra sammanhang inom vilka de kunde uttrycka sitt religiösa engage-
mang, andra stannade kvar och kämpade. Sett ur ett vetenskapligt perspektiv 
är dessa kvinnors liv, deras arbete mot prostitution såväl som deras arbete för 

9. 1870 infördes rätten för kvinnor att ta studentexamen som privatister, 1873 öppnades uni-
versiteten för kvinnor, förutom teologi och högre juridisk examen. När det gällde teologisk 
utbildning kunde kvinnor som avsåg söka lärarinnebefattning vid allmänt läroverk söka 
dispens hos Kungl. Maj:t. 1905 utfärdades den första dispensen. 
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jämlikhet, fred och miljö, deras dogmatiska, exegetiska och etiska arbeten i 
stort sett outforskade. Likaså brister vår kunskap om hur det motstånd som 
kvinnorna mötte såg ut och vilka strategier de hade för att möta det religiöst 
färgade kvinnoföraktet.10

Genombrottet för genusteoretisk forskning vid de teologiska fakulteterna 
kom 1976. Då installerades Anders Jeffner som professor i Uppsala och i sin 
installationsföreläsning tog han upp den nya kvinnorörelsen och sade att 
denna står för ”en av 70-talets mest genomgripande förändringar av livså-
skådningarnas område”. Från manliga professorer och docenters penna kom 
nu skrifter som visade att de var väl insatta i jämställdhetsdiskussionen, femi-
nism och feministteologi. Religion och kvinnokamp, Kan jämställdhetsforskning 
vara objektiv och Kristen feminism är några exempel på titlar som producera-
des på 70- och 80-talen. Också studenter grep sig an ämnet och här möter 
vi titlar som Feministisk teologi på biblisk grund, Den nya kvinnorörelsen och 
kristen äktenskapsetik och Kvinnor i utveckling, en studie av kvinnor i skönlit-
teratur utifrån C. G. Jungs psykologi. Det första större genusteoretiska projek-
tet vid teologisk fakultet hette ”Kvinnligt/manligt/mänskligt i kristendomens 
ursprungsmiljö och tidiga historia”. Projektet startade 1976 och var ett tvärve-
tenskapligt samarbete mellan norska och svenska forskare. Ragnar Holte från 
Uppsala stod som huvudman och Kari Børresen från Oslo var vetenskaplig 
ledare för de sju forskare som genomförde studien.

Utan ekonomiska förutsättningar kan ingen forskning bedrivas, och dåva-
rande forskningsfinansiären Humanistisk- samhällsvetenskapliga forsknings-
rådet beviljade fem tjänster. En av dessa var ”jämställdhetsforskning med reli-
gionsvetenskaplig inriktning”. Exegeten Kerstin Aspegren i Lund var dess 
första innehavare mellan 1986 och 1988. Hon efterträddes av religionssociolo-
gen Eva Lundgren, som hade sin tjänst placerad vid Centrum för kvinnliga 
forskare och kvinnoforskning och teologiska institutionen i Uppsala mellan 
1988 och 1993. Lundgren efterträddes i sin tur av systematikern Christina 
Grenholm. Hon förlade sin tjänst vid Karlstads universitet och innehade den 
mellan 1999 och 2005. Den senaste tjänstesatsningen på kvinnoforskning gjor-
des av Vetenskapsrådet i slutet av 1990-talet. Det var Vetenskapsrådets inten-
tion att tjänsterna skulle permanentas. Två av dessa handlade om ”kvinnor 
och religion”. I Uppsala var kulturantropologen Eva Evers Rosander inneha-
vare och i Lund religionshistorikern Catharina Raudvere. De upprätthöll sina 
tjänster 1998-2003. I dag är framtiden oviss. Trots ett stort intresse från fors-
kare och studenter finns ingen specifik genusteoretisk anställning vid något av 
de 17 lärosäten som bedriver undervisning i religionsvetenskap och/eller teo-
logi. Inte heller finns det någon externt finansierad anställning. Däremot finns 
det enskilda forskare som bedriver studier om genus, makt och religion.

10. Under hösten 2008 ger Verbum ut en bok om kvinnliga prästers historia inom Svenska kyr-
kan: ”Äntligen stod hon i predikstolen! Historiskt vägval 1958”, red. Boel Hössjer Sund-
man. 
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Mångfald 

Utbildning i teologi har gått från att vara en utbildning för män som avsåg att 
bli präst i Svenska kyrkan, till att bli en utbildning i religionsvetenskap och 
teologi utan formella konfessionella bindningar.11 I dag har andelen kvinnliga 
studenter ökat på grundnivå, medan männen är i majoritet på doktorandnivå 
på de flesta lärosätena. Generellt sett ligger antalet studenter med utländsk 
bakgrund på grundnivå inte i paritet med befolkningen i stort. Statistik om 
religiös tillhörighet är inte möjlig att föra, men en generell iakttagelse är att 
studenter med annan religiös tillhörighet än kristendom och studenter utan 
religiös tillhörighet visserligen är en heterogen grupp men att gruppen sakta 
ökar på grundnivå.

Generellt sett har kristendomen en särställning på universiteten och de 
enskilda lärosätena som ger undervisning i religionsvetenskap och teologi, 
medan högskolorna och Växjö universitet behandlar kristendomen som en 
religion bland alla andra. Stockholms universitet ger religionshistoria och har 
av historiska skäl exkluderat den kristna religionen. När religionshistoria inför-
des som disciplin i början av 1900-talet på Stockholms universitet menade man 
att kristendomen var väl representerad på de teologiska fakulteterna i Lund och 
Uppsala. Det var således av utrymmesskäl som kristendomen togs bort. 

Huruvida rekrytering och genomströmning är relaterat till etnisk bakgrund 
och religiös tillhörighet samt till vilket utrymme den kristna religionen ges på 
respektive lärosäte är en viktig och intressant utbildningspolitisk fråga som 
bör utredas. I allmänhet, och på en aggregerad nivå, finns en tendens att såväl 
rekrytering som genomströmning är relaterad till etnisk bakgrund hos de så 
kallade nationsbyggande disciplinerna. Med detta menas att studenten behö-
ver en given uppsättning kulturell ”svensk” kompetens för att klara av studi-
erna. Discipliner som till exempel historia, geografi, litteraturvetenskap, men 
också religionsvetenskap och teologi kan implicit kräva att studenten har en 
på förhand kulturell kompetens. När det gäller studier av den kristna religio-
nen behöver studenter därtill ha förkunskaper eller personliga erfarenheter om 
en kristen verklighetsförståelse, dess myter och persongalleri. För att klara av 
studier i ”nationsbyggande” dicipliner behöver studenten på förhand veta vem 
den heliga Birgitta, Madam de Staël, Alva Myrdal, Astrid Lindgren eller K.-
G. är. De behöver också ha kunskaper om berättelser där kvinnan vid Sykars 
brunn, Pippi Långstrump, Lisbet Salander, Jona, Jesaja och Johannes figurerar 
som litterära gestalter. Den implicit krävda gemensamma referensramen rym-
mer givetvis fler delar och det finns skäl att begrunda vad vi som undervisar i 
religionsvetenskap och teologi kräver för ”svensk” kulturell kompetens av våra 
studenter. Därtill finns det skäl att begrunda, ur ett större och djupare per-

11. Texten bygger på Madeleine Sultán Sjöqvists forskning (under publicering).
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spektiv, på vilka sätt vår undervisning medverkar till att upprätthålla, utmana 
eller destabilisera religionsvetenskap och teologi som en del av den tänkta 
gemenskapen ”svenskhet” och vilka konsekvenser det har i ett mångkulturellt 
samhälle såväl som för enskilda studenter.

Många har svårt att tro att det förekommer etnisk särbehandling vid läro-
säten i Sverige. Men forskning om etnisk diskriminering visar att det är en 
reell verklighet för många människor på högskolor idag (se till exempel Los 
Reyos, 2004, Fazlhashemis 2002, Sultán Sjöqvist under publicering). I min 
egen kvalitativa förstudie om hur studenter med annan etnisk bakgrund än 
svensk och med annan religiös tillhörighet än luthersk-kristen upplevde mötet 
med teologiska institutionen i Uppsala, visar ett av resultaten att studenter är 
kritiska till fördelningen av utrymmet för olika religioner. Bland annat ifråga-
satte informanterna att den kristna religionen ges så stort utrymme. Ett annat 
resultat visade att studenter som har annan religiös tillhörighet än kristen och 
annan etnisk bakgrund än svensk kan bli ifrågasatta då de presterat väl god-
känt på en tenta i något kristet ämne. 

Vem och vad

Frågor om vem som har tillträde till akademin och vad som undervisas är 
komplex. I dag är de manliga författarnas dominans på litteraturlistor iögo-
nenfallande och den kristna religionen har fortfarande en särställning på de 
flesta lärosätena. Övriga religioner som till exempel nyandlighet, new age, 
islam, judendom, hinduism och jainism har en svagare ställning och deras 
överlevnad som akademiskt ämne är ofta relaterad till en viss lärares person-
liga kompetens, till skillnad från kristendomen som har en starkare institu-
tionell ställning. 

I allmänhet följer undervisning och handledning en vertikal axel avseende 
kön sett till den nationella bilden på svenska lärosäten. Kvinnor undervisar på 
lägre nivåer och män på de högre. Vidare är den etniska och religiösa mång-
falden bland lärarkåren låg. Vi har till exempel kristna lärare som undervisar 
om såväl kristendom som islam, men endast enstaka muslimer som undervisar 
om islam och frågan är om det finns någon muslim som undervisar om kris-
tendom. Frågan om vem som undervisar om vad handlar om representation, 
men den handlar också om djupare filosofiska antaganden. ”Vad vet fisken 
om vattnet?” är en viktig filosofisk fråga, såväl som en empirisk. En heterogen 
studentgupp möter en tämligen homogen grupp av lärare. Frågan om lärar-
kårens representativitet och vilken kunskap som förmedlas är inte ett unikt 
problem för religionsvetenskap och teologi, men sett ur studentperspektiv kan 
det ha konsekvenser såväl för genomströmning som för vilka studenter som 
går vidare till doktorandutbildning. Det finns skäl att begrunda på vilka sätt 
lärares bild av dem själva korresponderar eller avviker från studenternas bil-
der. Det finns goda skäl att anta att lärarna själva uppfattar sig som rationella 
och värderingsfria och att de analyser som de presenterar ses som teoretiskt 
och metodiskt rimliga. Studenter med utländsk bakgrund, kvinnor eller stu-



3�

denter med homo-, bi- eller transläggning kan se något helt annat: de ser inte 
objektivitet och rationalitet representeras hos läraren och den undervisning 
som förmedlas, utan de ser en ”kristen, vit, heterosexuell man” ge sin version 
av kristendom, klädd i akademisk retorik. 

Med nya grupper som strävar mot att inkluderas i akademin och göra sina 
tolkningar av religion och religiositet rimliga och giltiga följer ofta en nödvän-
dig diskussion om tolkningsföreträde samt en djupare kritik av förhärskande 
vetenskapliga ideals ofta dolda maktordningar. 

Referenser:

De los Reyes, Paulina, Att segla i motvind. En intervjuundersökning om 
strukturell diskriminering och vardagsrasism inom universitetsvärlden 
(Arbetslivsinstitutet 2002).

Fazlhashemi, Mohammad, Möten, myter och verkligheter. Studenter med 
annan etnisk bakgrund berättar om möten i den svenska utbildningsmiljön. 
(Umeå universitet: Skriftserie från universitetspedagogiskt centrum, 2002:1).

Sultán Sjöqvist, Madeleine, Studentröster om religionsvetenskaplig utbildning 
– en förstudie om etnisk bakgrund och religiös tillhörighet och mötet med 
teologiska institutionen. (Under publicering).

Universitet & högskolor. Högskoleverkets årsrapport 2008. (Rapport 2008:19R).
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Ersta Sköndal högskola

Grundnivå

Teologi 
Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 1 0,75 1 0,45 2 1,20
Övriga 0 0,00 1 0,55 1 0,55
Totalt antal 1 0,75 2 1,00 3 1,75

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 1 0,12 2 0,24 3 0,36
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 1 0,12 2 0,24 3 0,36

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 47,2 17,3 64,5
Helårsprestationer (HPR) 40,8 20,2 60,9
Antal examensarbeten 0

Nyckeltal, grundnivå och avancerad nivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 30,5
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 41,3
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 0,0
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 94,0
Andel tillsvidareanställda lärare % 88,8

Ersta Sköndal högskola ägs av Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal. 
Högskolan bedriver utbildning inom vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni 
och teologi. Teologiutbildningen är placerad vid Institutionen för diakoni, 
kyrkomusik och teologi. Placeringen på en högskola med social och vårdande 
inriktning ger teologistudierna en samhällsprofil. Uppdraget sedan 1994 att 
utbilda diakoner åt Svenska kyrkan gör att en inriktning på kyrkligt sociala 
frågor sätter sin prägel på institutionen i sin helhet. Utbildningen i teologi 
omfattar en baskurs om 60 högskolepoäng och ett antal fristående kurser om 
15 högskolepoäng vardera, upp till högskoleexamen om 120 högskolepoäng. 
Examensbenämningen är högskoleexamen i teologi. Ersta Sköndal högskola 
ger också i samarbete med Teologiska Högskolan Stockholm och Svenska 
kyrkans pastoralinstitut i Uppsala de tre kurserna pastoralteologi A, B och C, 
som är fristående kurser om 15 högskolepoäng vardera. De är obligatoriska för 
blivande präster i Svenska kyrkan. 
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Högskolan anger att en ansökan om kandidaträttigheter håller på att utfor-
mas.

Bedömning

Lärarkapacitet och -kompetens 

Här finns tre fast anställda lärare, två män och en kvinna. Två är lektorer 
och en är adjunkt. Antalet lärare står i rimligt förhållande till utbildningens 
omfång och art. Lärarnas kompetens stämmer väl överens med innehållet. 

Akademisk miljö

Tre av lärarna är aktiva forskare, trots att den samlade forskningstiden för 
lärarna är liten. Detta är positivt. Det handlar dock nästan uteslutande om 
publicering i svenska och lokala teologiska tidskrifter. Variationen av under-
visningsformer främjar kritiska och kreativa förhållningssätt hos studenterna. 
Både sociologiska, psykologiska, textanalytiska och feministiska perspektiv 
tas upp i kurserna vilka därmed uppvisar en teoretisk bredd. Ingen av lärarna 
har forskningskompetens inom världsreligionerna, trots att det finns en kurs 
med detta namn. 

Det finns en uppenbar medvetenhet hos prefekt och lärare vid institutio-
nen om värdet av ett vetenskapligt förhållningssätt, men det är problematiskt 
för den akademiska miljön i sin helhet att högskolan också bedriver kyrklig 
uppdragsutbildning och samverkar med andra lärosäten när det gäller kurser 
med klart pastoralteologisk karaktär. 

Nivå, progression och fördjupning

Kurserna ligger på högskolenivå. Baskurserna introducerar teologiska fråge-
ställningar och de fristående kurserna bygger vidare på dem. Det anges också 
i studieplanen vilka kurser som bygger vidare på vilka, vilket är positivt. Det 
finns således progression genom kurserna och de leder fram till en viss för-
djupning. 

Säkring av kursmål, examensmål och utbildningens kvalitet

Undervisnings- och examensformerna främjar uppnåendet av kursmålen. Det 
är dock osäkert om de säkrar utbildningens forskningsanknytning. Lärarkol-
legiet utarbetar kursplanerna i samråd med utbildningsansvarig och institu-
tionsstyrelsen antar kursplanerna. Det finns ett fungerande kvalitetssäkrings-
system för samtliga kurser. Studenterna utvärderar kurserna både muntligt och 
skriftligt. Lärarna rapporterar resultaten till högskolans ledning. 

Rekommendationer

• Sträva efter att ge lärarna mer tid för forskning.
• Klargör ytterligare institutionens förhållningssätt till konfessionsneutrali-

teten i utbildningen.
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Göteborgs universitet 

Grundnivå och avancerad nivå

Religionsvetenskap och teologi
Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 1 0,35 4 1,40 5 1,75
Docenter 0 0,00 1 0,57 1 0,57
Övriga disputerade 1 0,06 1 0,48 2 0,54
Övriga 0 0,00 2 0,65 2 0,62
Totalt antal 2 0,41 8 3,10 10 3,51

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 8 3,00 8 3,00
Övriga 3 0,60 6 1,04 9 1,64
Totalt antal 3 0,60 14 4,04 17 4,64

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 228,0 185,0 413,0
Helårsprestationer (HPR) 160,0 108,0 269,0
Antal examensarbeten 69

Nyckeltal, grundnivå och avancerad nivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 50,7
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 70,0
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 11,8
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 65,0

Nyckeltal, alla nivåer
Andel tillsvidareanställda lärare % 45,0

Vid Göteborgs universitet är religionsvetenskap och teologi placerade vid 
institutionen för religionsvetenskap, teologi och klassiska språk, humanistiska 
fakulteten. Huvudområdena är religionsvetenskap och teologi. Inom huvud-
områdena ges kurser i ämnena tros- och livsåskådningsvetenskap, bibelve-
tenskap, kristendomens historia, religionshistoria, religionsbeteendevetenskap 
och yrkesrelaterad religionsvetenskap. Utbildningens lokala profil är ”religio-
nens roll i det mångkulturella samhället”. 

Göteborgs universitet har två olika kandidatprogram, ett i religionsveten-
skap och ett i teologi, med olika mål och olika examenskrav. Kurser inom 
de olika programmen kan till viss del läsas inom båda programmen. Enligt 
utbildningsplanen för teologiskt kandidatprogram kan studierna leda till teo-
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logie kandidatexamen men samma studier kan också leda till filosofie kandi-
datexamen om de uppfyller kraven för generell examen och då med huvud-
området religionsvetenskap. För filosofie kandidatexamen i religionsvetenskap 
finns två olika uppsättningar examenskrav men kursutbudet är detsamma.

Utbildningsprogram på avancerad nivå ges endast inom huvudområdet teo-
logi (magister- och masterexamen), men kan leda till antingen teologie magis-
ter-/masterexamen eller filosofie magister-/masterexamen i teologi. 

Yrkesrelaterad religionsvetenskap är ett av sex så kallade ämnesområden 
som ingår i utbildningsprogrammen i teologi. Det består av pastoralteolo-
giska kurser som ges i samarbete med Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund 
och förbereder studenten för kommande prästtjänst i Svenska kyrkan. Det är 
Svenska kyrkans tro och liv, Teologisk tolkning och ledarskap i Svenska kyr-
kan, Homiletik och liturgik i Svenska kyrkan samt Kateketik och själavård i 
Svenska kyrkan. De omfattar 15 högskolepoäng vardera och ingår som valbara 
kurser i huvudområdet teologi.

Religionsvetenskap och teologi kan också läsas som fristående kurser.

Bedömning

Lärarkapacitet och -kompetens

Det finns tio tillsvidareanställda lärare, fyra manliga professorer och en 
kvinnlig professor, en manlig docent, en kvinnlig och en manlig lektor samt 
två manliga adjunkter. Samtliga tio tillsvidareanställda lärare undervisar på 
grundnivå och alla utom tre, två adjunkter och en lektor, undervisar på avan-
cerad nivå. Könsfördelningen bland lärarna är mycket ojämn.

I tros- och livsåskådningsvetenskap finns tre lärare, en är docent, en är lek-
tor och en är adjunkt. I Nya testamentets och Gamla testamentets exegetik 
gemensamt finns tre lärare, varav två professorer och en adjunkt. I kristendo-
mens historia finns en lärare, en professor. I religionshistoria undervisar en 
professor. I religionsbeteendevetenskap finns en professor. I religionsdidaktik 
finns en lektor.

Lärarkapaciteten och -kompetensen är tillräcklig på grundnivå och avance-
rad nivå i tros- och livsåskådningsvetenskap och i exegetik. Lärarkapaciteten 
och -kompetensen är inte tillfredsställande på grundnivå och avancerad nivå i 
ämnena religionshistoria, religionsbeteendevetenskap och religionsdidaktik. 

Akademisk miljö

Lärarnas publikationslistor visar att samtliga lärare, trots knappa resurser för 
forskning, är aktiva forskare och att utbildningen ges i en forskande miljö. 

Kursplanerna ger ett klart intryck av att kurserna befrämjar ett kritiskt och 
kreativt förhållningssätt.

Det inkomna materialet medger inte någon fullständig bedömning av kurs-
litteraturen och eftersom det i flera kursplaner anges att litteratur fastställs i 
samråd med examinator är det svårt att bedöma kursernas kvalitet. Det är 
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positivt att Göteborgs universitet har specifika teori- och metodkurser och 
teori- och metodlitteraturen visar på ett brett spektrum av inriktningar.

Feministisk teologi och queerperspektiv tas upp i exegetik, vilket visar att 
lärosätet tillvaratar bredden i dagens exegetiska forskning. På grundnivå tas 
fler religiösa urkunder än den kristna bibeln upp och behandlas exegetiskt. 
Det anknyter på ett förtjänstfullt sätt till lärosätets profil, religionernas roll i 
det mångkulturella samhället.

Forskarmiljöerna i religionshistoria, religionsdidaktik och religionsbeteen-
devetenskap är dynamiska och överensstämmer väl med profilen mot mång-
kulturalism. Det är också positivt att religionshistoria inkluderar den kristna 
religionen i sitt studium.

