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Beslut gällande uppföljning av ämnena latin och nygrekiska vid
Göteborgs universitet
Ärendet
I samband med den nationella utvärderingen av klassiska språk 2001 framförde
Högskoleverket allvarliga anmärkningar mot grundutbildningen i latin och
forskarutbildningen i nygrekiska samt ifrågasatte examensrätten för
forskarutbildningen i latin. (Se Högskoleverkets beslut 2002-02-12, reg.nr 643-42401). Av beslutet framgår att utbildningarna har allvarliga svagheter som behöver
åtgärdas, särskilt beträffande otillfredsställande lärarresurser. Högskoleverket menade
att såväl omedelbara punktinsatser som mer långsiktiga åtgärder bör vidtas av lärosätet
i syfte att förbättra utbildningarnas kvalitet och anmodade lärosätet att inkomma med
en handlingsplan till Högskoleverket där det tydligt framgår vilka åtgärder som
lärosätet tänker vidta. Göteborgs universitet inkom med en handlingsplan den 18
september 2002 och därefter med ett kompletterande underlag den 13 november
2002. Bedömargruppens ordförande professor Tomas Hägg har yttrat sig över
handlingsplanen. Yttrandet bifogas.
Bedömning gällande grund- och forskarutbildningen i latin
Ordförande anser att situationen för ämnet latin i Göteborg har förbättrats avsevärt i
förhållande till den som beskrevs i bedömargruppens rapport. Den gången var de
samlade resurserna för grund- och forskarutbildning en professor och 100 lösa
timmar, motsvarande en kvarts lektorstjänst. Innevarande hösttermin har en
universitetsadjunkt förordnats på halvtid (6 månader) och en universitetslektor på
kvartstid (4 månader). Dessutom har en forskarassistent (med högst 25 procent
undervisningsskyldighet), bekostad av Vetenskapsrådet, anställts från 2002-07-01.
Sammantaget innebär detta att professorn fått en betydande avlastning och
huvudsakligen kan ägna sig åt undervisning på C- och D-nivå, forskarutbildning och
egen forskning och kompetensutveckling. Förhoppningsvis finns nu också utrymme
till att Göteborg kan göra en aktiv insats i det nationella samarbetet om
forskarutbildning i klassiska språk. Även om det inte i längden går att basera A- och
B-kurserna enbart på korttidsförordnade lärarkrafter, verkar det därmed som om
latinet har ridit ut stormen för denna gång. Det viktiga är nu att resursförstärkningen

permanenteras i en eller annan form och om möjligt utökas till ett helt lektorat. Tills
vidare skall det registreras att fakultetsnämnden talar om omedelbara planer på att
tillsätta antingen en ny forskarassistent eller en biträdande lektor i latin. I så fall bör
antagningsstoppet för forskarutbildningen kunna hävas och ämnet återgå till mer
normala (om än fortfarande smärtsamt resursknappa) förhållanden.
Bedömning gällande forskarutbildningen i nygrekiska
Ordföranden anser att det inte framgår att skrivelserna från fakultetetnämnden om
ämnet nygrekiska har fått (eller skall få) någon resursförstärkning eller annan positiv
ändring i sina arbetsförhållanden i relation till det läge som bedömargruppens rapport
beskrev och som föranledde Högskoleverket att rikta en allvarlig anmärkning mot
forskarutbildningen. Där saknas också synpunkter från institutionsnivå, motsvarande
de anmärkningar som ämnesrepresentanten i latin inkom med på eget initiativ. Det
nämns inte ens (under punkt 3.2) något konkret om den samverkan på
forskarutbildningsnivå mellan universiteten som faktiskt, glädjande nog, redan
kommit igång (därom informerar handlingsplanerna för nygrekiska från Stockholms
universitet och Lunds universitet). Det mesta är krav på institutionen att prestera mer
utan resursförstärkning. Ordföranden vågar inte på föreliggande grundlag ge någon
prognos för utvecklingen inom ämnet nygrekiska vid Göteborgs universitet.
Beslut
Högskoleverket instämmer i professor Tomas Häggs bedömning och beslutar att
utvecklingen för ämnet latin följs upp inom tre år i samband med uppföljningen av
samtliga de utbildningar som ingick i utvärderingen av klassiska språk år 2001.
Uppföljningen kommer då att särskilt beakta ämnets situation gällande lärarresurser
och samverkan.
Högskoleverket finner dock skäl att ifrågasätta examensrätten för forskarutbildningen
i nygrekiska. I universitetets handlingsplan uppger Humanistiska fakultetsnämnden
att man finner Högskoleverkets anmärkningar mot kvaliteten ogrundade och att
nämnden därför inte ser någon anledning att ytterligare vidta åtgärder för att
säkerställa tillräckliga resurser. Högskoleverket konstaterar således att den kritiska och
kreativa miljön för nygrekiska inte tycks ha förbättrats sedan utvärderingen.
Högskolverket uppmanar Göteborgs universitet att inkomma med en kompletterande
beskrivning av hur man från och med höstterminen 2003 löser situationen för ämnet
nygrekiska. Kompletteringen ska vara Högskoleverket tillhanda senast den 15
september 2003. Därefter tar Högskoleverket ställning till vidare åtgärder.

Detta beslut har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter föredragning av
avdelningschef Ragnhild Nitzler i närvaro av kanslichef Lennart Ståhle.
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