
Notat om reduksjon av 

undervisningstimer, klassisk seksjon 

Historikk 

Klassiskseksjonen ved IFIKK diskuterte høsten 2018 instituttstyrets vedtak av 24. mai 2018 om å 

kutte 15 % av den gjennomsnittlige timebruken i perioden 2015-17 (se også protokoll fra styremøtet 

22.11.2018 for videre oppfølging av saken). En komité utpekt fra seksjonen la i januar 2019 frem en 

rekke mulige forslag til kutt av timer knyttet til utdanningstilbudene i klassiske språk. Forslaget ble 

godkjent av instituttleder som oppfyllelse av kuttet på 15 % (som for klassisk seksjons del betyr at 

det skal planlegges for ca. 2300 timer)1. Planen ble implementert fra og med vårsemesteret 2019. 

 

Disse forslagene omfattet tiltak av følgende typer (se vedlegg for detaljer): 

 mindre emnetilbud 

 maksimal bruk av heisemner 

 sammenslåing av emner for gresk og latin 

 mindre ressurskrevende former for undervisning (typisk veiledet lesning i stedet for 

seminar/forelesning) 

 rimeligere vurderingsformer 

 

Bemanning nå og i årene fremover 

Seksjonen har siden januar 2019 hatt én førstestilling i full permisjon uten vikar (Skoie) samtidig 

som én førstestilling er delt med Institutt for lingvistiske og nordiske studier (Haug). Én 

førstestilling har gått av med pensjon siden kuttene ble innført (Asztalos, latin). Lektorstillingen i 

latin vil være ubemannet fra høstsemesteret 2022. 

 

Latinlektorens avgang vårsemesteret 2022 vil redusere undervisningskapasiteten i seksjonen med 

636 timer per semester. Fra høstsemesteret 2022 vil seksjonens samlede undervisningskapasitet 

ligge et sted mellom 2200 og 2600 timer, avhengig av Skoies videre planer. Dette er et kritisk 

minimum, gitt behovet for å ta hensyn til forsknings- og undervisningsterminer og andre verv. 

  

 

Overskudd i timeregnskapet 

Overskuddene i timeregnskapet er ikke betydelige for klassiskseksjonen2, og de overskuddene som 

finnes, bygges systematisk ned.  

 

                                                 

1 Diskusjoner med instituttledelsen i februar 2019 pekte i retning av et mål på ca. 2300 timer per semester for 

studietilbudene i klassiske språk og antikkens kultur. Planen for våren 2021 ligger ca. 400 timer over dette målet (men 

disse 700 timene inkluderer kurs ved Det norske institutt i Roma på ca. 265 timer som undervises uten timeuttelling av 

Skoie).  
2  Jf. figur 3, s. 7 i arbeidsgruppens rapport. 



Erfaringer med undervisningskuttene 

Tiltakene ble implementert fra og med vårsemesteret 2019. Tiden som har gått siden da har gitt 

seksjonen viktige erfaringer: Tiltak som kutter i undervisningen for programstudenter på avansert 

BA-nivå og på masternivå oppleves som demotiverende for studenter som har valgt å fordype seg i 

fagene. Responsen fra studentene har i hovedsak vært negativ.3 noe som gir grunn til bekymring i 

fagmiljøet med tanke på rekruttering av studenter og gjennomføring av grader. Fagmiljøet mener at 

det er problematisk å tilby emner som veiledet lesning eller med redusert antall undervisningstimer 

på grunn av vurderingsform. Systematisk bruk av de rimeligste undervisnings- og 

vurderingsformene gir en ensretting av studietilbudet som er ikke er i tråd med fakultetets 

målsetning om variasjon.4 

 

Videre planer 

Utdanningstilbudene i klassisk språk skal revideres. Dette er et punkt i IFIKKs årsplan for 2020, 

men har blitt noe forsinket på grunn av koronasituasjonen.  

 

Målet for revisjonen er at fagmiljøet kan tilby et studieprogram i klassiske språk som holder høyt 

faglig nivå og fortsatt er attraktivt for søkere. Erfaringene med de tiltakene som har vært prøvd 

hittil, går langt i vise at revisjonsprosessen må inneholde andre typer tiltak for å oppnå dette målet. 

 

Studiepoengproduksjonen på klassiskseksjonen har økt kraftig de siste årene. Dette har vært i tråd 

med instituttleders ambisjoner.5 Mye av denne økningen i studiepoeng kommer fra emner som 

inngår i årsenheten i Antikkens kultur.  

 

Samtidig er det et mål å øke gjennomføring og kandidatproduksjonen på bachelor- og 

masterprogrammet. De to studieretningene i klassiske språk (gammelgresk og latin) er kjernen av 

fagmiljøets kompetanse og i studietilbudet sett som helhet. Her er det av naturlige grunner lave 

studenttall, men det er viktig å sørge for at disse studentene fortsatt vil få et faglig forsvarlig tilbud. 

Instituttet vil fra høsten 2021 ta opp masterstudenter på en engelskspråklig studieretning, noe som 

vil bedre rekrutteringsgrunnlaget for masterstudiet. 

 

 

Eirik Welo, 

fagleder for Klassisk seksjon 
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Vedlegg 

a/ Klassiskseksjonens spareplan 

                                                 

3 https://universitas.no/sak/67319/spartansk-sparing-for-ifikk/. Studentene har også skrevet innspill direkte til IFIKK-

styret. 
4  Se punkt I.6 («Variasjon i undervisnings- og vurderingsformer») i HFs «Normer for undervisning, pensum og 

vurdering på emner» (https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/hf/program-emner/behandling-

emner/emnenormer.html). 
5  Se notat fra instituttleder til møtet i IFIKK-styret 22. november 2018 

(https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-11-22/vedlegg/o-sak-2-notat-reduksjon.pdf) 

https://universitas.no/sak/67319/spartansk-sparing-for-ifikk/