Göteborgs universitet jämför utbildningens yrkesrelevans med yrkesutbild-
ningar såsom läkarutbildningen och lärarutbildningen. Dock reflekterar man 
inte över att den teologiska yrkesexamen i och med 2007 års högskoleför-
ordning är avskaffad och ersatt av en generell examen. Tvärtom har man ett 
uttalat syfte att utbilda till prästyrket och ser inte någon motsättning mellan 
akademins krav på konfessionsneutralitet och samfundens krav på konfes-
sionsrelevans. 

Nivå, progression och fördjupning

Huvudområdena ligger på högskolenivå och examensarbetena ligger på rele-
vanta nivåer. Göteborgs universitet utmärker sig genom att redan på grund-
nivå låta sina studenter möta avancerad kurslitteratur. Syftet är att från början 
forma teoretiskt medvetna studenter.

Utbildningsplanen för magister- och masterexamen uttrycker progression i 
förhållande till grundnivån både vad gäller förkunskapskrav och lärandemål. 
Skillnaderna i examenskraven för magisterexamen och masterexamen gäller 
formellt kursernas och examensarbetets omfattning. Kursutbudet och kurser-
nas förkunskapskrav uttrycker progressionskrav indirekt.

På den avancerade nivån finns det oklarheter i syfte, färdigheter och läran-
demål i förhållande till huvudområdets benämning. Det är också svårt att 
förstå hur programmet i teologi på avancerad nivå är relaterat till forskarut-
bildningen som endast finns i religionsvetenskap.

Tyngdpunkten, sett till anställda lärare och andelen forskning i anställ-
ningen, ligger på undervisning och forskning kring den kristna religionen i 
teologiska ämnen. Titlarna på studenternas uppsatser ger intrycket att de flesta 
av studenterna skriver om den kristna religionen. Med tanke på att Göteborgs 
universitet har religionernas roll i det mångkulturella samhället som lokal 
inriktning är det påfallande att så få arbeten handlar om andra religioner än 
kristendomen. Det är också värt att notera att endast 12 av 69 uppsatser mel-
lan 2003 och 2007 handlade om genus och att än färre uppsatser, av titlarna 
att döma, handlar om etnicitet.
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Säkring av kursmål, examensmål och utbildningens kvalitet

Kurs- och examensformerna stödjer uppnåendet av kursmålen på grundnivå 
och avancerad nivå.

De två utbildningsplanerna för teologiskt respektive religionsvetenskapligt 
program reglerar progressionen, examensarbetets placering inom huvudom-
rådet samt ger förslag på rekommenderade studiegångar. Utbildningsplanen 
för det religionsvetenskapliga kandidatprogrammet innehåller också förslag på 
rekommenderade studiegångar för studenter som vill läsa kurser från andra 
huvudområden inom ramen för sin examen. 

Mot bakgrund av den oklara benämningen och avgränsningen av huvud-
området/huvudområdena är det svårt att bedöma om Göteborgs universitet 
uppfyller examensordningens krav på kunskap, färdighet och förståelse inom 
huvudområdet för utbildningen. Till exempel gäller samma lärandemål för 
både magister- och masterexamen inom det teologiska programmet. 

Rekommendationer 

Det finns uppenbara risker med att ge en bred utbildning inom ett huvudom-
råde. Framför allt är det svårt att upprätthålla en tillräcklig lärarkapacitet och 
lärarkompetens i alla de ämnen där kurser ges. 
• Organisera utbildningen på de olika nivåerna så att de säkrar fördjup-

ningen inom utbildningen. 
• Stärk inriktningen mot mångkulturalism i ämnen som forskar om den 

kristna religionen ur traditionella teologiska perspektiv.
• Öka andelen kvinnor bland lärarna. 
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Forskarnivå

Religionsvetenskap
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 4 0,15 4 0,15
Docenter 0 0,00 1 0,07 1 0,07
Övriga disputerade 0 0,00 1 0,02 1 0,02
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 6 0,24 6 0,24

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 4 8 12*
Heltidsekvivalenter (studietakt) 2,5 5,8 8,4
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 0 0 0

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 38,0

* Tre av dessa doktorander får sin handledning vid Södertörns högskola. 

Göteborgs universitet bedriver forskarutbildning i religionsvetenskap vid 
Institutionen för religionsvetenskap, teologi och klassiska språk, Humanistisk 
fakultet. Forskarutbildningen för doktorsexamen har en kursdel om 90 hög-
skolepoäng och en avhandlingsdel om 150 högskolepoäng. Kursdelen består av 
fyra obligatoriska delar som tillsammans ska ge bredd och djup i vetenskaps-
teori och -metod och i ämnet. 

Avhandling kan skrivas inom någon av de fem inriktningarna bibelveten-
skap, kristendomens historia, religionsbeteendevetenskap, religionshistoria 
samt tros- och livsåskådningsvetenskap.

Det finns sammanlagt tolv doktorander, men tre av dessa har sin anställ-
ning vid Södertörns högskola där de också har handledare och bedriver huvud-
delen av sin forskarutbildning. 

Bedömning

Lärarkapacitet och -kompetens.

Det finns sex tillsvidareanställda lärare, alla män. Lärarkompetensen är till-
fredsställande i exegetik där man har en professor i Nya testamentets exegetik 
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och en professor i Gamla testamentets exegetik. I tros- och livsåskådnings-
vetenskap finns det två lärare, en disputerad och en docentkompetent lärare. 
Det finns bara en lärare inom varje övrig inriktning. I dessa inriktningar är 
lärarkompetensen otillfredsställande. Den samlade lärarkapaciteten inom fors-
karutbildningen är för liten i förhållande till antalet doktorander.

Akademisk miljö

Lärarna är aktiva forskare inom sina ämnen, trots begränsad forskningstid. I 
studieplanen för forskarutbildningen anges att doktoranden förväntas delta i 
seminarieverksamhet inom ramen för sin utbildning. Samarbete med andra 
lärosäten finns, om än i ringa utsträckning. Det är bekymmersamt att det bara 
är tre doktorander som har tagit doktorsexamen under perioden 2003-2007.

Liksom på grundnivå och avancerad nivå ser man det som självklart att 
”den konfessionsneutrala akademiska reflektionen anpassas till innehåll och 
sammanhang som är yrkesrelevanta och konfessionsrelevanta med utgångs-
punkt från de studerandes framtida yrkesroller.” Man antar också att det kom-
mer att komma pastoralteologiskt inriktade avhandlingsprojekt i framtiden. 

Nivå, progression och fördjupning

I studieplanen anges inte magisterkompetens som krav för att bli antagen som 
doktorand i religionsvetenskap. Däremot krävs minst 30 högskolepoäng, varav 
minst 15 högskolepoäng självständigt arbete, i religionsvetenskap på avance-
rad nivå. 

I målen för doktorsexamen anges att doktoranden ska förvärva djup och 
aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet. Det 
är i enlighet med examensordningen, men expertgruppen konstaterar att den 
bristfälliga lärarkapaciteten och -kompetensen i tre av de fem olika inriktning-
arna inom forskarutbildningsämnet religionsvetenskap, gör att fördjupningen 
inom dessa tre inriktningar inte är säkrad. 

Säkring av examensmål och utbildningens kvalitet

I målen för forskarutbildningen (doktorsexamen) anges att doktoranden ska 
visa på djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forsk-
ningsområdet. Det är svårt att förstå hur forskarutbildningsämnet religions-
vetenskap förhåller sig till de olika fem forskningsinriktningarna i detta sam-
manhang. 

Rekommendationer 

• Klargör forskarutbildningsämnets omfattning och avgränsning.
• Den akademiska miljön behöver stärkas.
• Öka andelen kvinnor bland lärarna och doktoranderna. 
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Högskolan Dalarna

Grundnivå och avancerad nivå

Religionsvetenskap
Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 1 0,65 1 0,19 2 0,84
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 3 0,45 3 0,45
Övriga 2 0,59 1 0,35 3 0,94
Totalt antal 3 1,24 5 0,99 8* 2,23

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 1 0,20 2 0,17 3 0,37
Övriga disputerade 0 0,00 3 0,47 3 0,47
Övriga 0 0,00 1 0,08 1 0,08
Totalt antal 1 0,20 6 0,72 7 0,92

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 75,5 37,3 112,7
Helårsprestationer (HPR) 42,5 22,1 64,6
Antal examensarbeten 12

Nyckeltal, grundnivå och avancerad nivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 35,8
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 52,9
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 5,6
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 57,0
Andel tillsvidareanställda lärare % 89,1

* Det finns även en tillsvidareanställd lektor (kvinna) som inte undervisar på grundnivå och avancerad 
nivå.

Vid Högskolan Dalarna har huvudområdet religionsvetenskap sin organisato-
riska hemvist vid institutionen för humaniora och språk. Den genomgående 
profilen är ”religionsmöten”, det vill säga möten mellan olika religiösa traditio-
ner och dessa mötens förhållande till olika historiska, sociala och ekonomiska 
faktorer i omgivande samhällen. Högskolan har även gjort särskilda satsningar 
på att utveckla kurser i religionshistoria och etik. 

Religionsvetenskap ges som fristående kurser på grundnivå och avancerad 
nivå. Ett magisterprogram i religionsvetenskap startade höstterminen 2007. 
Två magisterprogram, det vill säga ”Magisterprogram i religionsvetenskap – 
den moderna folkkyrkans utmaningar” och ”Magisterprogram i religionsve-
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tenskap – religion, makt, kön och identitet i en global tid”, fastställdes även 
höstterminen 2007.

De flesta av studenterna studerar på lärarutbildningen. Majoriteten stude-
rar på distans.

Bedömning

Lärarkapacitet och -kompetens

Det finns åtta tillsvidareanställda lärare, tre kvinnor och fem män som under-
visar på grundnivå och avancerad nivå. Fem av dessa har doktorsexamen, och 
två är professorer. 

Lärarkapaciteten och -kompetensen är tillfredsställande. I specialsatsning-
arna religionshistoria och etik finns det god respektive tillräcklig lärarkapa-
citet och -kompetens. Könsfördelningen bland de tillsvidareanställda lärarna 
är relativt jämn.

Akademisk miljö

Publikationsförteckningen ger intryck av att lärarna är aktiva forskare och att 
utbildningen ges i en forskande miljö. Lärarnas specialiseringar tas väl tillvara 
i de kurser som ges. Studenternas val av uppsatsämnen visar att lärosätet inom 
utbildningen tar vara på bredden i ”allmän religionsvetenskap” samt bredden 
och djupet inom etik och religionshistoria. Kurserna i etik och religionshisto-
ria ligger i forskningsfronten. 

Litteraturlistorna visar att litteraturen är aktuell och ger exempel på varia-
tion i teori och metod. Speciellt bör de kurser som handlar om genusvetenskap 
och nya religiösa rörelser ges en eloge. Här finns stor vetenskaplig kompetens 
bland lärarna och den kommer förtjänstfullt till uttryck i kursernas innehåll. 
Det är positivt att det erbjuds en grundkurs i koptiska. Det är även beröm-
värt att flera av kurserna har förteckningar på referenslitteratur, förutom den 
obligatoriska litteraturen. Innehållet i kursplanerna främjar uppnåendet av 
ett kritiskt och kreativt förhållningssätt. Sammantaget ger utbildningsmiljön 
intryck av att vara liten, men god och progressiv.

På frågan om avvägningen mellan yrkesrelevans och konfessionsneutrali-
tet svarar lärosätet att frågan om konfessionsneutralitet har blivit aktuell först 
under de senaste två åren då lärosätet börjat samarbeta med Svenska kyrkan. 
Som ett resultat av detta samarbete finns nu ett magisterprogram där särskild 
hänsyn tagits till önskemål från Svenska kyrkan och kurser som kommer att 
ges av Högskolan Dalarna, men vid Stiftsgården i Rättvik. I kontakterna med 
Svenska kyrkan har högskolans representanter hela tiden betonat att planerade 
program och kurser ska vara öppna för alla sökande som är behöriga oavsett 
deras religiösa bakgrund. 
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Nivå, progression och fördjupning

Högskolan Dalarna arbetar mycket medvetet med progression, vilket visar sig 
i kursplanernas målbeskrivningar. Det finns även en god progression mellan 
grundnivån och den avancerade nivån. Utbildningen på avancerad nivå ger 
förutsättningar för att bidra till kunskapsutvecklingen och för att självständigt 
arbeta i kvalificerade sammanhang.

Det är positivt att lärosätet i huvudområdet religionsvetenskap speciellt 
beaktar genusvetenskap och etik. Det är även positivt att studenterna ska 
förvärva kunskap om flera olika religioner och att den kristna religionen inte 
tycks ha en särställning i undervisning och forskning. 

Säkring av kursmål, examensmål och utbildningens kvalitet

Undervisnings- och examensformerna stödjer uppnåendet av kursmålen inom 
huvudområdet. Kraven på forskningsanknytning och progression är tillgodo-
sedda. Kursernas innehåll, profil, problemställningar och perspektiv gör stu-
denterna väl förberedda för en rad yrken, inte endast läraryrket, inom vilka 
reflektion och självständigt arbete samt kunskap om religiös pluralism och 
flerkulturella samhällen är viktiga. 

Högskolan har ett nytillsatt kvalitetsråd i syfte att kvalitetssäkra all utbild-
ning. Nya utbildningar föregås av intern prövning.
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Högskolan i Gävle 

Grundnivå och avancerad nivå

Religionsvetenskap
Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 1 0,10 1 0,10
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 1 0,10 5 2,35 6 2,45
Övriga 2 0,60 1 0,60 3 1,20
Totalt antal 3 0,70 7 3,05 10 3,75

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 2 0,70 1 0,10 3 0,80
Totalt antal 2 0,70 1 0,10 3 0,80

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 202,3 75,8 278,1
Helårsprestationer (HPR) 141,5 41,0 182,5
Antal examensarbeten 49

Nyckeltal, grundnivå och avancerad nivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 61,1
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 109,1
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 19,2
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 65,0
Andel tillsvidareanställda lärare % 77,7

Vid Högskolan i Gävle har huvudområdet religionsvetenskap sin organisato-
riska hemvist vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Inom 
huvudområdet finns dels tematiskt inriktade kurser (exempelvis medeltids-
studier, etik och ledarskap, vikingatidens religion, fundamentalism samt 
jungiansk psykologi), dels kurser inom de religionsvetenskapliga ämnena: 
religionsbeteendevetenskap, religionshistoria, kristendomens historia och livs-
åskådningsvetenskap. En betydande andel av kurserna i huvudområdet ges 
som distansutbildning.

Kurser i religionsvetenskap ges även inom ”Människa – natur – religions-
programmet”. Detta program kan leda till en generell kandidatexamen eller 
en generell magisterexamen i huvudområdet religionsvetenskap. Kurser ges 
även i lärarprogrammet med inriktning och specialisering i huvudområdet. 
Studenter på lärarutbildningen utgör den största studerandegruppen. 
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Bedömning

Lärarkapacitet och -kompetens

Det finns tio tillsvidareanställda lärare, tre kvinnor och sju män. Av dessa har 
sju doktorsexamen, varav en är professor i religionssociologi. Lärarkapa-
citeten och -kompetensen är tillfredsställande på grundnivå. På avancerad 
nivå är kompetensen endast tillfredsställande i religionsbeteendevetenskap. 
Könsfördelningen bland de tillsvidareanställda lärarna är ojämn.

Akademisk miljö

Publikationsförteckningen ger intryck av att lärarna är aktiva forskare och att 
utbildningen ges i en forskande miljö. Flera arbeten är publicerade i nationellt 
och internationellt renommerade tidskrifter. Studenternas val av uppsatsämne 
visar att lärosätet inom utbildningen tar vara på bredden och djupet inom de 
ämnen som finns i huvudområdet.

Litteraturen är aktuell, med några undantag. Bland annat har religionshis-
toria gammal litteratur som behöver uppdateras. I metod- och teorihänseen-
den är litteraturen aktuell och det finns även variation. Utbildningen har en 
samhällsvetenskaplig och humanistisk inriktning, men samtidigt återspeglar 
litteraturen i några avseenden ett kristet perspektiv. Inriktningen framstår 
därför inte som helt konsekvent genomförd. 

Det är positivt att det erbjuds fortsättningskurser i ”religionsvetenskapliga 
fältstudier”. I några kurser finns också genusrelevant litteratur. 

Kursernas innehåll speglar lärarnas kompetens och undervisningen ger 
intryck av att vara forskningsanknuten. Kursplanerna förefaller främja ett 
kritiskt och kreativt förhållningssätt.

Bland de tillsvidareanställda lärarna har alla utom en endast 20 procent eller 
mindre av sin tjänst avsatt till egen forskning. Den lärare som har mer har 80 
procent forskning i tjänsten.

På frågan om yrkesrelevans och konfessionsneutralitet svarar lärosätet att 
det inte bedrivs någon präst- eller pastorsutbildning vid lärosätet. Därför före-
ligger inga krav från studenter eller externa avnämare på att ge en konfessio-
nellt anpassad undervisning. Huvuddelen av studenterna tänker sig ett fram-
tida yrkesliv antingen som religionslärare eller anställda inom andra områden. 
Endast ett fåtal tänker sig ett arbete inom kyrkor och samfund.

Nivå, progression och fördjupning

Utbildningen ligger på högskolemässig nivå och examensarbetet för kandidat-
examen ligger på kandidatnivå. Av kursplanerna går det att utläsa progression 
och fördjupning mellan grundnivå och avancerad nivå.

Säkring av kursmål, examensmål och utbildningens kvalitet 

Kurs- och examensformer stödjer uppnåendet av kursmålen inom huvudom-
rådet. Forskningsanknytning och progression är tillgodosedda. 



�3

För att nya utbildningar ska kvalitetssäkras prövas de centralt av lärosätet 
innan de startas. 

Rekommendationer

• Öka andelen kvinnliga tillsvidareanställda lärare.
• Förbättra lärarkompetensen på avancerad nivå.
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Högskolan i Halmstad

Grundnivå 

Religionsvetenskap
Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 1 0,30 1 0,30
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 1 0,30 1 0,30

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 1 0,28 1 0,28
Övriga disputerade 2 0,46 0 0,00 2 0,46
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 2 0,46 1 0,28 3 0,74

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 20,2 13,0 33,1
Helårsprestationer (HPR) 16,9 9,0 26,0
Antal examensarbeten 4

Nyckeltal, grundnivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 32,0
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 32,0
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 3,9
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 78,0
Andel tillsvidareanställda lärare % 52,1

Vid Högskolan i Halmstad har huvudområdet religionsvetenskap sin organi-
satoriska hemvist vid sektionen för humaniora men är också knutet till sek-
tionen för lärarutbildning. Utbildningens profil är sekulär och humanistisk 
vilket innebär att den fokuserar på religioner som kulturella och samhälleliga 
fenomen i historia och nutid. Specialistkompetens hos lärarkåren finns inom 
områdena islam, genusteori, religionsantropologi och forntida religioner. Sär-
skild tonvikt läggs i undervisningen vid utvecklingen av studenternas kompe-
tens i informationsteknologi. 

Kurserna inom huvudområdet ges på grundnivå och kan läsas både inom 
lärarutbildningen och som fristående kurs. De olika studentgrupperna läser i 
hög utsträckning tillsammans. 
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Bedömning

Lärarkapacitet och -kompetens 

Det finns en tillsvidareanställd lärare som har disputerat i religionshistoria 
med islamologisk inriktning. Utöver denna finns det två disputerade visstids-
anställda lärare med religionshistorisk inriktning, samt en docent i idéhistoria. 
Lärarkapaciteten är inte tillfredsställande. Med endast en tillsvidareanställd 
lärare är utbildningen sårbar. Kontinuiteten i utbildningen är också i fara om 
den enda tillsvidareanställda läraren slutar. Lärarkompetensen är relevant men 
otillräcklig i förhållande till den utbildning som ges.

Akademisk miljö

Beskrivningen av utbildningen präglas av höga ambitioner att brett anknyta 
till humanistisk samhällsvetenskaplig metod och teori, men det framgår inte 
tydligt angivet hur väl man lyckats med denna ambition.

På frågan om avvägningen mellan yrkesrelevans och konfessionsneutralitet 
svarar lärosätet att det inte finns något krav på konfessionsrelevans i relevanta 
styrdokument. Konfessionsneutralitet menar lärosätet uppfylls genom att de 
inte tillhandahåller utbildning för enskilda samfunds blivande officianter eller 
anpassar innehållet i undervisningen efter någon specifik religiös tolknings-
tradition. I utbildningen betonas dels ett akademiskt kritiskt förhållnings-
sätt till olika tolkningstraditioner, dels religionsvetenskap som ett studium av 
mångfalden av perspektiv och uttrycksformer inom religiösa traditioner, utan 
att dessa perspektiv och uttrycksformer värderas inbördes. Detta medger icke 
desto mindre en omedelbar yrkesrelevans för de blivande lärarna.

Nivå, progression och fördjupning 

Kursplanerna är föredömligt utarbetade och indikerar en hög medvetenhet 
om Bolognareformens krav. Kurserna syftar till att systematiskt bygga upp 
studenternas kunskaper och färdigheter. 

I utbildningen betonas det religionsvetenskapliga arbetets metod och teori. 
Därutöver ger kurserna översiktlig orientering med viss betoning på religions-
historiskt material. 

Kurslitteraturen begränsas i det inledande studiet väsentligen till svenska 
arbeten med översiktlig orientering om vetenskaplig metod och om världsreli-
gionerna. Kursplaner och kurslitteratur med religionshistorisk inriktning visar 
progression både vad gäller fördjupning och bredd i studiet. Studiet av kris-
tendomen förefaller emellertid att väsentligen bygga på litteratur i nivå med 
fördjupningslitteratur för gymnasiet. De litteraturförslag som redovisas har i 
vissa delar svag anknytning till aktuell internationell forskning.

