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Uppföljning av ifrågasatt examenstillstånd för licentiatoch doktorsexamen i historisk osteologi vid Lunds
universitet
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta examenstillståndet för
licentiat- och doktorsexamen i historisk osteologi vid Lunds universitet.

Ärendet
Vid utvärderingen av historisk osteologi ifrågasatte Högskoleverket den 16 november
2010 (reg.nr 641-2957-10) examenstillståndet för licentiat- och doktorsexamen i
historisk osteologi vid Lunds universitet. Ifrågasättandet grundade sig på de
sakkunnigas bedömning att utbildningen inte uppfyllde kvalitetskraven för utbildning
på forskarnivå på grund av otillräckliga lärarresurser.
Lärosätet fick därefter ett år på sig att åtgärda bristerna. För uppföljningen av
ifrågasättandet av examenstillståndet utsåg Högskoleverket följande sakkunniga:
professor Mika Lavento, Helsingfors universitet, fil. dr Helena Knutsson,
yrkesverksam arkeolog och forskare, Uppsala, samt Per Persson, projektledare vid
Kulturhistoriskt museum, Universitetet i Oslo.
Lärosätet inkom den 10 november 2011 med en redogörelse för de åtgärder som
vidtagits. Underlag för bedömningen har varit lärosätets redogörelse samt
kompletteringar som begärdes in av sakkunniggruppen som underlag för
bedömningen.
Bedömningen har, förutom vad som föreskrivs i högskolelagen och
högskoleförordningen, utgått från de kvalitetsaspekter som ingår i Högskoleverkets
kvalitetssäkringssystem för perioden 2007–2012, Nationellt kvalitetssäkringssystem för
perioden 2007–2012, 2007:59R. De sakkunnigas yttrande bifogas.

Bedömning
De sakkunnigas bedömning är att utbildningen i historisk osteologi nu uppfyller
kvalitetskraven för utbildning på forskarnivå. Samtidigt bedöms utbildningen
fortfarande vara sårbar ifråga om lärarresurser. Högskoleverket instämmer i denna
bedömning.

Beslut
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta examenstillståndet för
licentiat- och doktorsexamen i historisk osteologi vid Lunds universitet.
Beslut i ärendet har tagits av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av
utredaren Stella Annani i närvaro av enhetschefen Sara Monaco och avdelningschefen
Maria Sundkvist.
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Bedömargruppens yttrande
Uppföljning av ifrågasatt examenstillstånd för licentiat- och
doktorsexamen i historisk osteologi vid Lunds universitet
Bakgrund
Högskoleverket beslutade (reg. nr 641-2957-10) den 16 november 2010 att ifrågasätta
tillståndet att utfärda licentiat- och doktorsexamen i historisk osteologi vid Lunds
universitet. Ifrågasättandet grundade sig på de sakkunnigas bedömning att
utbildningen inte uppfyllde kvalitetskraven för utbildning på forskarnivå på grund av
otillräckliga lärarresurser.
Lärosätet ombads att senast den 16 november 2011 skicka in en redogörelse över
åtgärder som vidtagits med anledning av ifrågasättandet.

Bedömning
Vid tiden för den förra granskningen som ledde fram till ovanstående beslut fanns
endast en tillsvidareanställd lärare på heltid med docentkompetens. Det har skett en
viss förbättring av lärarresursen i och med att docenten nu har blivit befordrad till
professor. Ett lektorat i historisk osteologi på 50 procent har utlysts och det finns flera
sökande som är disputerade och som har kompetens inom historisk osteologi. Det nya
lektoratet beräknas bli tillsatt under våren. Tills den nya lektorn är på plats har
osteologiutbildningen förstärkts genom att en professor i arkeologi tagit en del av
undervisningen.
Det är också positivt att det skett en förstärkning när det gäller antalet doktorander. I
nuläget finns fem doktorander, varav tre studerar på heltid och de andra två studerar
på högst tio procent. Det finns beslut på att ytterligare en doktorand i historisk
osteologi kommer att anställas under 2012. Vid tiden för ifrågasättandet fanns en
fakultetsfinansierad doktorand utöver de två doktoranderna som studerar på högst tio
procent.
Samarbetet med andra utbildningar i Sverige har inte utvecklats nämnvärt. Dock kan
nämnas att en doktorand från Stockholms universitet deltagit i doktorandkursen i
arkeogenetik vid Lunds universitet under höstterminen 2011. Däremot finns ett

utökat samarbete med forskare i Danmark. Två av doktoranderna har biträdande
handledare från Danmark. Det finns ett handledarkollegium bestående bland annat av
de två professorerna från Danmark.
Seminarieverksamheten har utökats, vilket är mycket positivt.
Bedömargruppen anser att situationen för ämnet fortfarande är sårbar, då
kompetensen i historisk osteologi bärs upp av en tillsvidareanställd lärare. Då
lektoratet tillsätts blir det en förbättring men fortfarande är forskarutbildningen
mycket beroende av en person. Det behövs också kompetens inom både human
osteologi och animal osteologi. För närvarande finns inte kompetensen i animal
osteologi representerad i den fasta lärarkåren. Bedömargruppen gör bedömningen att
utbildningen nu uppfyller kvalitetskraven för utbildning på forskarnivå, även om den
fortfarande är sårbar.

Professor Mika Lavento, Helsingfors universitet
Fil. dr Helena Knutsson, Uppsala
Projektledare Per Persson, Kulturhistoriskt museum, Universitet i Oslo
Högskoleverket fattade beslut i ärendet den 3 april 2012.
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