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Beslut gällande uppföljning av ämnena latin och nygrekiska vid
Lunds universitet
Ärendet

I samband med den nationella utvärderingen av klassiska språk 2001 framförde
Högskoleverket allvarliga anmärkningar mot grundutbildningarna i latin och
nygrekiska samt ifrågasatte examensrätten för forskarutbildningarna i samma
ämnen. (Se Högskoleverkets beslut 2002-02-12, reg.nr 643-424-01.) 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. Lunds universitet inkom med en handlingsplan den 5
september 2002. Bedömargruppens ordförande professor Tomas Hägg har yttrat
sig över handlingsplanen. Yttrandet bifogas.
Bedömning gällande grund- och forskarutbildningen i latin

I förhållande till det läge som beskrevs i utvärderingen noterar bedömargruppens
ordförande att följande förstärkningar kommit till stånd: lektoratet har utvidgats
från halv till hel tjänst medan professuren förblir halv (missvisande därom s. 2 i
handlingsplanen: ”en professor”); en forskarassistenttjänst är under tillsättning;
timundervisning av lektor; studentmentorsystem; två nya studiestöd för
doktorander. Därmed har den samlade undervisningsvolymen ökats betydligt och
professorn frigjorts för forskarhandledning och egen forskning. Därtill kommer
planlagd integration mellan språkvetenskapliga ämnen vid Lunds universitet och det
nationella samarbete inom de klassiska språken som förhoppningsvis är på god väg.
Mot den bakgrunden ser det ut som de farhågor beträffande grund- och
forskarutbildningens kvalitet som bedömargruppen gav uttryck för inte behöver
besannas.
Bedömning gällande grund- och forskarutbildningen i nygrekiska

Adjunkten, som är anställd på halvtid (missvisande i handlingsplanen s. 2: ”en
adjunkt”) har frigjorts från undervisning för att kunna disputera under läsåret.
Därmed, anser bedömargruppens ordförande, kan bristen på disputerad lärare
förhoppningsvis snart vara avhjälpt. Timlärarundervisning ges på grundutbildningen

(volym anges ej). På forskarutbildningsnivå planläggs en ny struktur med antik och
modern grekiska som ”två inriktningar inom det gemensamma forskarämnet
grekiska”. Samarbetet på denna nivå med Göteborgs universitet utvidgas till att
också omfatta kursgivning. Integreringen av de språkvetenskapliga ämnena vid
Lunds universitet kommer rimligtvis inte minst nygrekiskan, som modernt språk,
till godo. Dock är det missvisande att under rubriken ”Lärarresurser i nygrekiska” (s.
2) också uppge ”en professor”, eftersom denne är identisk med professorn i
grekiska. Resonemanget om att professuren hade kunnat tillsättas med en expert på
nygrekiska (bilaga s. 2) ändrar inte sakförhållandet. Formaliserade avtal med
universitetet i Aten om biträdande handledare kompenserar delvis bristen, liksom
kurssamarbetet med Göteborgs universitet och de tre årliga nationella
seminariemötena. I övrigt måste man avvakta närmare detaljer om den intressanta
nya strukturen för forskarutbildning i ämnet grekiska med de två inriktningarna
innan någon prognos kan ges för denna nivå. Grundutbildningen kan
förhoppningsvis före läsårets slut (2002/2003) få en disputerad lärare, men det är
fortfarande en öppen fråga om anställningen förblir halv eller utökas till en heltid.
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 närmare följa utvecklingen inom ämnet
nygrekiska, särskilt beträffande lärarresurserna. Timlärarundervisningen på
grundutbildningsnivå måste i nuläget vara att betrakta som högst temporär i
avvaktan på adjunktens disputation men i ett längre perspektiv otillfredsställande.
Högskolverket uppmanar Lunds universitet att inkomma med en kompletterande
beskrivning av hur man från och med höstterminen 2003 löser lärarsituationen 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
utredare Charlotta Karlsson i närvaro av avdelningschef Ragnhild Nitzler och
kanslichef Lennart Ståhle.
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