Säkring av kursmål, examensmål och utbildningens kvalitet 

Utformningen av undervisningen, målen och examinationen anger en medve-
ten ambition att åstadkomma en fortgående träning i ett vetenskapligt förhåll-



��

ningssätt. Examinationen syftar till att kontrollera att lärandemålen uppfylls 
och anpassas därför till de olika målen. Lärandemålen finns även formulerade 
i detalj på delkursnivå.

Rekommendationer 

• Förstärk lärarkollegiet med fler tillsvidareanställda lärare som komplette-
rar befintlig kompetens inom religionsvetenskapliga områden.

• I studiet av kristendomen bör kurslitteraturen tydligare anknyta till inter-
nationell forskning. 
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Högskolan i Jönköping 

Grundnivå

Religionsvetenskap
Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 2 1,27 2 1,27
Övriga 2 0,14 1 0,15 3 0,29
Totalt antal 2 0,14 3 1,42 5 1,56

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 2 0,52 2 0,52
Övriga 2 0,30 0 0,00 2 0,30
Totalt antal 2 0,30 2 0,52 4 0,82

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 49,6 34,7 84,3
Helårsprestationer (HPR) 41,1 28,6 69,7
Antal examensarbeten 3

Nyckeltal, grundnivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 35,4
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 47,1
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 1,7
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 82,0
Andel tillsvidareanställda lärare % 82,3

Huvudområdet religionsvetenskap har sin organisatoriska hemvist vid sektio-
nen för samhällsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation i 
Jönköping. Utbildning inom huvudområdet ges på grundnivå som fristående 
kurser och ingår som en inriktning inom lärarutbildningen. Någon profil eller 
inriktning inom utbildningen har inte redovisats. 

Bedömning

Lärarkapacitet och -kompetens

Det finns fem tillsvidareanställda lärare, två kvinnor och tre män. Två är 
disputerade i religionshistoria. De övriga tre är inte disputerade. Det finns 
även fyra visstidsanställda lärare, varav två är disputerade i etik respektive 
samfundskunskap. Lärarkapaciteten och -kompetensen är knappt tillfreds-
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ställande. Detta kompenserar lärosätet medvetet genom samverkan med andra 
högskolor och internationella kontakter. 

Akademisk miljö 

Självvärderingen speglar höga ambitioner men få möjligheter att utveckla en 
god akademisk miljö med tillräcklig bredd. Den tillsvidareanställda lärar-
kåren utgör en begränsad akademisk miljö och det är tveksamt om den kan 
säkerställa, och framöver utveckla, en god akademisk nivå i religionsveten-
skap.

Begärt underlag på frågan om avvägningen mellan yrkesrelevans och konfes-
sionsneutralitet har inte inkommit. 

Nivå, progression och fördjupning 

De grundläggande kurserna är utvecklade i samverkan med Linköpings uni-
versitet och kurslitteraturen är i huvudsak densamma som där. Kurserna är 
utformade så att de ger en utbildning i första hand anpassad till lärarutbild-
ningens behov av bredd och möjlighet till ökad specialisering och metodträ-
ning. Under tredje terminen ger utbildningen möjlighet till progression och 
fördjupning i huvudområdet. 

Antalet examensarbeten under 2007 är tre, vilket är anmärkningsvärt 
litet.

Säkring av kursmål, examensmål och utbildningens kvalitet

Genom kursvärderingssystemet förefaller tillsynen utövas av såväl sektionsan-
svariga som ämnets lärarkollegium. Säkring av kursmålen förefaller även ingå 
som ett led i samverkan med Linköpings universitet. 

Det är en svaghet att kvalitetssäkringen och den faktiska kvaliteten i utbild-
ningen är beroende av flera externa lärare. Utbildningsmiljön framstår som 
sårbar.

Rekommendation

• Rekrytera fler tillsvidareanställda lärare.
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Karlstads universitet

Grundnivå och avancerad nivå

Religionsvetenskap
Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 2 0,40 2 0,40
Docenter 0 0,00 1 0,50 1 0,50
Övriga disputerade 2 1,10 0 0 2 1,10
Övriga 1 1,00 1 1,00 2 2,00
Totalt antal 3 2,00 4 1,90 7 3,90

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 1 1,00 0 0,00 1 1,00
Totalt antal 1 1,00 0 0,00 1 1,00

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 73,8 48,1 121,8
Helårsprestationer (HPR) 55,2 33,5 88,7
Antal examensarbeten 60

Nyckeltal, grundnivå och avancerad nivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 24,4
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 60,9
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 30,0
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 72,0

Nyckeltal, alla nivåer
Andel tillsvidareanställda lärare % 92,6

Huvudområdet religionsvetenskap har sin organisatoriska hemvist vid avdel-
ningen för humaniora och genusvetenskap vid estetisk-filosofiska fakulteten. 
Undervisning ges i tre ämnen: religionshistoria, religionsdidaktik och tros- 
och livsåskådningsvetenskap. Den grundläggande utbildningen, 1-60 högsko-
lepoäng ges med två kursalternativ. Det ena är anpassat för studenter som går 
fristående kurser och det andra för studenter på lärarutbildningen, vilken inte 
bedöms i föreliggande utvärdering. 

Utbildningen i religionsvetenskap består av ett grundläggande block om 60 
högskolepoäng. Kurserna kan vara ämnesinriktade, till exempel mot världs-
religioner eller bibelvetenskap. Alternativt kan de vara tematiskt inriktade 
mot judisk-kristet och humanistiskt kulturarv eller på människan inför livs-
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frågorna. Inom det grundläggande blocket ingår också en uppsats för de stu-
denter som går fristående kurser. En pastoralteologisk kurs, Svenska kyrkans 
tro och liv 15 på högskolepoäng, erbjuds som sommarkurs sedan sommaren 
2007. 

På nivåerna 61-90 och 91-120 högskolepoäng erbjuds de tre inriktningarna 
religionsdidaktik, religionshistoria samt tros- och livsåskådningsvetenskap. 
Masterexamen kan tas ut med religionsvetenskap som huvudområde. 

Bedömning

Lärarkapacitet och -kompetens

Det finns åtta tillsvidareanställda lärare varav tre professorer, en i religionsdi-
daktik och två i tros- och livsåskådningsvetenskap. Tre av lärarna är lektorer 
och två är adjunkter. 

Lärarkapacitet och kompetens är tillfredsställande i förhållande till utbild-
ningens omfattning och art på grundnivå. På avancerad nivå är lärarnas kom-
petens tillräcklig för undervisning och handledning inom ämnena tros- och 
livsåskådning och religionsdidaktik men inte inom religionshistoria där det 
endast finns en docentkompetent lärare. 

Akademisk miljö

Utbildningen ges i en forskande miljö. Trots att tiden för egen forskning inom 
anställningen är obefintlig eller mycket liten för de flesta lärarna, visar deras 
publikationsförteckningar att de är aktiva forskare. 

Studenternas val av uppsatsämnen visar att man tar vara på den kompetens 
man har inom religionshistoria, religionsdidaktik samt tros- och livsåskådnings-
vetenskap. Det är framförallt utbildningen i tros- och livsåskådningsvetenskap 
på avancerad nivå som ges i nära anslutning till en forskarutbildning. Det är 
också inom detta område den mesta forskningen utförs. Ämnena religionshis-
toria och didaktik är inte lika aktiva inom forskarutbildningen. 

Karlstads universitet är ett av få lärosäten som visar mycket god kompetens 
inom både samhällsvetenskaplig forskning om genus och religion och femi-
nistisk teologi. Därtill finns det forskning om religion och barn, ytterligare ett 
ämne som också är eftersatt inom svensk religionsforskning. 

Karlstads universitet uppger att de avser att se över utbildningens konfes-
sionsrelevans för de studenter som tänker sig en yrkesbana inom kyrkan efter 
avslutade studier. Uppstartandet av pastoralteologiska kurser ses som ett inci-
tament för en översyn av hela grundutbildningen med tanke på de krav som 
yrkesverksamhet inom Svenska kyrkan kräver. 

Nivå, progression och fördjupning

Utbildningen inom huvudområdet religionsvetenskap ligger på högskolemäs-
sig nivå och examensarbetena ligger på förväntad grundläggande respektive 
avancerad nivå. Progressionen inom det grundläggande basblocket är i allmän-
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het tillfredsställande. När det gäller litteratur inom religionshistoria behöver 
såväl metodlitteratur som ämneslitteratur förnyas.

Kursplanerna på avancerad nivå uttrycker en progression i förhållande till 
grundnivå både vad gäller förkunskapskrav och lärandemål. 

Säkring av kursmål, examensmål och utbildningens kvalitet

Undervisnings- och examensformer stödjer uppnåendet av kursmålen på 
grundnivån. Kursmålen och examensmålen för masterexamen är däremot inte 
möjliga att bedöma då underlag för detta saknas. 

Rekommendationer

• Förstärk lärarkompetensen och lärarkapaciteten inom religionshistoria.
• Öka andelen kvinnliga lärare
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Forskarnivå
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 1 0,25 2 0,16 3 0,41
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 1 0,25 2 0,16 3 0,41

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 2 2 4
Heltidsekvivalenter (studietakt) 1,9 1,4 3,3
Licentiatexamina 0 1 1
Doktorsexamina 0 0 0

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 8,0

Religionsvetenskap utgör ett sammanhållet forskarutbildningsämne vid Karl-
stads universitet. Enligt studieplanen för forskarutbildningen finns det tre 
inriktningar: tros- och livsåskådningsvetenskap, religionsdidaktik, och reli-
gionshistoria. 

Bedömning

Lärarkapacitet och -kompetens

Lärarkompetensen är god i tros- och livsåskådningsvetenskap, men mindre 
god i religionshistoria, där utbildningen tycks kompensera med externa hand-
ledarresurser. Inriktningen religionsdidaktik har också mindre god lärarkom-
petens om man ser till de tillsvidareanställda lärarna, men också här finns 
externa handledarresurser knutna till utbildningen. 

Akademisk miljö

Forskningsmiljön inom religionsvetenskap är liten vid Karlstads universitet. 
Forskarutbildningen sker dock i en forskande miljö som främjar ett kritiskt 
och kreativt förhållningssätt. Det finns doktorandseminarium.

Lärarnas publikationsförteckningar visar att deras kompetens tillvaratas 
inom forskarutbildningen. Regelbundet samarbete sker med andra avdel-
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ningar på fakulteten och med andra lärosäten, inte minst genom att många 
handledare har sin anställning vid andra lärosäten.

Nivå, progression och fördjupning

Ett särskilt behörighetskrav är studier i religionsvetenskap motsvarande en 
magisterexamen men det finns inget krav på att inriktningen på grundut-
bildningen måste vara den samma som inriktningen på forskarutbildningen. 

När det gäller litteraturen i inriktningen religionshistoria behöver såväl 
metod- och teorilitteratur som ämneslitteratur förnyas. 

Säkring av examensmål och utbildningens kvalitet

För att examensmålen ska säkras, är en del av innehållet i kursdelen obligato-
risk för alla forskarstuderande. Dels är vissa universitetsgemensamma kurser 
i vetenskapsfilosofi och historia respektive vetenskapskommunikation obli-
gatoriska, dels ställs det krav på att andra kurser skall innebära fördjupning 
i religionsvetenskap samt att kurser ska ha en inriktning som är relevant för 
avhandlingsarbetet. 

Rekommendationer 

• Säkerställ ämnesfördjupningen för de tre inriktningarna på forskarutbild-
ningen. 

• Utöka kaciteten för doktorandhandledning.
• Se över kurslitteraturen för inriktningen religionshistoria.
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Linköpings universitet

Grundnivå och avancerad nivå

Religionsvetenskap
Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 2 0,20 2 0,20
Docenter 1 0,45 2 0,60 3 1,05
Övriga disputerade 1 0,50 0 0,00 1 0,50
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 2 0,95 4 0,80 6 1,75

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 1 0,25 5 0,85 6 1,10
Övriga 3 0,26 3 0,42 6 0,68
Totalt antal 4 0,51 8 1,27 12 1,78

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 60,0 48,0 108,0
Helårsprestationer (HPR) 45,0 35,0 80,0
Antal examensarbeten 24

Nyckeltal, grundnivå och avancerad nivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 30,6
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 37,9
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 8,4
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 74,0

Nyckeltal, alla nivåer
Andel tillsvidareanställda lärare % 58,9

Vid Linköpings universitet ges utbildning i huvudområdet religionsvetenskap 
inom avdelningen för kulturvetenskaper vid institutionen för kultur och kom-
munikation. I realiteten innebär huvudområdet religionsvetenskap kurser i 
religionshistoria, religionssociologi, religionspsykologi, tros- och livsåskåd-
ning, etik, religionsbeteendevetenskap, historisk teologi, bibelvetenskap och 
språk (biblisk hebreiska). 

Religionsvetenskapliga kandidatprogrammet (180 högskolepoäng) är profi-
lerat mot frågor om identitet och pluralism, särskilt frågor om tillämpad etik, 
om mångkulturalism i olika miljöer och om religionsundervisningens och tra-
ditionsbearbetningens problem. Studenter som genomgått programmet kan 
välja att ansöka om att få teologie kandidatexamen eller filosofie kandidatexa-
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men. För dessa två examina finns delvis olika examenskrav, men gemensamt 
för båda är att 150 högskolepoäng ska bestå av valbara kurser. Studenterna 
förväntas således ta ett stort ansvar för sin egen utbildning. 

Studierna kan också bedrivas i form av fristående kurser. 
Linköpings universitet ger kursen Svenska kyrkans tro och liv, 15 högskole-

poäng. Kursen kan ingå i det religionsvetenskapliga kandidatprogrammet. De 
pastoralteologiska kurser som ges i samarbete med Svenska kyrkans pastoralin-
stitut i Uppsala, till exempel Pastoralteologi: teologisk tolkning och ledarskap 
i Svenska kyrkan, kan ännu inte ingå i examen. 

Inga studenter eller lärare rapporteras delta i eller undervisa på avancerad 
nivå höstterminen 2007. 

Bedömning

Lärarkapacitet och -kompetens.

Det finns fem tillsvidareanställda lärare, varav två professorer och två docenter 
(män). Samtliga tillsvidareanställda lärare undervisar på grundnivå. Könsför-
delningen är ojämn.

Lärarkompetensen är tillfredsställande inom tros- och livsåskådningsveten-
skap, etik, historisk teologi, bibelvetenskap och religionshistoria. Kompeten-
sen är inte tillfredsställande i religionssociologi och i religionspsykologi. 

Undervisningen utförs till stor del av doktorander och andra visstidsan-
ställda lärare. Detta behöver åtgärdas för att ge en långsiktighet till miljön.

Helhetsbedömningen är att antalet tillsvidareanställda lärare är för litet i 
förhållande till utbildningens omfattning. Lärarkapaciteten och 

-kompetensen är därför otillfredsställande.

Akademisk miljö

Trots liten eller ingen forskningstid inom ramen för anställningarna, visar 
lärarnas publikationslistor att de är aktiva forskare och att utbildningen ges 
i en forskande miljö i följande ämnesområden/inriktningar: tros- livsåskåd-
ningsvetenskap, exegetik, etik och religionshistoria. Särskilt etikämnet före-
faller ha en stark ställning. 

Kursplanerna ger ett klart intryck av att kurserna främjar ett kritiskt och 
kreativt förhållningssätt. I många kursplaner anges att litteraturen fastställs i 
samråd med examinator. Det gynnar inte utbildningens genomskinlighet och 
omöjliggör en bedömning av litteraturen.

Med tanke på att Linköpings universitet har profilerat sig mot frågor om 
identitet och pluralism är det anmärkningsvärt att det endast tycks vara reli-
gionshistoria och etik som beaktar frågor om identitet och pluralism. Övriga 
lärares publikationslistor och övriga kurser tycks inte nämnvärt anknyta till 
forskning om mångkulturalism eller beakta teoribildning kring etniciet och 
genus.
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Studenternas val av uppsatsämnen, sett till titlarna, ger intryck av att ha 
tyngdpunkten förlagd på studier av kristendomen. Antalet uppsatser som 
beaktar teorier om etnicitet eller genus borde vara större.

Utbildningen vid Linköpings universitet har tyngdpunkten förlagd på tra-
ditionella teologiska ämnen sett till kursernas utformning, lärarnas kompetens 
och doktorandernas forskningsinriktning. Religionshistoria, sociologi och 
psykologi har inte lika stark ställning. Kursutbudet är här inte lika omfat-
tande som för kurser i kristendomsstudier.

Linköpings universitet menar att kravet på konfessionsneutralitet i utbild-
ningen innebär ett principiellt problem i samband med att pastoralteologiska 
kurser och kurser i Svenska kyrkans tro och liv integreras i universitets utbild-
ningar och uppger att de vill arbeta vidare med denna problematik.

Den akademiska miljön skulle tjäna på en utarbetad strategi för att stärka 
forskningen och på långsiktigt tänkande när det gäller lärarkompetens och 
-kapacitet. 

Nivå, progression och fördjupning

Huvudområdet ligger på högskolemässig nivå och examensarbetet ligger på 
relevant nivå.

När det gäller säkerställning av progression i utbildningen är Linköpings 
universitets arbete berömvärt. I det religionsvetenskapliga programmet sker 
progressionen genom olika teman, och studenterna reflekterar i portfolios 
över de egna utbildningsmålen och resultaten. Kursplanerna på grundnivå 
uttrycker progression både vad gäller förkunskapskrav och lärandemål. För-
djupningen är också säkrad i de fristående kurserna. 

Trots utbildningsprogrammets profil mot identitet och pluralism, tillämpas 
inte genus och etnicitetsperspektiv i någon större utsträckning i kurserna.

Säkring av kursmål, examensmål och utbildningens kvalitet 

Kurs- och examensformer stödjer uppnåendet av kursmålen på grundnivå 
inom huvudområdet. Examensarbetets placering i kandidatprogrammet är 
reglerat och det ligger på relevant nivå.

Det relativt fria valet av kurser som kan ingå i examen ställer stora krav på 
studenten. Enligt utbildningsplanen får endast valda kurser som bidrar till 
uppnåendet av examensmålen och de individuella utbildningsmålen i exa-
mensarbetet inräknas i examen. 

Rekommendationer

• Förbättra lärarkapaciteten i religionshistoria, religionssociologi och religi-
onspsykologi.

• Öka andelen kvinnliga lärare. 
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Forskarnivå

Religionsvetenskap
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 2 0,08 2 0,08
Docenter 0 0,00 2 0,15 2 0,15
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 4 0,23 4 0,23

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 1 4 5
Heltidsekvivalenter (studietakt) 0,8 3,6 4,4
Licentiatexamina 0 2 2
Doktorsexamina 0 0 0

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 19,1

Linköpings universitet har forskarutbildning i religionsvetenskap som bedrivs 
inom forskarskolan Identitet och pluralism vid institutionen för kultur och 
kommunikation. Forskarskolan är en gemensam miljö för filosofi, religions-
vetenskap och socialantropologi. 

Bedömning

Lärarkapacitet och -kompetens

Inom forskarutbildningsämnet religionsvetenskap deltar två docenter och två 
professorer i undervisningen. 

De lärare som handleder och undervisar på forskarnivå finns inom tros- och 
livsåskådningsvetenskap, etik, historisk teologi och bibelvetenskap. Lärarnas 
kompetenser stämmer visserligen överens med doktorandernas inriktningar, 
men kapaciteten är inte tillräcklig. De tillsvidareanställda lärarnas samlade 
arbetstid inom forskarutbildningen är låg i förhållande till antalet doktoran-
der. 

Samtliga fyra tillsvidareanställda lärare som deltar i forskarutbildningen är 
män, vilket är anmärkningsvärt.
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Akademisk miljö

Den forskande miljön inom religionsvetenskap är liten vid Linköpings uni-
versitet. Därför är det positivt att ämnet ingår i forskarskolan Identitet och 
pluralism som är en framväxande forskarmiljö. Ambitionen är att den ska vara 
både tvärvetenskaplig och mångvetenskaplig. Doktoranderna inom religions-
vetenskap har avhandlingsämnen som är klart inriktade mot identitet och plu-
ralism utan att det görs avkall på den religionsvetenskapliga ämnesidentiteten, 
och här finns ett gemensamt disciplinöverskridande seminarium. Det är dock 
anmärkningsvärt att varken etnicitets- eller genusperspektiv verkar ha någon 
framträdande plats i forskarutbildningen.

Av lärarnas publikationsförteckning framgår att de publicerar sig i ämnena 
Nya testamentets exegetik, tros- och livsåskådningsvetenskap, religionshis-
toria och etik. Publikationsförteckningen i historisk teologi är svårbedömd, 
likaså är det oklart om lärarna forskar med inriktning mot Identitet och plu-
ralism. 

Nivå, progression och fördjupning

Studieplanen för forskarutbildningen är inte uppdaterad enligt den nya hög-
skoleförordningen. För tillträde till forskarutbildningen krävs inte magis-
terexamen hos de studerande, vilket är i strid med den nya högskoleförord-
ningen.

Enligt studieplanen ingår två obligatoriska gemensamma kurser för alla 
doktorander som går på forskarskolan, en kurs i identitet och pluralism om 
10 poäng i det gamla systemet, och en teori- och metodkurs om 10 poäng i 
det gamla systemet. Vidare består 60 poäng av ämnesanknutna litteraturkur-
ser och 100 poäng av avhandlingsarbetet. Denna fördelning av poängen är 
rimlig, men huruvida fördjupning inom forskarutbildningen är säkerställt är 
svårbedömt.

Säkring av examensmål och utbildningens kvalitet

Det är svårt att bedöma om utbildningen ger förmåga till inomvetenskaplig 
utveckling och till att i andra sammanhang bidra till samhällets utveckling 
och andras lärande. I vilken utsträckning utbildningen förbereder för veten-
skaplig kommunikation i internationella sammanhang framgår inte av stu-
dieplanen. 

Rekommendationer 

• Uppdatera den allmänna studieplanen i enlighet med den nya högskole-
förordningen. 

• Öka lärarkapaciteten inom forskarutbildningen
• Öka andelen kvinnliga lärare som deltar i forskarutbildningen.
• Öka andelen kvinnliga doktorander.
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Lunds universitet 

Lunds universitet har fem huvudområdesutbildningar på grundnivå och avan-
cerad nivå. Forskarutbildningen är uppdelad på fjorton ämnen.

Grundnivå och avancerad nivå
Lunds universitet har en av två teologiska fakulteter i landet. Denna fakul-
tet utgörs av teologiska institutionen. Från den 1 juli 2003 heter institutionen 
Centrum för teologi och religionsvetenskap, vilket är ett centrum inom ramen 
för området Humaniora och teologi.

Följande fem huvudområden är fastställda av lärosätet: islamologi, juda-
istik, religionshistoria, religionsvetenskap och teologi. Lärosätet ger kurser i 
dessa huvudområden på grundnivå och/eller avancerad nivå. De ger även ett 
lokalt kandidatprogram i teologi. Programmet har en allmän och en pastoral 
inriktning. I den pastorala inriktningen ingår bland annat kursen ”Teologi: 
Svenska kyrkan” om 30 högskolepoäng i huvudområdet teologi. Kursen är 
obligatorisk och anordnas i samarbete med Svenska kyrkans pastoralinstitut 
i Lund.

Lärosätet har förutom tabeller valt att skicka in en samlad och kortfattad 
självvärdering som är gemensam för de fem huvudområdena och även för de 
fjorton forskarutbildningsämnena. Det går därför inte att ge någon detalje-
rad bild av de enskilda huvudområdena. Detta har även inneburit att expert-
gruppen har valt att göra sammanfattande bedömningar för huvudområdena 
när det gäller samtliga aspekter, förutom lärarkapacitet och -kompetens. 

Lärarkapacitet och -kompetens

Sammantaget i de fem huvudområdena är antalet kvinnliga tillsvidarean-
ställda lärare sex och antalet manliga 19. Bland kvinnorna är tre professorer, 
bland männen fjorton. Här finns även tre manliga docenter. Övriga lärare är 
lektorer. Könsfördelningen inom den tillsvidareanställda lärarkåren är mycket 
ojämn.
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Islamologi

Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 1 0,06 1 0,06
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 1 0,06 1 0,06

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 1 0,06 1 0,06
Övriga 0 0,00 3 0,30 3 0,30
Totalt antal 0 0,00 4 0,36 4 0,36

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 11,1 15,6 26,7
Helårsprestationer (HPR) 6,5 10,4 16,9
Antal examensarbeten 10

Nyckeltal, grundnivå och avancerad nivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 63,7
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 222,8
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 75,0
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 63,0
Andel tillsvidareanställda lärare % 39,0

Det finns en tillsvidareanställd lärare (man) som är docent. Utöver honom 
finns det fyra visstidsanställda lärare, samtliga män. En av dessa har doktors-
examen. Lärarkapaciteten och -kompetensen är inte tillfredsställande. Det är 
anmärkningsvärt att den huvudsakliga delen av undervisningen genomförs av 
visstidsanställda. Det är även anmärkningsvärt att samtliga lärare är män.
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Judaistik
Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 1 0,15 0 0,00 1 0,15
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 1 0,52 1 0,52
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 1 0,15 1 0,52 2 0,67

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 11,6 10,1 21,7
Helårsprestationer (HPR) 5,4 10,9 16,2
Antal examensarbeten 4

Nyckeltal, grundnivå och avancerad nivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 32,4
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 32,4
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 6,0
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 74,7
Andel tillsvidareanställda lärare % 100,0

Det finns två tillsvidareanställda lärare, en kvinna och en man. Båda har dok-
torsexamen. En av dessa är även professor och innehar Sveriges enda professur 
i judaistik. Lärarkapaciteten och -kompetensen är tillfredsställande.



��

Religionshistoria
Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 3 0,64 3 0,64
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 3 0,64 3* 0,64

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 1 0,15 1 0,15
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 1 0,08 1 0,05 2 0,13
Totalt antal 1 0,08 2 0,20 3 0,28

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 19,5 17,2 36,7
Helårsprestationer (HPR) 13,9 9,9 23,8
Antal examensarbeten 6

Nyckeltal, grundnivå och avancerad nivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 39,9
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 46,5
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 7,6
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 64,7
Andel tillsvidareanställda lärare % 56,9

* Det finns även två tillsvidareanställda disputerade lärare (en kvinna och en man) som inte undervisar på 
grundnivå och avancerad nivå.

Det finns tre tillsvidareanställda professorer, samtliga är män. Lärarkapacite-
ten och -kompetensen är tillfredsställande. Det är dock anmärkningsvärt att 
samtliga tillsvidareanställda och majoriteten av de visstidsanställda lärarna 
är män.
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Religionsvetenskap
Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 2 0,50 1 0,45 3 0,95
Docenter 0 0,00 1 0,08 1 0,08
Övriga disputerade 0 0,00 2 0,74 2 0,74
Övriga 2 0,52 0 0,00 2 0,52
Totalt antal 4 1,02 4 1,27 8 2,29

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 1 0,19 1 0,25 2 0,44
Övriga 0 0,00 2 0,12 2 0,12
Totalt antal 1 0,19 3 0,37 4 0,56

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 65,9 61,7 127,7
Helårsprestationer (HPR) 48,8 46,0 94,9
Antal examensarbeten 10

Nyckeltal, grundnivå och avancerad nivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 44,8
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 57,8
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 3,6
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 74,0
Andel tillsvidareanställda lärare % 64,7

Det finns åtta tillsvidareanställda lärare, fyra kvinnor och fyra män. Tre är 
professorer och en är docent. Lärarkapaciteten och -kompetensen är tillfreds-
ställande, mer specifikt i ämnena etik, migrationsvetenskap, religionsfilosofi, 
religionspsykologi och religionssociologi.



��

Teologi 
Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 9 1,74 9 1,74
Docenter 0 0,00 1 0,89 1 0,89
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 10 2,63 10 2,63

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 1 0,25 1 0,25
Docenter 0 0,00 2 0,37 2 0,37
Övriga disputerade 1 0,50 1 0,25 2 0,75
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 1 0,50 4 0,87 5 1,37

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 83,6 82,2 165,9
Helårsprestationer (HPR) 64,4 60,4 124,7
Antal examensarbeten 55

Nyckeltal, grundnivå och avancerad nivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 41,5
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 41,5
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 12,8
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 75,0
Andel tillsvidareanställda lärare % 74,8

Lärarkapacitet och -kompetens

Det finns tio tillsvidareanställda lärare, samtliga män. Nio är professorer 
och en är docent. Lärarkapaciteten och -kompetensen är tillfredsställande, 
mer specifikt i ämnena bibelvetenskap (Gamla och Nya testamentets exege-
tik), kyrkohistoria, missionsvetenskap och systematisk teologi. Det är dock 
anmärkningsvärt att samtliga tillsvidareanställda och majoriteten av de viss-
tidsanställda lärarna är män.

Akademisk miljö

Tiden för forskning bland de tillsvidareanställda lärarna varierar mellan noll 
(0) och 75 procent. 

Utbildningen har forskningsanknytning, vilket framgår av inkomna kurs-
planer och litteraturlistor. Lärosätet har även skickat in en publikationsför-
teckning för perioden 2003-2007 som visar lärarnas och handledarnas forsk-
ningsaktivitet. Förteckningen är dock inte sorterad i huvudområdesordning. 
Underlaget har därför inte medgivit någon bedömning per huvudområde.

Lärosätet har inte besvarat frågan om hur de hanterar avvägningen mellan 
kravet på yrkesrelevans och kravet på konfessionsneutralitet för varje huvud-
område. 
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Nivå, progression och fördjupning

En del av kurserna kan följas av studenter med olika förkunskaper. Det är inte 
klart om dessa studenter examineras på olika sätt. Det framgår av kurspla-
nerna att kurserna ligger på högskolenivå, men inte mer. Det framgår också att 
varje kurs kan ligga på såväl grundnivå som avancerad nivå. Denna otydlighet 
innebär att det inte har varit möjligt att göra någon bedömning av progression 
och fördjupning inom och mellan grundnivå respektive avancerad nivå.

Säkring av samlade kursmål, examensmål och utbildningarnas kvalitet

Det generella intrycket av undervisningen är att det är en god blandning av 
skriftliga och muntliga redovisningar, föreläsningar, gruppövningar och dis-
kussioner. Det inkomna underlaget har dock inte medgivit någon bedömning 
av om kursmålen säkras eller inte. Inkommet underlag har inte heller medgivit 
någon bedömning av säkring av utbildningens kvalitet. Säkring av examens-
målen finns redovisad i lärosätets lokala examensordning.

Rekommendation

• Gör en tydlig differentiering mellan grundnivå och avancerad nivå i kurs-
planerna.
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Forskarnivå
Vid Centrum för teologi och religionsvetenskap finns följande fjorton fors-
karutbildningsämnen: etik, Gamla testamentets exegetik, islamologi, judais-
tik, kyrkohistoria, migrationsvetenskap med religionsvetenskaplig inriktning, 
missionsvetenskap med ekumenik, Nya testamentets exegetik, praktisk teo-
logi, religionsfilosofi, religionshistoria, religionspsykologi, religionssociologi 
och systematisk teologi. 

Lärosätet har förutom tabeller valt att skicka in en samlad och kortfattad 
självvärdering som är gemensam för de fjorton forskarutbildningsämnena och 
även för de fem huvudområdena. Det går därför inte att ge någon detaljerad 
bild av de enskilda forskarutbildningsämnena. Detta har inneburit att expert-
gruppen har valt att göra en sammanfattande bedömning för forskarutbild-
ningsämnena när det gäller samtliga aspekter, förutom lärarkapacitet och -
kompetens. 

Antalet doktorander som har en studietakt om minst 50 procent är 54, varav 
22 är kvinnor och 32 är män. Antalet doktorander som har en studietid om 
mindre än 50 procent är 25, varav sju är kvinnor och 18 är män. Könsfördel-
ningen är något ojämn. 

Lärarkapacitet och -kompetens

Sammantaget är det 3 kvinnor och 17 män som undervisar i de 14 forskarut-
bildningsämnena. Bland kvinnorna är 2 professorer, bland männen 13. Här 
finns även 4 manliga docenter. Övriga lärare är lektorer. Könsfördelningen 
inom den tillsvidareanställda lärarkåren är mycket ojämn. 
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Etik
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 1 0,15 1 0,15
Övriga disputerade 1 0,01 0 0,00 1 0,01
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 1 0,01 1 0,15 2* 0,16

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 2 2 4
Heltidsekvivalenter (studietakt) 1,1 1,1 2,2
Licentiatexamina 1 0 1
Doktorsexamina 0 0 0

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 14,5

* Det finns även en tillsvidareanställd disputerad lärare (man) med ämnesinriktning etik som undervisar 
på grundnivå.

Det finns två tillsvidareanställda lärare (en kvinna och en man) varav en är 
docent. Det finns fyra doktorander (två kvinnor och två män) som har en stu-
dietakt om minst 50 procent. Det finns även en doktorand (kvinna) som har 
en studietakt som är mindre än 50 procent. Handledarkompetensen är för låg 
och kapaciteten för liten i förhållande till antalet doktorander.
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Gamla testamentets exegetik
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 2 0,06 2 0,06
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 2 0,06 2 0,06

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 0 1 1
Heltidsekvivalenter (studietakt) 0,0 0,5 0,5
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 0 2 2

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 8,3

Det finns två tillsvidareanställda lärare (män). Båda är professorer. Det finns 
en doktorand (man) som har en studietakt om minst 50 procent. Det finns 
även två doktorander (män) som har en studietakt som är mindre än 50 pro-
cent.) Handledarkompetensen är tillfredsställande, men könsfördelningen 
bland lärare och doktorander är ojämn.
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Islamologi
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 1 0,11 1 0,11
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 1 0,11 1 0,11

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 0 5 5
Heltidsekvivalenter (studietakt) 0,0 4,3 4,3
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 0 0 0

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 38,6

Det finns en tillsvidareanställd lärare (man) som är docent. Det finns fem 
doktorander (män) som har en studietakt om minst 50 procent. Handledar-
kompetensen är för låg och kapaciteten för liten i förhållande till antalet dok-
torander. Det är anmärkningsvärt att samtliga doktorander är män.

Judaistik

Det finns ingen lärare som undervisar i judaistik på forskarnivå. Det finns 
inte heller någon doktorand i ämnet. Det finns således i realiteten ingen verk-
samhet att utvärdera.
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Kyrkohistoria
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 2 0,22 2 0,22
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 2 0,22 2 0,22

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 3 3 6
Heltidsekvivalenter (studietakt) 1,5 1,9 3,4
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 0 0 0

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 15,2

Det finns två tillsvidareanställda lärare (män), båda professorer. Det finns sex 
doktorander (tre kvinnor och tre män) som har en studietakt om minst 50 
procent. Det finns även nio doktorander (tre kvinnor och sex män) som har en 
studietakt som är mindre än 50 procent. Handledarkompetensen är tillfreds-
ställande men kapaciteten är för liten i förhållande till antalet doktorander.
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Migrationsvetenskap med religionsvetenskaplig inriktning
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 1 0,12 0 0,00 1 0,12
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 1 0,12 0 0,00 1 0,12

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 1 1 2
Heltidsekvivalenter (studietakt) 1,0 1,0 2,0
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 0 0 0

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 16,7

Det finns en tillsvidareanställd (kvinna) som är professor. Det finns två dok-
torander (en kvinna och en man) som har en studietakt om minst 50 procent. 
Handledarkompetensen är för låg och kapaciteten för liten i förhållande till 
antalet doktorander.
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Missionsvetenskap med ekumenik
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 1 0,27 1 0,27
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 1 0,27 1 0,27

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 1 4 5
Heltidsekvivalenter (studietakt) 0,5 2,6 3,1
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 0 0 0

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 11,5

Det finns en tillsvidareanställd professor (man). Det finns fem doktorander 
som har en studietakt om minst 50 procent. Det finns även en doktorand 
(man) som har en studietakt som är mindre än 50 procent. Handledarkompe-
tensen är för låg och kapaciteten något för liten i förhållande till antalet dok-
torander. Könsfördelningen bland lärare och doktorander är ojämn.
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Nya testamentets exegetik
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 2 0,13 2 0,13
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 2 0,13 2 0,13

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 2 2 4
Heltidsekvivalenter (studietakt) 1,0 2,0 3,0
Licentiatexamina 1 0 1
Doktorsexamina 0 2 2

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 23,1

Det finns två tillsvidareanställda professorer (män). Det finns fyra doktoran-
der (två kvinnor och två män) som har en studietakt om minst 50 procent. Det 
finns även två doktorander (män) som har en studietakt som är mindre än 50 
procent. Handledarkapaciteten är för liten i förhållande till antalet doktoran-
der. Könsfördelningen bland lärare och doktorander är ojämn.



��

Praktisk teologi
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 1 0,08 1 0,08
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 1 0,08 1 0,08

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 2 0 2
Heltidsekvivalenter (studietakt) 1,1 0,0 1,1
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 0 0 0

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 13,8

Det finns en tillsvidareanställd docent (man). Det finns två doktorander (kvin-
nor) som har en studietakt om minst 50 procent. Handledarkompetensen är 
för låg och kapaciteten för liten i förhållande till antalet doktorander.
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Religionsfilosofi
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 1 0,25 0 0,00 1 0,25
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 1 0,01 0 0,00 1 0,01
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 2 0,26 0 0,00 2 0,26

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 0 6 6
Heltidsekvivalenter (studietakt) 0,0 3,0 3,0
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 0 1 1

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 12,0

Det finns två tillsvidareanställda lärare (kvinnor), varav en är professor. Det 
finns sex doktorander (män) som har en studietakt om minst 50 procent. 
Handledarkompetensen är för låg och kapaciteten något för liten i förhållande 
till antalet doktorander.



�0

Religionshistoria
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 3 0,31 3 0,31
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 3 0,31 3* 0,31

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 6 3 9
Heltidsekvivalenter (studietakt) 4,8 2,7 7,5
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 0 0 0

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 24,3

* Det finns även två tillsvidareanställda disputerade lärare (en kvinna och en man) med ämnesinriktning 
religionshistoria som dock uteslutande ägnar sig åt forskning. 

Det finns tre tillsvidareanställda professorer (män). Det finns nio doktorander 
(sex kvinnor och tre män) som har en studietakt om minst 50 procent. Det 
finns även en doktorand (man) som har en studietakt som är mindre än 50 pro-
cent. Handledarkapaciteten är för liten i förhållande till antalet doktorander.
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Religionspsykologi
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 1 0,10 1 0,10
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 1 0,10 1 0,10

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 0 1 1
Heltidsekvivalenter (studietakt) 0,0 0,5 0,5
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 0 2 2

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 5,0

Det finns en tillsvidareanställd professor (man) som undervisar i religionspsy-
kologi på forskarnivå. Det finns en doktorand (man) som har en studietakt 
om minst 50 procent. Det finns även fyra doktorander en kvinna och tre män 
som har en studietakt som är mindre än 50 procent. 

Handledarkompetensen är inte tillfredsställande. 
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Religionssociologi
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 1 0,30 1 0,30
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 1 0,30 1 0,30

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 3 1 4
Heltidsekvivalenter (studietakt) 1,8 1,0 2,7
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 0 0 0

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 9,0

Det finns en tillsvidareanställd professor (man). Det finns fyra doktorander 
(tre kvinnor och en man) som har en studietakt om minst 50 procent. Det 
finns även två doktorander (en kvinna och en man) som har en studietakt som 
är mindre än 50 procent. 

Handledarkompetensen är inte tillfredsställande. 
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Systematisk teologi
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 2 0,22 2 0,22
Docenter 0 0,00 1 0,01 1 0,01
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 3 0,23 3 0,23

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 2 3 5
Heltidsekvivalenter (studietakt) 1,0 1,9 2,9
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 0 1 1

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 12,7

Lärarkapacitet och -kompetens

Det finns tre tillsvidareanställda lärare (män), varav två är professorer och en 
är docent. Det finns fem doktorander (två kvinnor och tre män) som har en 
studietakt om minst 50 procent. Det finns även två doktorander (män) som 
har en studietakt som är mindre än 50 procent. Handledarkapaciteten är något 
för liten i förhållande till antalet doktorander.

Akademisk miljö

Överlag är miljöerna små, med få lärare och få doktorander inom varje fors-
karutbildningsämne. 

Lärosätet har skickat in en publikationsförteckning för perioden 2003-2007 
som visar lärarnas och handledarnas forskningsaktivitet. Förteckningen är 
dock inte sorterad i forskarutbildningsämnesordning. Underlaget har där-
för inte medgivit någon bedömning per forskarutbildningsämne. Tiden för 
forskning inom ramen för tillsvidareanställningen framgår dock av självvär-
deringen. Sex lärare har mellan 0-15 procent, åtta mellan 25-35 procent, fyra 
mellan 40-50 procent och sex mellan 60-75 procent. Forskningstiden varierar 
således mycket. Generellt sett har männen mer tid för forskning än kvinnorna, 
vilket är betingat av att männen oftare än kvinnorna är professorer. 

I förteckningen över avhandlingstitlar från 2003–2007 redovisas ingen 
avhandling i religionssociologi och endast en avhandling i judaistik respektive 
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migrationsvetenskap En del forskarutbildningar verkar således ha en mycket 
låg aktivitetsnivå.

Lärosätet har inte besvarat frågan om hur de hanterar avvägningen mellan 
kravet på yrkesrelevans och kravet på konfessionsneutralitet för varje forskar-
utbildningsämne. 

Nivå, progression och fördjupning

Av de inkomna kursplanerna framgår inte vilka kurser som enbart ligger på 
avancerad nivå. Denna otydlighet innebär att det inte har varit möjligt att göra 
någon bedömning av progressionen mellan avancerad nivå och forskarnivå. 

Lärosätet har skickat in en allmän studieplan för varje forskarutbildning. 
Planerna är daterade den 14 september 2004 och därmed inte uppdaterade i 
enlighet med den nya förordningen, till exempel vad gäller handledning.

Av studieplanerna framgår behörighetskraven, men generellt är de inte sär-
skilt höga. Det är till exempel inga särskilda språkliga krav till forskarutbild-
ningen i judaistik eller islamologi. Dessa krav finns dock till utbildningarna 
i nya respektive Gamla testamentets exegetik, även om 20 poäng i Gamla 
testamentets exegetik med hebreiska och 20 poäng klassisk grekiska inte är 
särskilt högt ställda krav. 

Av studieplanerna framgår även att kursdelen omfattar 40 poäng och avhand-
lingsdelen 120 poäng. Detta är rimligt. I studieplanerna anges dessutom spe-
cifika och generella kurser för de enskilda forskarutbildningarna. Men efter-
som studieplanerna inte är uppdaterade är det inte möjligt att bedöma om de 
omtalade kurserna faktiskt eller fortfarande existerar, vad deras innehåll är och 
om det finns ett tydligt internationellt perspektiv. 

Säkring av examensmålen och utbildningens kvalitet

Det saknas uppenbarligen ett system för att säkra kvaliteten i forskarutbild-
ningarna.

Rekommendationer 

• Genomför en omorganisation av forskarutbildningen för att skapa större 
forskarutbildningsmiljöer. 

• Uppdatera de allmänna studieplanerna.
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Stockholms universitet

Grundnivå och avancerad nivå 

Religionshistoria
Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 1 0,05 1 0,05
Docenter 0 0,00 2 0,74 2 0,74
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 3 0,79 3 0,79

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 1 0,06 1 0,06
Övriga disputerade 1 0,15 4 0,54 5 0,69
Övriga 0 0,00 1 0,11 1 0,11
Totalt antal 1 0,15 6 0,71 7 0,86

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 68,8 47,8 116,6
Helårsprestationer (HPR) 47,4 30,5 77,9
Antal examensarbeten 22

Nyckeltal, grundnivå och avancerad nivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 70,7
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 75,7
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 13,0
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 67,0

Nyckeltal, alla nivåer
Andel tillsvidareanställda lärare % 57,7

Religionshistoriska avdelningen har sin organisatoriska hemvist vid institutio-
nen för etnologi, religionshistoria och genusstudier. Huvudområdet religions-
historia är ett humanistiskt ämne med en religionsantropologisk inriktning. 
Det är den enda renodlat religionshistoriska miljön på svenska lärosäten. Kur-
ser ges på grundnivå och avancerad nivå i huvudområdet.

Bedömning

Lärarkapacitet och -kompetens

Det finns tre tillsvidareanställda lärare, samtliga män. En är professor och 
två docenter. 
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Lärarkapaciteten och -kompetensen är tillfredsställande. Det är dock inte 
redovisat hur mycket undervisningstid respektive lärare har på avancerad nivå. 
Den religionshistoriska utbildningen vid Stockholms universitet framstår som 
sårbar med endast tre tillsvidareanställda lärare som ska räcka till på alla 
nivåer. 

Samtliga tillsvidareanställda lärare är män, vilket inte är tillfredsstäl-
lande.

Akademisk miljö

Lärarna är aktiva forskare och deras forskning är relevant för den undervisning 
och handledning som ges. 

Utbildningen har en tyngdpunkt i religionsantropologi och religionsetno-
logi. En annan tyngdpunkt är inom hinduism och buddhism, vilket innebär 
både fältstudier och studier av skriftliga källor. Även fornnordisk religion är 
ett betydande inslag. Ser man till kurslitteratur och examinationsformer, ger 
utbildningen förutsättningar för att utveckla en kritisk och kreativ hållning till 
ämnet. Kurserna innehåller en god bredd av teorier och har intressanta tema-
tiseringar. Det råder bra överensstämmelse med lärarnas kompetens och kur-
sernas innehåll. Undervisnings- och examinationsformerna är varierade och 
utvecklande. Sammantaget ger detta ett intryck av en god utbildningsmiljö. 

Det finns ett aktivt doktorandseminarium där även studenter på den avan-
cerade nivån kan delta. Valet av uppsatsämnen tar tillvara miljöns religions-
historiska inriktning. Planeringen av magister- och masterutbildningen ser 
ändamålsenlig ut. Utbildningen ger en bra förutsättning för självständigt 
yrkesarbete. 

På frågan om avvägningen mellan yrkesrelevans och konfessionsneutrali-
tet svarar lärosätet att en strikt vetenskaplig, akademisk verksamhet bedrivs 
vid avdelningen. Inom en sådan verksamhet utgör inte konfessionsneutralitet 
problem. Lärosätet svarar även att de främst utbildar religionslärare och yrkes-
grupper inom kultur- och mediasektorn och skulle finna ett krav på konfes-
sionalisering som märkligt och oroväckande.

Nivå, progression och fördjupning

Huvudområdet ligger på högskolemässig nivå och på grundnivån är examens-
målen på kandidatnivå. På grundnivån finns flera valmöjligheter med minst 
två valbara kurser varje termin. Några av kurserna är specialiserade och inne-
bär bland annat att skriva en vetenskaplig uppsats. Litteraturförteckningen är 
uppdaterad i förhållande till forskningen inom de olika inriktningarna. 

Både på grundnivå och på avancerad nivå finns det många intressanta kur-
ser med en god blandning av allmänna religionshistoriska specialiseringar. Lit-
teraturen och innehållet i kurserna överrensstämmer bra med religionshistoria 
som huvudområde och täcker detta på ett bra sätt. En viss bredd i kunskaps-
stoffet om religioner, kombinerat med specialisering och teoretisk anknytning 
ger ett gott intryck av fördjupningen i ämnet. 
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Det finns progression mellan grundnivå och avancerad nivå. Magisterkur-
serna ligger på en högre nivå än kurserna på grundnivån och innehåller för-
väntade kurser i teori och metod. Nivåklassificeringen ser rimlig ut. Det finns 
en fördjupning i huvudområdet på avancerad nivå. 

Säkring av kursmål, examensmål och utbildningens kvalitet 

Examinationsformerna på grundnivå och avancerad nivå är varierade och 
i enlighet med lärandemålen. Formerna för undervisning och examination 
främjar uppnåendet av examensmålen. Forskningsanknytningen är säkrad, 
bland annat genom uppdaterade litteraturlistor. Det finns progression i upp-
lägget av undervisningen och i kursplanerna. Det sker en individualisering av 
studierna från nybörjarnivå till masternivå. Lärarna undervisar främst inom 
sina forskningsområden.

För masterexamen är bland annat en kurs i vetenskaplig framställning på 
engelska ett examenskrav. 

Rekommendationer

• Stärk miljön med fler vetenskapligt meriterade och forskningsaktiva 
lärare. 

• Vid nyanställningar bör man sträva efter en jämn könsfördelning i lärar-
kåren. 
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Forskarnivå
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 1 0,15 1 0,15
Docenter 0 0,00 2 0,10 2 0,10
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 3 0,25 3 0,25

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 1 0,07 1 0,07
Övriga disputerade 1 0,05 0 0,00 1 0,05
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 1 0,05 1 0,07 2 0,12

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 5 10* 15
Heltidsekvivalenter (studietakt) 3,0 7,5 10,5
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 0 0 0

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 32,8**

* En av dessa doktorander får sin handledning vid Södertörns högskola. 

** Nyckeltalet sjunker något om hänsyn tas till den handledning (0,05 heltidsekvivalent) som ges vid Sö-
dertörns högskola.

Forskarutbildningen i religionshistoria har en inriktning som motsvarar 
avdelningens och professurens inriktning inom religionsantropologi/religi-
onsetnologi inom områden som folkreligiösa fenomen, förkristna religioner 
samt moderna religiösa rörelser. Vid avdelningen finns dessutom en betydande 
språklig kompetens för studiet av indiska religioner i historia och i nutid.

Det finns 15 forskarstuderande med minst 50 procents studietakt. Två är 
finansierade med fakultetsmedel, en med universitetets donationsmedel och 
en med avdelningsmedel. 

Bedömning

Lärarkapacitet och -kompetens

Det finns tre tillsvidareanställda lärare och samtliga är män. En är profes-
sor och två är docenter. Utöver dessa finns det två visstidsanställda lärare, en 
kvinna och en man. 

Handledarkapaciteten är för liten i förhållande till antalet doktorander.
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Akademisk miljö

Lärarnas forskning är relevant för den undervisning och handledning som ges 
på forskarnivå. Det finns ett aktivt doktorandseminarium. 

Samarbetet med andra forskarutbildningar förefaller vara litet. Doktorand-
seminarierna har stor spridning på avhandlingsämnen. Detta kan vara både en 
fördel och en nackdel. Det främjar komparativa perspektiv och modeller, som 
är viktiga i en religionshistorisk utbildning, men det kan ske på bekostnad av 
mer specialiserade diskussioner. 

Nivå, progression och fördjupning

Att döma av de fem avhandlingstitlarna under perioden 2003-2007 är avhand-
lingsämnena väl avgränsade. 

Säkring av examensmål och utbildningens kvalitet

Två av fem avhandlingar är skrivna på engelska. Två av de tre resterande 
behandlar fornnordisk religion, inom vilken skandinaviska språk gärna räknas 
som internationellt forskarspråk. Detta kan sägas reflektera en vilja att kom-
municera med internationell forskning. 

Rekommendationer

• Samarbeta mera med andra forskarutbildningar. 
• Öka internationaliseringen.
• Vid nyanställningar bör man sträva efter en jämn könsfördelning i lärar-

kåren. 
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Södertörns högskola

Grundnivå och avancerad nivå

Religionsvetenskap
Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå Forskarnivå*

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
A H A H A H A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,10 1 0,10
Docenter 0 0,00 1 0,38 1 0,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 1 0,15 1 0,15 2 0,30 0 0,00 1 0,10 1 0,10
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 1 0,15 2 0,53 3 0,68 0 0,00 2 0,20 2 0,20

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 1 0,05 1 0,05
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 2 1,02 5 1,03 7 2,05
Övriga 1 0,15 0 0,00 1 0,15
Totalt antal 3 1,17 6 1,08 9 2,25

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 53,6 29,0 82,6
Helårsprestationer (HPR) 38,5 21,4 59,8
Antal examensarbeten 19

Nyckeltal, grundnivå och avancerad nivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 28,3
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 29,8
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 6,5
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 72,0
Andel tillsvidareanställda lärare % 50,0

* Södertörns högskola har inte examensrätt för forskarutbildning i religionsvetenskap. Två tillsvidarean-
ställda lärare, varav en professor, handleder dock fyra doktorander som är anställda via externa medel vid 
Södertörns högskola. Tre av dessa doktorander är antagna vid Göteborgs universitet, en vid Stockholms 
universitet. 

På Södertörns högskola har huvudområdet religionsvetenskap sin organisato-
riska hemvist vid Institutionen för genus, kultur och historia. Utbildningen 
har en humanistisk, samhällsvetenskaplig och icke-teologisk inriktning. Fokus 
ligger på religiös samtid i ett globalt perspektiv och religionsformer med rötter 
i kristendom och islam. 

Religionsvetenskap kan läsas som fristående kurser och som valbara inrikt-
ningar på olika lokala program. Utbildning i huvudområdet finns även med 
didaktisk inriktning och institutionen ger flera kurser inom lärarutbildningen. 
Kurserna ges på grundnivå och avancerad nivå. 
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Under perioden har lärosätet haft fyra doktorander som är anställda via 
externa medel. Tre av dessa är antagna vid Göteborgs universitet, en vid Stock-
holms universitet.

Bedömning

Lärarkapacitet och -kompetens

Det finns tre tillsvidareanställda lärare, varav en är docent, som undervisar på 
grundnivå och avancerad nivå. Det finns även två tillsvidareanställda lärare, 
varav en professor, som inte undervisar på grundnivå eller avancerad nivå. De 
handleder dock tre doktorander på forskarnivå. Utöver dessa finns det nio viss-
tidsanställda lärare. Lärarkapaciteten- och kompetensen är tillfredsställande. 
Det är dock anmärkningsvärt att undervisningen i hög grad genomförs av 
visstidsanställda lärare. Andelen tillsvidareanställda lärare har minskat suc-
cessivt sedan 2003. Könsfördelningen bland lärarna är ojämn.

Akademisk miljö

Lärarna är aktiva forskare med omfattande vetenskaplig publikation. Miljön 
vid Södertörns högskola framstår som en mycket attraktiv forskningsmiljö 
med flera större externt finansierade forskningsprojekt. Undervisningen är 
förankrad i forskning, och lärarnas kompetens och forskning är relevant i 
förhållande till den undervisning och handledning som ges. Det finns en god 
koppling mellan lärarnas specialiseringar och de olika kurser som ges. Kurs-
planerna visar att man eftersträvar att förmedla ett kritiskt och kreativt för-
hållningssätt. Alla kurser betonar även vikten av skrivträning. Sammantaget 
ger underlaget intryck av en god utbildningsmiljö.

På frågan om avvägning mellan yrkesrelevans och konfessionsneutralitet 
svarar lärosätet att religionsvetenskap på Södertörns högskola är ett veten-
skapligt ämne och därmed uttalat icke-konfessionellt. Konfessionsneutralite-
ten diskuteras dock ofta i ämnet, och den lokala profilen är icke-konfessionell 
och genomsyrar således all undervisning.

Nivå, progression och fördjupning

Utbildningen och examinationen ligger på högskolemässig nivå. Det finns en 
tydlig fördjupning inom huvudområdet på grundnivå respektive avancerad 
nivå. Det finns även progression från grundnivå till avancerad nivå. Avgräns-
ningen och benämningen på huvudområdet är adekvat. 

Säkring av kursmål, examensmål och utbildningens kvalitet 

Kursmålen är tydligt formulerade på alla nivåer. Kurslitteratur och exami-
nationsformer överensstämmer med kursmålen. På avancerad nivå finns det, 
förutom metod- och teorikursen, en individuellt upplagd kurs där målet bland 
annat är att lära sig självständig akademisk analys. 
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Utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå ger en god grund för 
vidare studier samt ger kunskaper och färdigheter som är användbara inom 
flera yrken. 

Rekommendation

• Öka andelen tillsvidareanställda lärare.
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Umeå universitet

Grundnivå och avancerad nivå

Religionsvetenskap
Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 1 0,05 1 0,09 2 0,14
Övriga disputerade 1 0,28 3 0,86 4 1,14
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 2 0,33 4 0,95 6 1,28

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 1 0,05 1 0,05
Övriga disputerade 1 0,10 0 0,00 1 0,10
Övriga 1 0,10 3 0,50 4 0,60
Totalt antal 2 0,20 4 0,55 6 0,75

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 135,0 60,0 195,0
Helårsprestationer (HPR) 94,2 43,5 137,7
Antal examensarbeten 18

Nyckeltal, grundnivå och avancerad nivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 96,0
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 136,3
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 12,6
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 70,0

Nyckeltal, alla nivåer
Andel tillsvidareanställda lärare % 54,8
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Teologi
Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 1 0,03 1 0,22 2 0,25
Övriga disputerade 1 0,10 3 0,82 4 0,92
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 2 0,13 4 1,04 6 1,17

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 3 0,23 3 0,23
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 1 0,10 0 0,00 1 0,10
Övriga 1 0,10 3 0,25 4 0,35
Totalt antal 2 0,20 6 0,48 8 0,68

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 117,5 50,0 167,5
Helårsprestationer (HPR) 67,1 26,3 93,4
Antal examensarbeten 14

Nyckeltal, grundnivå och avancerad nivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 90,5
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 111,6
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 8,0
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 55,0

Nyckeltal, alla nivåer
Andel tillsvidareanställda lärare % 59,0

Teologi och religionsvetenskap utgör två huvudområden vid Umeå universi-
tet. Båda områdena har sedan årsskiftet 2007/2008 sin organisatoriska hem-
vist vid den nybildade institutionen för idé- och samhällsstudier. Vid samma 
institution finns ämnena historia, idéhistoria, filosofi och arkeologi. Utbild-
ningarna inom teologi och religionsvetenskap är organiserade i ett antal kur-
ser i ämnena exegetik, historisk och praktisk teologi, systematisk teologi, etik, 
religionshistoria samt religionsbeteendevetenskap. Både teologi och religions-
vetenskap kan läsas som fristående kurser eller inom ramen för två lokala 
kandidatprogram på grundnivå: teologprogrammet respektive religionsvetar-
programmet.

På avancerad nivå ges två magister-/masterprogram, ett med huvudområdet 
teologi och ett med huvudområdet religionsvetenskap. Utbildningen i religi-
onsvetenskap leder till kandidat-, magister- eller masterexamen med förledet 
”filosofie” och utbildningen i teologi leder till kandidat-, magister- eller mas-
terexamen med förledet ”teologie”.

Programutbildningarna är utformade så att studenterna läser det första året 
tillsammans och efter det läser de en fritt vald kombination av kurser inom 
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de fem ämnena. Inom religionsbeteendevetenskap finns dessutom tre inrikt-
ningar: religionssociologi, religionspedagogik och religionspsykologi. 

Kursutbudet är utformat så att kurserna kan läsas oberoende av i vilken exa-
men de ska ingå. Examenskraven för examen med förledet teologie respektive 
filosofie skiljer sig emellertid åt vad gäller kraven på obligatoriska kurser. För 
examen med förled ”teologie” fordras att kurser i samtliga fem ämnen ingår. 

Inom både det religionsvetenskapliga programmet och teologprogrammet 
ges pastoralteologiska kurser. I det religionsvetenskapliga programmet kan 
kursen Pastoralteologi, introduktionskurs 15 högskolepoäng ingå. I teolog-
programmet ges kurserna ”Själavård och kateketik i Svenska kyrkan: fördjup-
ningskurs i pastoralteologi” på 15 högskolepoäng och ”Homiletik och liturgik 
i Svenska kyrkan, fördjupningskurs i pastoralteologi” på 15 högskolepoäng, 
som programkurser inom huvudområdet teologi.

Eftersom studenterna inom de två huvudområdena läser så pass många kur-
ser gemensamt, har expertgruppen valt att göra en gemensam bedömning av 
utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå, om inte annat anges. 

Bedömningar

Lärarkapacitet och -kompetens 

Eftersom lärarnas inriktningar inte har angivits i inkommet underlag är det 
inte möjligt att bedöma huruvida lärarkompetensen motsvarar innehållet i det 
befintliga kursutbudet. Av publikationslistorna framgår dock att lärarkompe-
tensen i exegetik och religionshistoria väsentligen bärs av gästlärare. 

Det gemensamma lärarkollegiet för teologi och religionsvetenskap utgörs av 
sex personer med tillsvidareanställning, fyra män och två kvinnor. Av dessa är 
samtliga disputerade, varav två docenter. Den ende professorn var tjänstledig 
under 2007 men återgår i tjänst 2009. 2007 hade man tre gästprofessorer från 
Stellenbosch University i Sydafrika, samtliga med en anställning på mindre 
än 10 procent av heltid. Andelen undervisningstid för varje lärare är trots detta 
liten med tanke på den relativt stora studentgruppen, speciellt inom huvud-
området religionsvetenskap.

På grundnivå är lärarsituationen nära den nedre gränsen vad gäller lärarka-
paciteten inom respektive huvudområde. 

Det samlade lärarkollegiet har två tillsvidareanställda docenter vilket är 
nära den nedre gränsen för att ge utbildning på masternivå inom två så brett 
definierade huvudområden. För undervisningen på grundnivå och magister-
nivå finns tillräcklig lärarkompetens då samtliga tillsvidareanställda lärare är 
disputerade. Denna bedömning gäller under förutsättning att lärarkollegiet 
samverkar med, och att undervisningen stärks av, lärare med kompetens inom 
ämnen som är relevanta för forskningsanknytningen av de olika inriktning-
arna inom teologi och religionsvetenskap. Detta framgår inte tydligt av själv-
värderingen.

Könsfördelningen är ojämn.



10�

Akademisk miljö 

Utbildningen präglas av ambitioner att anknyta till aktuell forskning inom 
teologi och religionsvetenskap och även till andra närliggande ämnen vid uni-
versitetet. Den samlade forskningsmiljön ger dock ett intryck av tillfällighet 
och sårbarhet.

Enligt kursplanerna för avancerad nivå ingår gemensamma seminarier med 
forskarutbildningen i utbildningen. Detta förefaller vara en rimlig ordning för 
att få större volym på studentgrupperna i seminariet. Nackdelen är att kurser 
på avancerad nivå riskerar att förlora fördjupningen inom inriktningarna. 

Umeå universitet anser att det är angeläget att studier inom teologi och reli-
gionsvetenskap sker i öppenhet och utan bundenhet till perspektiv hämtade 
från någon viss konfession. Pastoralteologiska kurser ges för att säkra yrkesre-
levansen för studenter som avser att verka som präster i Svenska kyrkan.

Nivå, progression och fördjupning 

Universitetet ger ett genomtänkt utbud av kurser som syftar till att systema-
tiskt bygga upp studenternas kunskaper och färdigheter i de två huvudom-
rådena.

Den grundläggande utbildningen är väl anpassad till nivån. Den progres-
sion, breddning i metod och teori samt ämnesfördjupning som presenteras i 
kursplanerna för de inledande tre terminerna i huvudområdet är tydlig. 

I kursutbudet finns en renodlad metodkurs. Den rekommenderas till samt-
liga studenter och utgör en träning inför uppsatskurserna och i arbetet med 
examensarbeten. Kursen utgör ett viktigt bidrag till möjligheten att integrera 
de olika inriktningarna.

Progressionen på avancerad nivå säkras genom kravet på att den studerande 
förutsätts ha genomgått påbyggnadskurs i samma ämne på grundnivån. 

Kurserna från och med tredje terminen inom det religionsvetenskapliga 
programmet tycks utgå ifrån, och väsentligen vara identiska med, det teolo-
giska utbildningsprogrammets kursutbud. Härigenom vinner man i effek-
tivitet och resursanvändning men riskerar samtidigt att behandling av kris-
tendomen kommer att saknas i det renodlat religionsvetenskapliga studiet. I 
synnerhet märks detta inom kurserna i religionshistoria. 

Litteraturen är relevant och internationellt gångbar och det är värt att notera 
att här finns både engelskspråkig (amerikansk) litteratur och översättningar 
av tyska arbeten till engelska. 

Säkring av kursmål, examensmål och utbildningens kvalitet
I undervisningen finns en ambition att låta studenten möta och till viss del 

också delta i forskning och seminarier på högre nivå. I synnerhet gäller detta 
studenter på avancerad nivå som regelmässigt deltar i forskarutbildningens 
seminarier. Flera kurser på avancerad nivå genomförs på engelska och med 
hjälp av ett lärarutbyte med sydafrikanska lärosäten. 

Det finns emellertid några svagheter både i kursplaner och i litteraturlis-
torna. Det gäller kopplingar till etiska debatter, frågor om forskarnas ansvar 
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och andra frågor som explicit nämns i examensordningen. Dessa syns inte i 
innehållsbeskrivningar eller bland förväntade studieresultat. Undantaget är 
att ett av kursernas förväntade studieresultat är att kunna redogöra för och 
kritiskt tillämpa ett feministiskt perspektiv. 

Rekommendationer 

• Förstärk lärarresurserna i exegetik och religionshistoria. 
• Antalet lärare och deras undervisningstid bör öka i förhållande till stu-

dentantalet. 
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Forskarnivå

Religionsvetenskap
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 1 0,08 1 0,08
Docenter 0 0,00 1 0,25 1 0,25
Övriga disputerade 1 0,02 2 0,06 3 0,08
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 1 0,02 4 0,39 5 0,41

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 2 0,04 2 0,04
Docenter 0 0,00 1 0,01 1 0,01
Övriga disputerade 0 0,00 2 0,05 2 0,05
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 5 0,09 5 0,09

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 2 6 8
Heltidsekvivalenter (studietakt) 2,0 4,4 6,4
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 0 1 1

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 17,2

Religionsvetenskap utgör ett forskarutbildningsämne vid Umeå universitet. 
Den allmänna studieplan för forskarutbildningen som institutionen har 

skickat in är daterad den 6 december 2000 och inte uppdaterad i enlighet med 
den nya högskoleförordningen och Bolognareformen. Det som går att utläsa 
ur självvärderingen är att fakulteten ger en för samtliga forskarstuderande 
obligatorisk metodkurs som omfattar 22,5 högskolepoäng. 

Bedömning 

Lärarkapacitet och -kompetens 

Det finns fem tillsvidareanställda lärare, varav en professor och en docent. 
Professorn som finns i religionsvetenskap har åtta procent av heltid avsatt åt 
undervisning och handledning på forskarutbildningen men är i övrigt tjänst-
ledig. Docenten har 25 procent av sin tjänst avsatt till handledning och under-
visning på forskarutbildningen. Övriga lärare undervisar i liten utsträckning 
på forskarnivå. Lärarkapaciteten i forskarutbildningen är för liten i förhållande 
till antalet doktorander.

Könsfördelningen är ojämn.
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Inriktningen på de forskarstuderandes avhandlingsarbeten är till stor del 
styrt av tillgänglig handledarkompetens. Detta kan begränsa doktorandernas 
möjlighet att välja inriktning för sitt avhandlingsarbete, men universitetet 
skriver i självvärderingen att de rekryterar den handledningskompetens som 
behövs externt. 

Akademisk miljö 

Forskning med relevans för forskarutbildningen i religionsvetenskap bedrivs 
samtidigt i flera näraliggande ämnen vid Umeå universitet. Den uttalade 
ambitionen är att göra denna samlade forskningsmiljö tillgänglig också för 
doktoranderna i religionsvetenskap. Det samlade intrycket av den akademiska 
miljön för doktoranderna i religionsvetenskap är att de forskarstuderandes val 
av avhandlingsarbeten är beroende av en alltför begränsad handledarkompe-
tens. Ämnets behov av externa handledare gör miljön sårbar. 

Nivå, progression och fördjupning 

Den allmänna studieplanen för forskarutbildningen har som sagt ännu inte 
omarbetats i överensstämmelse med Bolognareformen. Den studieplan som 
fortfarande tillämpas i forskarutbildningen har en formell uppbyggnad och 
innehåller riktlinjer som kan bidra till att förväntad nivå, progression och för-
djupning uppnås i forskarutbildningen. Det finns bland annat krav på genom-
gången D-kurs för den inriktning som är tänkt för avhandlingsarbetet.

Säkring av examensmål och utbildningens kvalitet

Forskningsseminarier ska finnas enligt studieplanen för forskarutbildning och 
ett högre seminarium för samtliga studerande hålls, men med oklar regelbun-
denhet. 

Rekommendationer 

• Uppdatera den allmänna studieplanen i enlighet med de nya bestämmel-
serna i högskoleförordningen.

• Öka lärarkapaciteten på forskarutbildningen.
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Uppsala universitet

Uppsala universitet har fem huvudområden på grundnivå och avancerad nivå. 
Forskarutbildningen är indelad i elva ämnen.

Grundnivå och avancerad nivå 
Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet ingår i vetenskapsområdet för 
humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet. Teologiska insti-
tutionen är den enda institutionen inom den teologiska fakultetsnämndens 
ansvarsområde och fakultetsnämnden fungerar därför också som institutions-
styrelse. Utbildningen inom teologi vid Uppsala universitet är indelad i fem 
huvudområden: bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier, religionsbeteen-
devetenskap, religionshistoria samt tros- och livsåskådningsvetenskap. Här 
ges ett kandidatprogram om 180 högskolepoäng och ett masterprogram om 
120 högskolepoäng i religionsvetenskap. Examensbenämningarna är teologie 
kandidatexamen respektive master-/magisterexamen.

Kandidatprogrammet inleds med en ämnesövergripande kurs i religionsve-
tenskap om 30 högskolepoäng. Därefter följer studier inom de fem huvudom-
rådena och inom det så kallade biområdet yrkesrelaterad religionsvetenskap. 
Studierna ska innefatta kurser från minst tre olika huvudområden. Inom ett 
av de huvudområden som studenten väljer, ska studierna omfatta minst 60 
högskolepoäng. 

Masterprogrammet har fem sökbara inriktningar som motsvarar huvud-
områdena inom kandidatprogrammet. För att vara behörig till en inriktning 
inom masterprogrammet ska den studerande ha skrivit det självständiga arbe-
tet för kandidatexamen inom samma huvudområde. Studenten kan efter stu-
dier om 60 högskolepoäng på masterprogrammet avsluta sina studier med en 
magisterexamen.

Kurser som i ”särskilt hög utsträckning” innehåller färdighetsträning för 
kommande yrkesverksamhet har samlats inom ett särskilt område, det ovan 
omtalade biområdet yrkesrelaterad religionsvetenskap. Inom detta biområde 
är vissa kurser med pastoralteologisk inriktning förlagda, liksom vissa kurser 
för blivande lärare. Dock kan man inom huvudområdena kyrko- och mis-
sionsstudier respektive religionsbeteendevetenskap på B-nivå välja kursen 
”Pastoralteologisk grundkurs. Teologiska tolkningar och ledarskap i Svenska 
kyrkan”, på 15 högskolepoäng.

Dessutom ger institutionen i samarbete med Svenska kyrkans pastoralin-
stitut i Uppsala kurserna ”Svenska kyrkans tro och liv”, 15 högskolepoäng, 
”Pastoralteologisk påbyggnadskurs: homiletik och liturgik i Svenska kyrkan”, 
15 högskolepoäng, samt ”Pastoralteologisk påbyggnadskurs: kateketik och sjä-
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lavård i Svenska kyrkan”, 15 högskolepoäng. Dessa kurser ingår i biområdet 
yrkesrelaterad religionsvetenskap. 

Yrkesrelevansen för de två stora avnämargrupperna religionslärare och präs-
ter i Svenska kyrkan tillgodoses genom fortlöpande samarbete med företrädare 
för lärarutbildningen och för Svenska kyrkans prästutbildning. Institutionen 
påpekar att det är i det senare fallet som frågan om avvägning mellan yrkesre-
levans och konfessionsneutralitet är aktuell men hävdar att kurserna utformas 
utifrån ett vetenskapligt betraktelsesätt, även i de fall där studieobjektet är 
ett specifikt trossamfunds läroutveckling, gudstjänsttraditioner eller bibelan-
vändning. Studenterna tränas också i att relatera sina religionsvetenskapliga 
studier till framtida yrkesval och för blivande präster och pastorer ska utbild-
ningen ge verktyg att bearbeta den egna trostraditionen kritiskt. 
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Bibelvetenskap
Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 2 0,30 2 0,30
Docenter 1 0,75 1 0,18 2 0,93
Övriga disputerade 0 0,00 2 1,55 2 1,55
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 1 0,75 5 2,28 6 3,03

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 2 0,21 2 0,55 4 0,76
Övriga 1 0,15 0 0,00 1 0,15
Totalt antal 3 0,36 2 0,00 5 0,91

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 70,0 41,0 111
Helårsprestationer (HPR) 56,0 30,0 86,0
Antal examensarbeten 10

Nyckeltal, grundnivå och avancerad nivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 28,2
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 29,3
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 2,6
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 77,5
Andel tillsvidareanställda lärare % - *

* Underlag saknas för att beräkna andel tillsvidareanställda lärare.

Målet för bibelvetenskap är att erbjuda en fullgod utbildning för ett flertal 
målgrupper: blivande lärare, blivande präster och pastorer, de som siktar på 
forskarutbildningen och de allmänt intresserade.

Efter A-kursen i religionsvetenskap, som läses gemensamt med studenter 
inom de andra huvudområdena, väljer studenterna mellan två inriktningar: 
med eller utan Bibelns grundspråk. Inom inriktningarna ges i sin tur möjlig-
het till fördjupning utifrån egen intresseinriktning. Viktigt att påpeka är att 
endast studiegången med grundspråk har fortsättning på avancerad nivå. 

På den avancerade nivån erbjuds inledningsvis kurser som syftar till att ge 
studenten fördjupade kunskaper i det andra testamentet med eller utan grund-
språk. På denna nivå finns också möjlighet att byta huvudinriktning, från 
Gamla Testamentet till Nya Testamentet eller vice versa. Därefter fördjupar 
sig studenterna genom tema- eller litteraturkurser. Till sist skriver studenterna 
en magister- eller masteruppsats. 
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Bedömning

Lärarkapacitet och -kompetens

Det finns sex tillsvidareanställda lärare, fem män och en kvinna. Bland lärarna 
finns två professorer och två docenter. 

Lärarkapaciteten och -kompetensen är tillfredsställande men könsfördel-
ningen är ojämn. 

Akademisk miljö 

Publikationsförteckningen för 2003–2007 visar att lärarna – med något 
undantag – är aktiva forskare som i flera fall publicerar sig i tidskrifter och 
böcker med internationell räckvidd, även om påfallande många artiklar och 
recensioner är nationellt begränsade till sin spridning. Den återkommande 
pedagogiska fortbildningen av lärarna är ett positivt inslag. På avancerad nivå 
är antalet studenter litet. Inom inriktningen Gamla Testamentet skrevs under 
läsåret 2006-07 endast två uppsatser och inom Nya Testamentet skrevs åtta. 
Studenterna deltar dock aktivt i forskarutbildningsämnenas seminarier och får 
härigenom kontakt med aktuell forskning, såväl på institutionen som natio-
nellt och internationellt. Uppsatser försvaras också på det högre seminariet. 

Nivå, progression och fördjupning

Utbildningen på grundnivå är högskolemässig. Den visar tillräcklig progres-
sion och bra fördjupning. Kurslitteraturen, som uppdateras regelbundet i det 
så kallade områdeskollegiet, är aktuell och relevant, undantaget de nytesta-
mentliga kurserna där litteraturen i några fall är inaktuell.

Formuleringar i kursplanerna speglar kraven på progression och fördjup-
ning såväl inom den avancerade nivån som mellan nivåerna. 

Säkring av samlade kursmål inom huvudområdet, säkring av examensmålen 
och säkring av utbildningens kvalitet

Examinationen sker genom skrivningar, hemskrivningar, muntliga tentamina 
och obligatoriska seminarier. Variationen av examinationsformer passar väl 
ihop med kursmålen. På avancerad nivå förekommer såväl föreläsningar som 
gruppövningar och interpretationsseminarier. Uppsatshandledningen fram-
står som ändamålsenlig.

Lärarna har på olika sätt tillgång till kompetensutveckling som en del i 
kvalitetsarbetet inom huvudområdet.

Rekommendation

• Eftersträva att oftare publicera forskningsresultat i internationella sam-
manhang.
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Kyrko- och missionsstudier 
Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 2 0,45 2 0,45 4 0,90
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 2 0,45 2 0,45 4 0,90

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 1 0,76 1 0,12 2 0,88
Övriga disputerade 0 0,00 1 0,26 1 0,26
Övriga 0 0,00 2 0,21 2 0,21
Totalt antal 1 0,76 4 0,59 5 1,35

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 43,9 31,1 75,0
Helårsprestationer (HPR) 31,6 16,5 48,1
Antal examensarbeten 10

Nyckeltal, grundnivå och avancerad nivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 33,3
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 36,8
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 4,9
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 64,0
Andel tillsvidareanställda lärare % 49,3

Kyrko- och missionsstudier är vid Uppsala universitet samlingsbeteckningen 
för ämnena kyrkohistoria, kyrkovetenskap och missionsvetenskap. Utbild-
ningen behandlar kyrkorna som historiska företeelser i ett globalt perspektiv. 
Efter A-kursen i religionsvetenskap, som läses gemensamt med studenter inom 
de andra huvudområdena, läser studenterna kurser i kyrko- och missionsstu-
dier om minst 60 högskolepoäng, vilket tillsammans med A-kursen i religi-
onsvetenskap utgör utbildningens huvudområde. 

På den avancerade nivån ges kurser inom de olika ämnena kyrkohistoria, 
kyrkovetenskap och missionsvetenskap. 

Bedömning

Lärarkapacitet och -kompetens 

Det finns fyra tillsvidareanställda lärare, två kvinnor och två män. Samtliga 
är professorer. Lärarkapaciteten och -kompetensen är tillfredsställande. Köns-
fördelningen är föredömlig.

Akademisk miljö

Av de insända publiceringslistorna framgår att lärarna är aktiva forskare. 
Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå anknyter till ämnena på fors-
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karutbildningarna. Utbildningens forskningsanknytning säkras också genom 
lärarnas egen forskning. Valet av litteratur är generellt sett utmärkt, mycket 
av den bästa och mest aktuella litteraturen finns i undervisningen. På ett kon-
struktivt sätt söker man samordna undervisning, examensmål och lärandemål 
med ett aktivt pedagogiskt arbete. Utbildningen ger goda förutsättningar för 
en självständig yrkesverksamhet, även utanför prästyrket.

I ett internationellt sammanhang studeras kyrkohistoria separat, men vid 
Uppsala universitet sammanfogas ett bredare fält genom att metodologi och 
empiri integreras från de närliggande ämnena kyrkovetenskap och missions-
vetenskap. Detta upplägg har sina fördelar och kan fylla en tydlig funktion 
i arbetslivet. 

Nivå, progression och fördjupning

De inskickade kursplanerna är systematiskt och väl utarbetade med en klar 
struktur. Det finns också en tydlig progression i kurserna, både när det gäller 
förkunskapskraven på studenterna och när det gäller att mer avancerad litte-
ratur användes ju längre i utbildningen man kommer. Både på grundnivå och 
avancerad nivå ger kursplanerna och utbildningsplanerna således en klar bild 
av medvetenheten om vikten av progression och fördjupning inom och mellan 
nivåerna under den samlade utbildningens gång. 

Säkring av kursmål, examensmål och utbildningens kvalitet.

Utbildnings- och kursplaner visar att det finns en hög medvetenhet om vikten 
av att säkra samband mellan undervisning, examinationsform och lärande-
mål. Både på grundnivå och avancerad nivå är examensmålen och möjligheter 
till olika ämneskombinationer reglerade genom utbildningsplanen. Utbild-
ningens olika ämnen är relevanta både inomakademiskt och för ett yrkesliv 
utanför akademin. Det krävs också av studenterna att de ska kunna följa forsk-
ningen på en internationell nivå och kunna kommunicera sin kunskap såväl 
inom som utanför akademin. Däremot är det osäkert om utbildningen ställer 
krav på att de ska kunna verka i ett internationellt sammanhang.

Rekommendation

• Ha mer litteratur på andra språk än svenska på de lägre nivåerna.
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Religionsbeteendevetenskap 
Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 1 0,26 3 0,36 4 0,62
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 1 0,80 0 0,00 1 0,80
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 2 1,06 3 0,36 5 1,42

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 1 0,69 1 0,69
Övriga disputerade 1 0,37 3 0,92 4 1,29
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 1 0,37 4 1,61 5 1,98

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 71,2 33,0 104,2
Helårsprestationer (HPR) 63,6 24,4 88,0
Antal examensarbeten 12

Nyckeltal, grundnivå och avancerad nivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 30,7
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 30,7
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 3,5
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 84,0
Andel tillsvidareanställda lärare % 52,1

Utbildning i religionsbeteendevetenskap på grundnivå och avancerad nivå 
består av två ämnen: religionspsykologi och religionssociologi. Efter den 
gemensamma A-kursen i religionsvetenskap finns redan från B-nivå möjlig-
het för studenterna att själva planera olika uppgifter och examinationsmo-
ment relaterade till det planerade yrket. Efter en integrerad fördjupningskurs 
på C-nivå ges studenten möjlighet till specialisering inom något av de två 
ämnena. På avancerad nivå utvecklar studenterna egna empiriska forsknings-
studier där de förväntas läsa in sig på, och tillämpa, aktuell internationell teori 
och metod. 

Bedömning

Lärarkompetens och -kapacitet

Det finns fem tillsvidareanställda lärare, tre män och två kvinnor. Bland 
lärarna finns fyra professorer. 

Lärarkapaciteten och -kompetensen är tillfredsställande. 

Akademisk miljö

En av lärarna, en kvinnlig professor, har 48 procent forskning inom ramen 
för sin anställning. De andra lärarna har lite tid för forskning. Den veten-
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skapliga publikationsförteckningen är dock imponerande i omfattning och 
kvalitet. Studenterna på både grundnivå och avancerad nivå har god tillgång 
till lärare som forskar aktivt. På avancerad nivå läggs stor vikt vid att studen-
terna integreras i forskarutbildningen. Lärarna uppmuntrar studenterna på 
masternivå att publicera sig i relevanta fora, inte sällan internationella publi-
kationer. Redan på B-nivån stimuleras studenternas kreativitet genom att de 
uppmuntras att själva planera sin utbildning. Att döma av kursplaner och lit-
teraturlistor får studenterna en bred orientering teorier om religion, individ 
och samhälle. 

Nivå, progression och fördjupning

En närmare granskning av litteraturlistor visar att utbildningen på grundnivå 
är på högskolenivå. På denna nivå är det också förtjänstfullt att huvudområdet 
håller ihop de två ämnena religionssociologi och religionspsykologi eftersom 
de överlappar varandra. 

Utbildningsplanen visar att progressionen är genomtänkt och god med en 
stigande grad av specialisering inom religionspsykologi eller religionssociologi 
ju längre studenterna kommer i sina studier. Dessutom finns viss möjlighet till 
fördjupning utifrån egna intressen mot slutet av utbildningen.

På avancerad nivå får studenterna sätta sig in i vetenskapsteori och metod 
på hög nivå samt delta i det högre seminariet. Det är förtjänstfullt på denna 
nivå att studenterna får specialisera sig mer än på grundnivå i antingen reli-
gionspsykologi eller religionssociologi. Nivån på examensarbetet är högre än 
på grundnivå. Progressionen mellan grundnivå och avancerad nivå är således 
tydlig och god. Studieplanerna visar att progressionen även inom nivåerna är 
god, inte minst därför att det finns klara krav på förkunskaper. 

Säkring av kursmål, examensmål och utbildningens kvalitet

Undervisnings- och examinationsformer säkrar att huvudområdets samlade 
lärandemål uppnås både på grundnivå och på avancerad nivå. På avancerad 
nivå kräver det självständiga arbetet om 30 högskolepoäng på masternivå eller 
15 högskolepoäng på magisternivå än högre grad av självständighet och stu-
denterna ges även möjlighet att presentera sitt arbete på forskningsseminarier 
vid andra lärosäten.

På avancerad nivå finns förhållandevis starka begränsningar för hur stor 
andel av studierna som får bedrivas inom andra ämnesområden, något som 
expertgruppen ser som en fördel. 

Rekommendation

• Låt vidareanställda lärare med hög kompetens undervisa mer på grund-
nivå.
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Religionshistoria
Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 2 0,86 2 0,86
Docenter 1 0,36 0 0,00 1 0,36
Övriga disputerade 1 0,71 0 0,00 1 0,71
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 2 1,07 2 0,86 4 1,93

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 1 0,40 0 0,00 1 0,40
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 1 0,40 0 0,00 1 0,40

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 57,6 36,8 94,3
Helårsprestationer (HPR) 44,3 27,2 71,5
Antal examensarbeten 7

Nyckeltal, grundnivå och avancerad nivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 40,5
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 40,5
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 3,0
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 75,0
Andel tillsvidareanställda lärare % 80,0

Efter den gemensamma A-kursen ges på B-nivå en bred översikt över huvud-
området, vetenskapshistoria och vissa övergripande metodologiska frågeställ-
ningar. På C-nivå har studenterna möjlighet att fördjupa sig i flera områden. 
På avancerad nivå läser studenterna metod och vetenskapsteori, kurser inom 
de fem religionsvetenskapliga huvudområdena samt fördjupar sig i ett fält 
inom religionshistorien. 

Bedömning

Lärarkapacitet och -kompetens

Det finns fyra tillsvidareanställda lärare, två kvinnor och två män. Bland 
lärarna finns det två professorer och en docent. Lärarkapaciteten och -kom-
petensen är tillfredsställande. 

Akademisk miljö

Det är positivt att en så stor del av undervisningen ges av de tillsvidareanställda 
lärarna, som samtidigt alla är aktiva forskare. Vid en närmare granskning av 
publikationsförteckningen framgår dock att forskningen skiljer sig mycket åt 
mellan de olika lärarna till nivå och omfång. 
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Kursplaner och examensmål är utformade så att forskningsanknytningen 
ska säkras. Examinationsformerna ser ut att främja självständigt tänkande hos 
studenterna och kurslitteraturen omfattar ett brett spektrum av teorier och 
perspektiv på religion. Det utvecklar studenternas kritiska och kreativa för-
hållningssätt. Studenterna på avancerad nivå uppmanas att delta i det högre 
seminariet. Här finns således en god koppling mellan forskning och utbild-
ning. 

Nivå, progression och fördjupning

På grundnivå tillämpas ett spektrum av olika examinationsformer såsom 
muntliga presentationer, hemuppgifter och webbaserade seminarier, som alla 
ger ett klart intryck av att vara på högskolenivå. Kursplanerna visar att för-
djupning och progression är säkrade inom huvudområdet, inom såväl som 
mellan nivåerna. Huvudområdets avgränsning är adekvat och innehållet över-
ensstämmer med benämningen religionshistoria . Här finns också en överens-
stämmelse mellan lärarnas specialiseringar och de kurser som ges. Frågan är 
dock varför inte kristendomen i sin fulla bredd också är inlemmat i studiet. 
Det riskerar medföra att ett viktigt element i utbildningen går förlorat och kan 
skapa en föreställning om att religionshistoria endast handlar om ”främmande 
religioner”, vilket i sin tur kan leda till att ett olyckligt skillnadsskapande mel-
lan ”vi” och ”de” uppstår. 

Säkring av kursmål, examensmål utbildningens kvalitet

Kursplanernas innehåll och examensmålen är i överensstämmelse med var-
andra. På avancerad nivå är utbildningen utformad så att forskningsanknyt-
ningen ska säkras och studenterna skriver en forskningsförberedande uppsats 
som de ska presentera och försvara på ett offentligt seminarium. 

På avancerad nivå förs löpande samtal mellan utbildningens företrädare och 
några av avnämarna, det vill säga skolan och kyrkan. Andra typer av avnä-
mare som kunde ha varit intressanta att kommunicera med, vilket ytterligare 
hade stärkt utbildningens yrkesrelevans, är biståndsorganisationer, det privata 
näringslivet och offentlig administration.

Rekommendation

• Integrera kristendomen i det religionshistoriska studiet på alla nivåer. 
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Tros- och livsåskådningsvetenskap 
Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 4 0,52 4 0,52
Docenter 0 0,00 2 0,90 2 0,90
Övriga disputerade 1 0,30 1 0,05 2 0,35
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 1 0,30 7 1,47 8 1,77

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 1 0,00 1 0,00
Övriga disputerade 3 1,19 2 0,26 5 1,45
Övriga 4 0,17 2 0,01 6 0,18
Totalt antal 7 1,36 5 0,27 12 1,63

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 79,0 58,0 137,0
Helårsprestationer (HPR) 55,0 36,0 90,0
Antal examensarbeten 29

Nyckeltal, grundnivå och avancerad nivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 40,3
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 42,5
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 49
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 66
Andel tillsvidareanställda lärare % 39,0

I huvudområdet tros- och livsåskådningsvetenskap ingår tre olika ämnen: etik, 
religionsfilosofi och systematisk teologi med livsåskådningsforskning. De olika 
ämnena samverkar nära inom utbildningen på såväl grundnivå som avance-
rad nivå. Efter A-kursen, som läses gemensamt med studenter från samtliga 
huvudområden, läser studenterna kurser i tros- och livsåskådningsvetenskap. 
Studierna på denna nivå sker genom ett fritt val av kurser om 15 högskolepo-
äng upp till sammanlagt 150 högskolepoäng. Inom ett av de ämnen som stu-
denten väljer ska studierna omfatta minst 60 högskolepoäng, vilket tillsam-
mans med A-kursen i religionsvetenskap utgör utbildningens huvudområde. 
På avancerad nivå läser studenterna kurser med möjlighet till fördjupning i 
ett av forskningsämnena etik, religionsfilosofi och systematisk teologi med 
livsåskådningsforskning och avslutar sina studier med en magister- eller mas-
teruppsats. 

Bedömning

Lärarkapacitet och -kompetens

Det finns åtta tillsvidareanställda lärare, varav bara en kvinna. Bland lärarna 
finns det fyra professorer och två docenter. Lärarkapaciteten och -kompeten-
sen är tillfredsställande men könsfördelningen är mycket ojämn.
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Akademisk miljö

Lärarnas tid för egen forskning inom ramen för deras anställningar varierar 
mycket. Den som har minst har endast tio procent medan den som har mest, 
en professor, har 58 procent. Utbildningen har klar anknytning till både aktu-
ell forskning och övriga närliggande ämnen inom den teologiska fakulteten. 
Den främjar på olika sätt ett kritiskt och kreativt förhållningssätt. Både när 
det gäller litteraturen och kursutbudet är forskningsanknytningen god. På 
avancerad nivå sker utbildningen i en forskande miljö och i nära anslutning 
till forskarutbildningar. 

Nivå, progression och fördjupning

Utbildningen på grundnivån är högskolemässig. Kurserna är av god kvalitet 
i vad gäller både fördjupning och bredd i metod, teori och ämneskunskap. 
Kursutbudet anknyter i hög grad till de forskande lärarnas specialintressen 
och kompetenser och ger på så sätt goda möjligheter för studenterna att välja 
mellan olika inriktningar. Huvudområdet är ändamålsenligt avgränsat.

Det är dock svårt att avgöra progressionen från sista kursen på B-nivå till 
första kursen på C-nivå, samt i de fall då uppsatsmomentet på C-nivå kan 
ersättas av litteraturkurser. Villkoren för tillgodoräknande är inte tydligt 
angivna och särskilda examinationsformer inte alltid specificerade. 

Kursplanerna visar att progressionen är säkrad inom huvudområdet på 
grundnivå. Vidare är behörighetskraven relevanta. För avancerad nivå är det 
dock inte lika uppenbart som på grundnivå att huvudområdet är ändamålsen-
ligt avgränsat och benämnt. Utbildningen verkar snarare koncentreras till ett 
forskarutbildningsämne – det vill säga etik, religionsfilosofi eller systematisk 
teologi – än täcka hela huvudområdet.

Säkring av kursmål, examensmål och utbildningens kvalitet

På avancerad nivå är det oklart vilka ”biområden” som är möjliga att läsa inom 
ramen för examen. 

Rekommendation

• Eftersträva bättre könsbalans i lärarkollegiet.

Sammanfattande bedömning

Utbildningarna inom de fem huvudområdena fungerar i stort sett väl både på 
grundnivå och avancerad nivå. Institutionens val att i samklang med Bolog-
nareformen dela in utbildningen i fem huvudområden är föredömlig. Lärar-
kompetensen och -kapaciteten är genomgående tillfredsställande, men köns-
fördelningen är ojämn. Det finns fler manliga lärare än kvinnliga och männen 
innehar ofta högre befattningar än kvinnorna. Här finns en rik flora av kur-
ser och den akademiska miljön framstår som god, men det är problematiskt 
att här ges kurser med pastoralteologisk inriktning, i synnerhet de som ges i 
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samarbete med Svenska kyrkans pastoralinstitut i Uppsala. Den akademiska 
miljön skulle också stärkas om lärarna fick mer avsatt tid för forskning. 

Rekommendationer som är gemensamma för alla huvudområden

• Stärk internationaliseringen i utbildningarna och forskningen. 
• Avsätt mer tid för forskning åt lärarna.
• Vidta åtgärder för att komma till rätta med den sneda könsfördelningen 

inom lärarkåren. 

Forskarnivå
Inom teologiska fakultetens verksamhetsområde finns elva ämnen i utbild-
ning på forskarnivå: etik, Gamla testamentets exegetik, kyrkohistoria, kyr-
kovetenskap, missionsvetenskap, Nya testamentets exegetik, religionsfilosofi, 
religionshistoria, religionspsykologi, religionssociologi och systematisk teologi 
med livsåskådningsforskning. Varje ämne är organisatoriskt knutet till ett av 
de fem områdeskollegierna inom teologiska institutionen och leds i normal-
fallet av en ämnesföreträdande professor. 

Vid teologiska fakulteten som helhet fanns det 2007 83 doktorander, varav 
50, 24 kvinnor och 26 män, hade en studietakt på 50 procent eller mer. Många 
av dessa antogs före 1998. Fakulteten antar efter 1998 inga doktorander som 
inte har godtagbar finansiering. I normalfallet finansieras doktoranden av 
fakultetens ordinarie anslag för forskning och forskarutbildning. De första 
två åren utgår utbildningsbidrag, därefter får doktoranden anställning. Antag-
ning med egen finansiering eller stipendiefinansiering sker också, men mer 
sällan. Därutöver använder fakulteten stipendiemedel från Uppsala akademi-
förvaltnings donationsfonder för att erbjuda doktorander antagna före 1998 
möjligheten att avsluta avhandlingsarbetet. 

Expertgruppen har valt att göra en sammanfattande bedömning för de 
elva forskarutbildningsämnena då många förtjänster och problem är gemen-
samma för dem. En beskrivning av den ämnesspecifika forskarutbildningen 
och av lärarkapaciteten och -kompetensen återfinns dock under respektive 
ämnesrubrik. 

Sammanfattande bedömning av forskarutbildningarna

Forskarutbildningarna vid Uppsala universitet fungerar i stort sett bra. De 
enskilda forskarutbildningarna utgör dock små miljöer. Eftersom samarbete 
är nödvändigt för att skapa en levande forskningsmiljö, är det tveksamt om 
den strikta uppdelningen i olika forskarutbildningsämnen verkligen är ända-
målsenlig. 

Lärarkapacitet och -kompetens

Lärarkapacitet och -kompetens är tillfredsställande i Nya testamentets exege-
tik, religionsfilosofi och religionspsykologi. Lärarkompetensen är tillfredsstäl-
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lande i Gamla testamentets exegetik, kyrkohistoria, religionshistoria och sys-
tematisk teologi med livsåskådningsforskning, men kapaciteten är för liten i 
förhållande till antalet doktorander. Både kompetens och kapacitet är för låga 
i etik, kyrkovetenskap och religionssociologi. I missionsvetenskap finns endast 
en professor och en doktorand. Denna miljö är i alla avseenden för liten. 

Könsfördelningen inom lärarkåren är mycket ojämn. Av 20 tillsvidarean-
ställda lärare är fjorton män och sex kvinnor. Av dessa fjorton män är tolv 
professorer, medan endast tre kvinnor är professorer. Här finns två kvinnliga 
och två manliga docenter. Resterande är lektorer. 

Akademisk miljö

Tiden för forskning inom ramen för anställningen ligger i allmänhet runt 25 
procent, ibland betydligt mindre och som mest på knappt 50 procent. Gene-
rellt sett har männen mer tid för forskning än kvinnorna, vilket utan tvivel 
är betingat av att männen oftare än kvinnorna är professorer. Publikations-
listorna för perioden 2003-2007 visar att lärarna och handledarna – med få 
undantag – är aktiva forskare. I flera fall publicerar de sig i tidskrifter och 
böcker med internationell räckvidd. Påfallande ofta rör det sig emellertid om 
artiklar och recensioner som publiceras i nationella tidskrifter. 

Miljöerna är små, med få forskarstuderande och få lärare inom varje forskar-
utbildningsämne. Som påpekades i Högskoleverkets utvärdering av teologiska 
och religionsvetenskapliga utbildningar vid svenska universitet och högskolor 
2002 (2002:4 R), skulle alla ämnen tjäna på mer samverkan, såväl internt som 
externt. Inte minst gäller detta seminarieverksamheten. Ämnena kyrkohisto-
ria, kyrkovetenskap och missionsvetenskap har ett gemensamt högre semi-
narium i syfte att säkerställa den kritiska massan och främja utbytet mellan 
forskare. Övriga forskarutbildningar samverkar inte.. I självvärderingarna för 
missionsvetenskap och religionssociologi understryks emellertid samarbetet 
med andra discipliner vid lärosätet och internationellt. Om det kommer dok-
toranderna till del är dock svårt att säga. 

Nivå, progression och fördjupning

Det är en svaghet att det inte krävs förkunskaper i latin för tillträde till utbild-
ningen i kyrkohistoria, likaså att det finns möjlighet att inom ramen för fors-
karutbildningen i missionsvetenskap välja att studera språk. Språkkunskaper 
borde istället vara ett förkunskapskrav för tillträde till utbildningarna.

Avhandlingsämnena verkar rimligt avgränsade. Även fördelningen mellan 
kurspoäng och avhandlingspoäng är i stort sett ändamålsenlig. Frågan är dock 
om inte några av kurserna inom utbildningarna är på för låg nivå, eller i varje 
fall alltför vagt och brett formulerade i sina kursnamn. Eftersom antalet dok-
torander inom varje ämne är så litet, uppstår frågan om dessa vagt formulerade 
kursnamn inte indikerar att det i själva verket handlar om självstudier. 
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Säkring av examensmålen och säkring av utbildningens kvalitet

Seminariebehandling av avhandlingsdelar regleras i allmänhet i den allmänna 
studieplanen, även om halvvägsseminarier och slutseminarier inte är reglerade. 
I några av ämnena – kyrkovetenskap, kyrkohistoria och missionsvetenskap 
– ställs endast krav på aktivt seminariedeltagande. Även om man kan anta 
att detta inbegriper behandling av avhandlingsmanuskript, bör detta regleras 
formellt i den allmänna studieplanen. 

Utbildningarna är klart vetenskapliga och akademiskt kritiska. Däremot 
saknas ordentliga ambitioner att formalisera utbildningens koppling till ett 
internationellt sammanhang genom att exempelvis skapa möjligheter för dok-
toranderna till utlandsstudier och till deltagande i konferenser. I de fall då en 
sådan ambition är klart uttalad, som exempelvis inom kyrkovetenskap, fram-
står det i sin tur som märkligt att den stora majoriteten av avhandlingarna 
är skrivna på svenska. Inom Gamla och Nya Testamentets exegetik skrivs 
däremot avhandlingarna i allmänhet på språk som gör dem internationellt 
tillgängliga. 

Det finns fasta ramar för handledning med klara förväntningar på både 
handledare och doktorand. Handledningstiden beräknas enligt institutionens 
riktlinjer till 48 timmar per läsår, vilket motsvarar 16 kontakttimmar. Varje 
doktorand har såväl en huvud- som en biträdande handledare, vars handled-
ningstid regleras i den individuella studieplanen. Det antal kontakttimmar 
som varje doktorand har rätt till är väl litet om än godtagbart om det kom-
penseras genom exempelvis en vital seminarieverksamhet. 

I de allmänna studieplanerna regleras alla doktoranders möjlighet att inom 
ramen för utbildningen genomgå pedagogisk utbildning för universitetslärare. 
När det finns ekonomiska möjligheter och doktoranden önskar det, erbjuds 
också möjlighet att undervisa. Det är mycket positivt, eftersom det är relevant 
för doktorandernas framtida yrkesarbete. 
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Etik
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 1 0,20 1 0,20
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 1 0,01 1 0,01
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 2 0,21 2 0,21

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 1 0,01 0 0,00 1 0,01
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 1 0,01 0 0,00 1 0,01

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 2 4 6
Heltidsekvivalenter (studietakt) 1,5 2,8 4,3
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 1 2 3

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 21,5

Vid sidan av avhandlingsarbetet om 150 högskolepoäng tar studenterna kurser 
om 90 högskolepoäng, varav 15 utgörs av valfria kurser. 

Det finns tillsvidareanställd lärare (män), varav en som är professor. Därut-
över finns en kvinnlig forskarassistent, men hon har endast en procent under-
visning. Lärarkompetensen är för låg och lärarkapaciteten är för liten i förhål-
lande till antalet doktorander.

Mellan 2003 och 2007 gjordes fem nyantagningar i ämnet. Det finns sex 
doktorander, två kvinnor och fyra män. En av doktoranderna saknar registre-
rad finansiering, tre har fakultetsfinansierade doktorandanställningar, en har 
en externt finansierad doktorandanställning och en har externt stipendium. 
Studietakten ligger mellan 50 och 100 procent. Dessutom finns det tre dokto-
rander med aktivitetsgrad under 50 procent.
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Gamla testamentets exegetik
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 1 0,15 1 0,15
Docenter 1 0,05 0 0,00 1 0,05
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 1 0,05 1 0,15 2 0,20

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 3 1 4
Heltidsekvivalenter (studietakt) 2,4 1,0 3,4
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 1 0 1

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 17,0

Vid sidan av avhandlingsarbetet som omfattar 150 högskolepoäng ska studen-
terna ta obligatoriska kurser om 90 högskolepoäng, varav 22,5 består av valfria 
kurser som väljs i samråd med handledare.

Här finns två tillsvidareanställda lärare, en man som är professor och en 
kvinna som är docent. Det finns inga övriga lärare. Lärarkompetensen är 
tillfredsställande, men kapaciteten är för liten i förhållande till antalet dok-
torander.

I ämnet har inga nyantagningar gjorts under perioden 2003–2007. Det 
finns fyra doktorander med en studietakt på 50 procent eller mer, tre kvinnor 
och en man. 
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Kyrkohistoria
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 1 0,11 1 0,27 2 0,38
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 1 0,11 1 0,27 2 0,38

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 1 0,01 1 0,01
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 1 0,01 1 0,01

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 0 7 7
Heltidsekvivalenter (studietakt) 0,0 4,4 4,4
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 0 0 0

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 11,6

Vid sidan av avhandlingsarbetet som omfattar 150 högskolepoäng tar studen-
terna kurser om 90 högskolepoäng varav 7,5 är valfria kurser. 

Här finns två tillsvidareanställda lärare som är professorer, en kvinna och 
en man. Därutöver finns två visstidsanställda lärare. Lärarkompetensen är 
tillfredsställande, men kapaciteten är något för liten i förhållande till antalet 
doktorander.

Två personer har antagits under perioden 2003-2007. Det finns sju dokto-
rander i ämnet, alla män. Två av dessa saknar registrerad finansiering. Bland 
de övriga har en doktorandanställning finansierad av fakulteten, medan fyra 
personer finansierar sina studier med externa medel. Studietakten varierar 
mellan 50 procent och 100 procent. 
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Kyrkovetenskap 
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 1 0,10 1 0,23
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 1 0,10 1 0,23

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 4 4 8
Heltidsekvivalenter (studietakt) 2,8 2,7 5,5
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 0 0 0

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 23,9

Vid sidan om avhandlingsarbetet om 150 högskolepoäng, tar studenterna kur-
ser om 90 högskolepoäng, varav 15 utgörs av valfria kurser. 

Här finns en tillsvidareanställd manlig professor. Det finns inga övriga 
lärare. Lärarkapaciteten är för låg i relation till antalet doktorander och endast 
en lärare är för lite för att ämnet ska kunna utgöra en akademisk miljö av god-
tagbar kvalitet. 

Mellan 2003 och 2007 antogs fem nya forskarstuderande. Det finns åtta 
doktorander, fyra kvinnor och fyra män. En av dessa saknar registrerad finan-
siering, en har en doktorandanställning finansierad av fakulteten, fyra stycken 
finansierar sina studier genom stipendier och forskningsanslag utifrån, en är 
ålderspensionär och finansierar själv sina studier och en har stipendium från 
fakulteten. Studietakten varierar mellan 50 och 100 procent. Det finns dess-
utom en doktorand med en aktivitetsgrad under 50 procent.
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Missionsvetenskap
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 1 0,19 0 0,00 1 0,19
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 1 0,19 0 0,00 1 0,19

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,0

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 0 1 1
Heltidsekvivalenter (studietakt) 0,0 0,5 0,5
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 0 0 0

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 2,6

Vid sidan av avhandlingsarbetet om 150 högskolepoäng, tar studenterna kurser 
om 90 högskolepoäng, varav 60 är valfria. 

Här finns en tillsvidareanställd kvinnlig professor. Det finns inga övriga 
lärare. Lärarkapaciteten är i och för sig tillfredsställande i och med att det bara 
finns en doktorand med 50 procents studietakt i ämnet, men en lärare och en 
doktorand är för lite för att ämnet ska kunna utgöra en akademisk miljö av 
godtagbar kvalitet. Sex doktorander med en aktivitetsgrad under 50 procent 
kompenserar inte för detta. 

Mellan 2003 och 2007 har inga nyantagningar gjorts. Doktoranden med en 
studietakt om 50 procent har en fakultetsfinansierad doktorandanställning.
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Nya testamentets exegetik
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 1 0,07 1 0,07
Docenter 0 0,00 1 0,10 1 0,10
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 2 0,17 2 0,17

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 1 1 2
Heltidsekvivalenter (studietakt) 0,5 1,0 1,5
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 0 1 1

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 8,8

Vid sidan av avhandlingsarbetet som omfattar 150 högskolepoäng, ska studen-
terna ta obligatoriska kurser om 90 högskolepoäng, varav 22,5 består av valfria 
kurser som väljs i samråd med handledare.

Här finns två tillsvidareanställda manliga lärare, en professor och en docent. 
Det finns inga övriga lärare. Lärarkapaciteten- och kompetensen är tillfreds-
ställande. 

Under 2003-2007 gjordes en nyantagning. Det finns två forskarstude-
rande, en man vars anställning om 100 procent finansieras av fakulteten och 
en kvinna med halvtids studietakt som är utan registrerad finansiering. Dess-
utom finns en doktorand med en studietakt på 25 procent. 
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Religionsfilosofi
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 2 0,25 2 0,25
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 1 0,01 0 0,00 1 0,01
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 1 0,01 2 0,25 3 0,26

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 2 0 2
Heltidsekvivalenter (studietakt) 1,0 0,0 1,0
Licentiatexamina 1 0 1
Doktorsexamina 0 0 0

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 3,8

Vid sidan av avhandlingsarbetet om 150 högskolepoäng, går studenterna kurser 
om 90 högskolepoäng, varav 60 utgörs av valfria kurser.

Det finns tre tillsvidareanställda lärare, två manliga professorer och en 
kvinnlig lektor. Det finns inga övriga lärare. Lärarkapaciteten och -kompe-
tensen är tillfredsställande. 

Mellan 2003 och 2007 gjordes tre nyantagningar. Det finns två dokto-
rander, båda kvinnor och finansierade av fakulteten med studietakt runt 90 
procent. Dessutom finns två doktorander med en aktivitetsgrad under 50 pro-
cent. 
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Religionshistoria
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 2 0,12 2 0,12
Docenter 1 0,09 0 0,00 1 0,09
Övriga disputerade 1 0,04 0 0,00 1 0,04
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 2 0,13 2 0,12 4 0,25

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 3 3 6
Heltidsekvivalenter (studietakt) 2,2 2,5 4,7
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 0 2 2

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 22,4

Vid sidan av avhandlingsarbetet om 150 högskolepoäng, tar studenterna kurser 
om 90 högskolepoäng, varav 30 utgörs av valfria kurser. 

Det finns fyra tillsvidareanställda lärare, två manliga professorer och två 
kvinnliga lektorer, varav en med docentkompetens. Det finns inga övriga 
lärare. Lärarkompetensen är tillfredsställande, men kapaciteten är för liten i 
förhållande till antalet doktorander.

Mellan 2003 och 2007 har fem nyantagningar gjorts. Det finns sex dokto-
rander med en studietakt på mellan 55 och 100 procent, tre kvinnor och tre 
män. En har doktorandanställning bekostad av fakulteten, två försörjs genom 
utbildningsbidrag från fakulteten. Två är ålderspensionärer och finansierar 
själva sina studier och en finansierar sina studier genom externa stipendier. 
Dessutom finns en doktorand med en studietakt på under 50 procent. 
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Religionspsykologi
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 1 0,18 1 0,01 2 0,19
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 1 0,18 1 0,01 2 0,19

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 2 1 3
Heltidsekvivalenter (studietakt) 1,3 0,5 1,8
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 0 0 0

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 9,5

Vid sidan av avhandlingsarbetet om 150 högskolepoäng tar studenterna kurser 
om 90 högskolepoäng, varav 30 är valfria. 

Det finns två tillsvidareanställda lärare med professorskompetens, en kvinna 
och en man. Lärarkapaciteten och -kompetensen är tillfredsställande.

Mellan 2003 och 2007 har två nyantagningar gjorts. Det finns tre dokto-
rander i ämnet, två kvinnor och en man. En försörjs genom utbildningsbidrag 
från fakulteten, en saknar registrerad finansiering och en finansierar sina stu-
dier genom egen försörjning. Två av doktoranderna har 50 procent studietakt 
och en bedriver sina studier på 75 procent. Dessutom finns en doktorand med 
en studietakt på mindre än 50 procent. 
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Religionssociologi
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 1 0,04 1 0,04
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 1 0,01 0 0,00 1 0,01
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 1 0,01 1 0,04 2 0,05

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 1 0,06 0 0,00 1 0,06
Övriga disputerade 1 0,01 1 0,01 2 0,02
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 2 0,07 1 0, 01 3 0,08

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 2 1 3
Heltidsekvivalenter (studietakt) 1,5 0,5 2,0
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 0 0 0

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 20

Vid sidan av avhandlingsarbetet om 150 högskolepoäng tar studenterna kurser 
om 90 högskolepoäng, varav 30 utgörs av valfria kurser. 

Här finns två tillsvidareanställda lärare, en manlig professor och en kvinn-
lig lektor. Till detta kommer två visstidsanställda lärare och en forskarassis-
tent. Lärarkapaciteten och -kompetensen är inte tillfredsställande.

Mellan 2003 och 2007 har en nyantagning gjorts. Det finns tre doktoran-
der, två kvinnor och en man. En är finansierad genom anställning vid annat 
lärosäte, en har extern finansiering och en har egen försörjning. Endast den 
sistnämnda har en studietakt på 100 procent, de andra två har en studietakt 
på 50 procent. 
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Systematisk teologi med livsåskådningsforskning
Tillsvidareanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 1 0,20 1 0,20
Docenter 0 0,00 1 0,05 1 0,05
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 2 0,25 2 0,25

Visstidsanställda 
lärare Forskarnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 1 0,04 1 0,04
Övriga disputerade 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 1 0,04 0 0,04

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 5 3 8
Heltidsekvivalenter (studietakt) 4,3 2,4 6,7
Licentiatexamina 0 0 0
Doktorsexamina 0 1 1

Nyckeltal, forskarnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och 
professorer 23,1

Vid sidan av avhandlingsarbetet om 150 högskolepoäng, tar studenterna kurser 
om 90 högskolepoäng, varav 7,5 utgörs av valfria kurser.

Det finns två tillsvidareanställda lärare, båda män, en professor och en 
docent. Det finns inga övriga lärare. Lärarkompetensen är tillfredsställande 
men kapaciteten är för liten i förhållande till antalet doktorander.

Mellan 2003 och 2007 gjordes fem nyantagningar. Det finns åtta doktoran-
der, fem kvinnor och tre män. Fem har doktorandanställningar finansierade 
av fakulteten. En har externt stipendium, en har en extern anställning och 
en är ålderspensionär och finansierar själv sina studier. Studietakten varierar 
mellan 50 och 100 procent. 

Gemensamma rekommendationer för alla forskarutbildningar

• Samarbeta mer och bättre med andra forskarutbildningsämnen internt på 
institutionen.

• Samarbeta mer med andra utbildningsinstitutioner inom samma ämnes-
områden nationellt och internationellt. 

• Sträva efter bättre könsbalans vid anställning av lärare.
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Växjö universitet

Grundnivå

Religionsvetenskap
Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 1 0,70 1 0,70
Övriga disputerade 0 0,00 1 0,70 1 0,70
Övriga 1 0,80 0 0,00 1 0,80
Totalt antal 1 0,80 2 1,40 3 2,20

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt
A H A H A H

Professorer 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Docenter 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Övriga disputerade 0 0,00 1 0,12 1 0,12
Övriga 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totalt antal 0 0,00 1 0,12 1 0,12

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 18,0 10,0 28,0
Helårsprestationer (HPR) 15,0 7,0 22,0
Antal examensarbeten 7

Nyckeltal, grundnivå och avancerad nivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 17,3
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 34,1
Handledarkompetens: antal examensarbeten/ heltidsekvivalenter disputerade lärare 8,5
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 78,0
Andel tillsvidareanställda lärare % 94,3

Huvudområdet religionsvetenskap är organisatoriskt placerat vid Institutionen 
för humaniora. Eftersom religionsvetenskap är ett av institutionens minsta 
”ämnen” samverkar lärarna regelmässigt med historia. Studenter kan läsa reli-
gionsvetenskap som fristående kurser på grundnivå. 

På nivån 0-60 högskolepoäng ges en kurs med titeln Religionsvetenskap, 
allmän kurs. Den innehåller kurser i bibelvetenskap, religionshistoria, reli-
gionsbeteendevetenskap, etik, livsåskådning och religionsfilosofi, kristendo-
mens historia samt kyrkovetenskap. På nivån 61-90 högskolepoäng ges kursen 
Religionsvetenskap kandidatkurs, som innehåller delkurser i religionshistoria, 
modern kristen teologi och en uppsatskurs om 15 högskolepoäng. Slutligen ges 
en kurs på nivån 91-120 högskolepoäng, Religionsvetenskap fördjupningskurs, 
som innehåller delkurser i aktuell religionsvetenskaplig litteratur, religionsteo-
logi samt valfri läskurs och/eller uppsats. 
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Religionsvetenskap läses också av studenter inom ramen för lärarutbildningen, 
men dessa kurser utvärderas inte här. 

Bedömning

Lärarkapacitet och -kompetens 

År 2007 fanns under vårterminen två tillsvidareanställda lärare, en lektor 
och en adjunkt som båda arbetade 100 procent. Höstterminen 2007 tillkom 
en docent med 80 procents anställning. De två disputerade lärarna har sina 
specialiseringar inom religionshistoria respektive kyrkohistoria. Lärarkompe-
tensen och -kapaciteten är tillfredsställande. 

Akademisk miljö 

Utbildningen präglas av ambitioner att anknyta till humanistisk och sam-
hällsvetenskaplig metod och teori, i synnerhet i samarbetet med historia. Den 
redovisade forskningen visar hög kvalitet, trots att lärarna har lite eller ingen 
tid avsatt för forskning. Den akademiska miljön är liten och sårbar.

Under 2007 har lärosätet givit uppdragsutbildning åt Svenska kyrkan 
och diskussioner pågår om möjligheten att låta Svenska kyrkan finansiera 
en anställning som forskarassistent. Lärosätet skriver i sin självvärdering att 
inget trossamfund tillåts påverka den akademiska, kritiska och vetenskapliga 
utbildning och forskning som bedrivs vid universitetet.

Nivå, progression och fördjupning 

Kurserna är anpassade till de krav som kan ställas på utbildning på grundnivå. 
I synnerhet betonas metod och teori. I huvudområdets översiktliga orientering 
finns det en betoning på religionshistoria. Inom kursutbudet ges en väl upp-
byggd metodkurs. Kurslitteraturen är under det inledande studiet i huvud-
sak svensk och i vissa avseenden av grundläggande karaktär. Progressionen 
säkerställs när kurser under tredje terminen tydligare anknyter till aktuell 
forskning. Studiet av kristendomen bygger dock generellt på alltför grundläg-
gande litteratur. Förväntade läranderesultat i kursplanerna beskriver progres-
sion mellan de olika kurserna på ett adekvat sätt. 

Kursplanerna nämner examinationsformer som syftar till att främja både 
progression i teori och förmågan att tillämpa religionsvetenskapliga metoder. 
Examinationsformerna anpassas också till de olika lärandemålen.

Säkring av kursmål, examensmål och utbildningens kvalitet

Att man av kvalitetsskäl valt att inte bedriva någon maagisterutbildning i 
religionsvetenskap tyder på ett gott kvalitetstänkande. En omfattande intern 
kvalitetsgranskning genomförs innan utbildning på dessa nivåer får inrättas 
vid lärosätet.
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Rekommendationer 

• Förstärk lärarkapaciteten och lärarkompetensen för att minska sårbarhe-
ten.

• Utveckla den akademiska kvaliteten, framför allt när det gäller kurslitte-
raturen i de kursmoment som omfattar studiet av kristendomen.





BILAGOR
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Bilaga 1

Danmark
Københavns Universitet

Universitetet er grundlagt 1479 og der har fra begyndelsen til i dag vært teolo-
gisk uddannelse. I dag er studiet delt i et bachelorstudium på tre år, dog for-
længet med et år, hvis den studerende ikke har latin og græsk fra gymnasiet, 
et kandidatstudium på to år (cand.theol.) og et ph.d.-studium på tre år.

De teologiske fag er klassiske: gammeltestamentlig eksegese, nytestament-
lig eksegese, kirkehistorie, dogmatik, etik og religionsfilosofi og praktisk teo-
logi. Der stilles krav om tre sprog i bacheloruddannelsen: hebraisk, græsk og 
latin.

Det første professorat i religionshistorie blev oprettet i år 1900. I dag ind-
går religionshistorien på bachelorniveau i en samlet uddannelse med nav-
net religionsvidenskab, men findes som selvstændigt kandidatstudium. Ved 
Københavns Universitet findes religionsvidenskab således som del af to-faglig 
bacheloruddannelse, hvorpå findes mulighed for at specialisere sig på tre kan-
didatuddannelser: Religionshistorie, Religionssociologi og Kristendomshisto-
rie. Hertil kommer ph.d.-uddannelse på tre år. Disse uddannelser befinder sig 
alle ved Det Humanistiske Fakultet, og de studerende tildeles graden cand.
mag.

Aarhus Universitet

Universitetet er grundlagt som Danmarks andet universitet i 1928. Det Teo-
logiske Fakultet blev oprettet i 1942 og efterhånden udbygget med lærestole 
i alle de klassiske teologiske fag som en parallel til Københavns Universitet 
og de fag, som er nævnt ovenfor. I Århus gives desuden i dag undervisning i 
religionsfag for teologer. I dag udbydes et bachelorstudium på tre år, dog for-
længet med et år, hvis den studerende ikke har latin og græsk fra gymnasiet ,et 
kandidatstudium på to år (cand.theol.) og et ph.d.-studium på tre år. Desuden 
findes med økonomisk støtte fra en forskningsfond ejet af Aarhus Universitet 
mulighed for at påbegynde ph.d.-studiet allerede efter et år på kandidatud-
dannelsen, den såkaldte 4+4-model.

Ved Det Teologiske Fakultet skabtes i løbet af 1960’erne en uddannelse i 
kristendomskundskab, hvis hovedsigte var uddannelse af tofaglige gymna-
sielærere (cand.mag.). Denne uddannelse var et begrænset udvalg af de teolo-
giske fag kombineret med religionshistorisk undervisning, der blev varetaget 
af lærere fra Det Humanistiske Fakultets Institut for Religionshistorie. Dette 
institut for religionshistorie blev i løbet af 1980’erne overflyttet til Det Teolo-
giske Fakultet, og i 1990 skete en egentlig fusion under navnet religionsvidens-
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kab. Det udbydes i dag religionsvidenskab som en del af tofaglige bacherlorud-
dannelser og som kandidatuddannelse (cand.mag.)

Syddansk Universitet

Det oprindelse Odense Universitet er grundlagt i 1966. Senere fusioner har ført 
til navnet Syddansk Universitet. Ved Syddansk Universitets afdeling i Odense 
har gennem flere årtier været udbudt en kort (1½-årig) såkaldt sidefagsuddan-
nelse i religionsstudier (svarer til religionsvidenskab). I løbet af 1990’erne skete 
en udvidelse af uddannelsesudbuddet, således at der i dag i Odense udbydes 
religionsstudier som del af treårige to-faglige bacherloruddannelser og på to-
årige kandidatforløb (cand.mag.). Uddannelserne udbydes af Det Humanis-
tiske Fakultet. 

Norge
1. Teologisk embetseksamen ble innført ved forordning 27. mars 1629 som 

betingelse for å kunne inneha prestekall i Danmark-Norge. Fra 1824 ble 
teologisk embetseksamen avlagt ved Universitetet i Oslo, siden 1913 også 
ved Menighetsfakultetet. Idag har Det teologiske fakultet i tillegg til pro-
fesjonsstudier i teologi, bachelorprogram i teologi og kristendom og mas-
terprogram i kristendomsstudier, ”Profesjonsetikk og diakoni” og ”Reli-
gion og samfunn”. Det teologiske menighetsfakultetet har, ved siden av 
profesjonsstudiet i teologi, blant annet årsstudium i Kristendoms-, religi-
ons- og livssynskunnskap (KRL), bachelor i teologi og diverse mastere i 
kristendom, teologi og KRL.

2. Norge fikk sitt første professorat i religionshistorie i 1898 ved Universitetet 
i Kristiania. Religionshistorisk institutt ble opprettet ved Universitetet i 
Oslo i 1956. Fagtilbudet omfattet grunnfag og magistergrad (i Norge var 
magistergrad en forskerrettet grad, ekvivalent med hovedfag). Fra 1978 ble 
det mulig å ta hovedfag i religionshistorie. Dette hang blant annet sam-
men med at faget nå ga kompetanse til å undervise i skolen.

   Fra 1969 ble det adgang til å avlegge hovedfagseksamen i kristendoms-
kunnskap, fra 1973 grunnfag i kristendomskunnskap. I 1983 ble det opp-
rettet et storfag i kristendomskunnskap med mulighet til fordypning i 
konfesjonskunnskap, religionskunnskap og livssynskunnskap. Emnene 
skulle styrke religionslærernes faglige kvalifikasjoner for undervisning i 
grunnskolen og den videregående skole. Tidligere hadde teologer gjerne 
undervist i dette. Kristendomskunnskap ble i 1989 overført fra Det his-
torisk-filosofiske fakultet til Det teologiske fakultet. Grunnfaget skulle 
danne basis for det teologiske embetsstudiet.

3.  Ved Universitetet i Bergen ble det opprettet et professorat i allmenn reli-
gionshistorie i 1965. Religionsvitenskapelig institutt omfattet etterhvert 
fagene religionshistorie (religionsvitenskap) og kristendomskunnskap. 
Faget kristendomskunnskap ble i 1991 lagt ned som separat tilbud. Spesia-
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lisering i kristendom er fortsatt mulig, men innenfor rammene av religi-
onsvitenskap (religionshistorie) og på et religionshistorisk grunnlag.

4.  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Ved daværende Norges 
lærerhøyskole i Trondheim ble Religionsvitenskapelig institutt opprettet i 
1964. Instituttet ga tilbud i kristendomskunnskap, fra 1985 også i livssyns-
kunnskap. Først i 1994 ble det hjemlet en stilling i religionshistorie, som 
ble besatt i 1996. Religionshistorie er nå utbygget med mastergrad.

5.  Ved Universitetet i Tromsø ble Institutt for religionsvitenskap opprettet i 
1997 under Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Undervisningen startet i 
1998. Instituttet omfattet religionshistorie på alle nivåer, men har også en 
studieretning som skal føre frem til cand.theol.

6.  Universitetet i Agder har et årsstudium i KRL (kristendom, religion og 
livssyn), en bachelorgrad i religion, etikk og kultur og et masterprogram i 
religion. Studiet preges av teologiske, litterære og samfunnsvitenskapelige 
perspektiver og dreier seg om kristne tradisjoners brytninger og samspill 
med sosial kontekst og med andre livstolkninger.

7.  Universitetet i Stavanger har KRL som årsstudium, fordypning og bache-
lor.

8.  Misjonshøyskolen i Stavanger har et studietilbud i teologi, religion, kultur 
og interkulturell kommunikasjon, en bachelorgrad i religion og interkul-
turell kommunikasjon, mastergrad i globale studier og bachelor og master 
i teologi.

9.  I 1997-1998 ble KRL-faget trinnvis opprettet som obligatorisk skolefag i 
grunnskolen, på alle klassetrinn fra 1999-2000. Det har hovedfokus på 
kristendom, men inneholder også ”hovedtrekk i andre levende religio-
ner og livstolkninger” pluss filosofi og etikk. Levende religioner omfat-
ter jødedom, islam, hinduisme og buddhisme. KRL var et obligatorisk 
fag med begrenset fritaksrett. Idag er faget byttet ut med RL-faget (Reli-
gion-, livssyn og etikkfag). (Dom ved Den europeiske menneskeret-
tighetsdomstolen i 2007 sa at KRL-fag fra Reform 97 var i strid med 
menneskerettighetene.) Det fins et nettbasert nettverk for dette faget –  
KRL-nettverk, nå RL-nettverk. Det omfatter de aktuelle universiteter og 
høyskoler.
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Bilaga 2

Tillsvidareanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå Forskarutbildningsnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
A H A H A H A H A H A H

Professorer - 2,36 - 7,91 - 10,27 - 1,10 - 3,74 - 4,84
Docenter - 1,64 - 5,91 - 7,55 - 0,14 - 1,07 - 1,21
Övriga disputerade - 4,85 - 10,69 - 15,54 - 0,10 - 0,19 - 0,29
Övriga - 3,65 - 3,30 - 6,95 - 0,00 - 0,00 - 0,00
Totalt antal - 12,50 - 27,81 - 40,31 - 1,34 - 5,00 - 6,34

Visstidsanställda 
lärare Grundnivå och avancerad nivå Forskarutbildningsnivå

Antal och heltids- 
ekvivalenter

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
A H A H A H A H A H A H

Professorer - 0,00 - 0,53 - 0,53 - 0,00 - 0,04 - 0,04
Docenter - 0,96 - 1,89 - 2,85 - 0,06 - 0,13 - 0,19
Övriga disputerade - 5,06 - 9,32 - 14,38 - 0,19 - 0,06 - 0,25
Övriga - 3,61 - 3,19 - 6,80 - 0,00 - 0,00 - 0,00
Totalt antal - 9,63 - 14,93 - 24,56 - 0,25 - 0,23 - 0,48

Studenter Kvinnor Män Totalt
Helårsstudenter (HST) 1662,9 1042,7 2705,6
Helårsprestationer (HPR) 1194,7 697,8 1892,5
Antal examensarbeten 454,0

Doktorander Kvinnor Män Totalt
Antal doktorander 60,0 88,0 148,0
Heltidsekvivalenter (studietakt) 41,5 63,5 105,0
Licentiatexamina 3,0 3,0 6,0
Doktorsexamina 2,0 15,0 17,0

Nyckeltal, grundnivå och avancerad nivå
Lärarkapacitet: helårsstudenter/heltidsekvivalenter lärare 41,7
Lärarkompetens: helårsstudenter/heltidsekvivalenter disputerade lärare 52,9
Handledarkompetens: antal examensarbeten/heltidsekvivalenter disputerade lärare 8,9
Prestationsgrad: helårsprestationer/helårsstudenter % 69,9

Nyckeltal, forskarutbildningsnivå
Handledarkompetens: heltidsekvivalenter doktorander/heltidsekvivalenter docenter och pro-
fessorer 16,4

Figur	1.	Nationell faktaruta för religionsvetenskap/teologi.
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Figur	2.	Antalet helårsstudenter kvinnor och män samt summan av dessa år 2003–2007 för 
religionsvetenskap/teologi.
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