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Alle studieprogrammer ved HF skal periodisk evalueres hvert sjette år. Våren 2014 står blant andre masterstudiet 

i antikk kultur og klassiske språk for tur. Evalueringsperioden er 2007-2013, men på grunn av lite 

sammenlignbare data før 2009, så har vi valgt å kutte de to første årene i perioden. Studiene blir sammenlignet 

fra og med våren 2009 til og med høsten 2013. 

Bachelorstudiet i antikk kultur og klassiske språk ble periodisk evaluert våren 2012. Klassiske språk ble da noe 

stemoderlig behandlet fordi gjennomføringsbekymringene på det tidspunktet først og fremst dreide seg om 

studenter som valgte studieretning for antikk kultur. Vi har derfor valgt tidvis å skjele til bachelortilbudet i 

klassiske språk nå også, i forlengelse av evalueringen av masterstudiet. Det synes også relevant fordi 

rekrutteringen til masterstudiet først og fremst kommer fra vårt eget bachelorstudium, eller fra studenter som på 

annet vis har tatt fagfordypningene i hhv gresk eller latin hos oss. 

Pågående prosesser som kan få betydning for vår evaluering: 

 klassisk er faglig prioritert i tidsrommet 2014-2018  

 fra høsten 2015 blir det opprettet et masterstudium i europeisk kultur (EKUL) 

 NOKUT-evaluering 2013 (dersom pålegg eller videre ettersyn fra NOKUT) 

 

 

Eirik Welo     Karen Skadsheim Sikkeland 
Fagleder     studie- og programkonsulent  
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Studienes læringsmål og måloppnåelse 

Masterstudiet i antikk kultur og klassiske språk er et toårig masterstudium på til sammen 120 studiepoeng, 

hvorav 40 studiepoeng er satt av til arbeid med masteroppgaven: prosjektskisse 10sp og selve masteroppgaven 

30sp. Studiet er organisert med to studieretninger, gresk og latin, med kun ett fellesemne: ANT4502. Anbefalt 

studieløp for masterstudentene er vedlagt slik som det er pr 03.03.20141 på nettsidene til masterprogrammet: 

http://www.uio.no/studier/program/antikk-master/  

Som kandidat med mastergrad i klassiske språk vil du: 

 ha solide språklige ferdigheter i gresk eller latin og inngående kunnskap om gresk eller latinsk grammatikk 

 ha spesialisert innsikt i en selvvalgt, avgrenset problemstilling i gresk eller latin som enten er språklig orientert 

eller orientert mot litteratur, tekstkritikk, overleveringshistorie, papyrologi, stilistikk, retorikk, kultur- eller 

samfunnshistorie 

 ha kunnskap om og kunne benytte deg av prinsipper og praksis for tekstkritikk i antikken og i moderne tid; 

tekstkonstituering i historisk perspektiv, stemmatisk metode 

 ha inngående kunnskap om og kunne benytte deg av metoder for tekstfortolkning gjennom lesning av 

originaltekster, kommentarlitteratur og annen relevant antikkvitenskapelig sekundærlitteratur 

 kunne bruke dine kunnskaper i og om gresk eller latin, tekstkritikk og tekstfortolkning til å gå tidligere 

forskning etter i sømmene og bidra til nye faglige perspektiver 

 kunne analysere og reflektere kritisk over greske eller latinske tekstkilder i språklig, historisk og kulturell 

kontekst 

  

 kunne analysere og ha kritisk distanse til originaltekster, utgaver, kommentarlitteratur og annen 

sekundærlitteratur og dermed ha en selvstendig og kritisk holdning til kunnskap og kunnskapsproduksjon i 

antikkvitenskapene i et faghistorisk perspektiv 

 kunne analysere og arbeide med antikkfaglig teori og metode og ulike typer forskning innen klassisk filologi og 

antikkvitenskapene i vid forstand (språklige, litterære, edisjonsfilologiske, historiske, papyrologiske, filosofiske 

studier) 

 kunne reflektere over egen skrivning og skriveprosess og arbeide selvstendig og etter krav til akademisk 

redelighet 

 kunne formulere en avgrenset konkret problemstilling og gjennomføre et akademisk arbeid innen gresk eller 

latin 

  

 kunne forholde deg til forskningsetiske standarder innen klassisk filologi 

                                                           
1
 gresk_oppbygning.pdf og latin_oppbygning.pdf 

http://www.uio.no/studier/program/antikk-master/
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 kunne bruke kunnskaper og ferdigheter fra arbeidet med gresk eller latin til å gjennomføre prosjekter og 

arbeidsoppgaver knyttet til språk og kultur i vid forstand 

 kunne beherske filologiens fagterminologi og teksttyper, samt kommunisere i et filologisk fagfellesskap 

 kunne diskutere og legge fram spørsmål fra, eller vedrørende, gresk eller latin i et antikkfaglig fellesskap, samt 

forenkle faglige spørsmål og innsikter og formidle antikken og de klassiske språkene til et bredere publikum 

 kunne bidra til utvikling og fornying av den klassiske filologien som fagområde i vid forstand 

 

Er studienes læringsmål formålstjenlige og godt formulert? 

Ja. Læringsmålene ble oppdatert høsten 2013 og må sies å være formålstjenlige etter vårt syn. Uttrykksmessig er 

de en balansegang mellom å skulle kunne være administrativt gjenkjennelige for NOKUT/internasjonalt 

byråkrati, uttrykke faktisk faglig innhold i graden og kunne være en kilde til informasjon om studiet for 

potensielle studenter og arbeidsgivere for våre kandidater. Etter disse kravene mener vi de er så godt formulert 

som mulig. 

Ser man imidlertid på navnet til masterstudiet opp mot det vi faktisk tilbyr studentene bør vi vurdere å endre 

navnet på masterstudiet til master i klassiske språk eller klassisk filologi. 

Måloppnåelse – hvorvidt lykkes vi i å lære våre kandidater det vi sier vi skal lære dem?  

Ja, de kandidater som fullfører mastergraden må kunne sies å ha oppfylt samtlige læringsmålene. Vi har dog en 

utfordring i å gjøre sammenhengen mellom enkelte emners læringsmål og gradens læringsmål mer tydelig for 

våre studenter.  

Opptaksstatistikk 2009-20132: 

år ramme primærsøkere tilbud Ja-svar Møtt (gresk) 

2013/2014 5 5 4 4 4 (2) 

2012/2013 5 7 5 5 5 (2) 

2011/2012 5 4 4 3 3 (3) 

2010/2011 5 4 4 4 4 (1) 

2009/2010 5 3 3 3 3 (1) 

 

                                                           
2
 Opptaksstatistikken er fra UiOs FS-statistikk: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/ Vi hadde opptak to 

ganger i året fram til og med våren 2011. Deretter kun et opptak i året. 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/
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Opptaksrammen er passe for programmet. Vi får sjelden flere søkere enn rammen, men det har allikevel ikke 

vært noe problem med studenter som ikke har minimum ren C (63,00) i opptaksgrunnlaget. Gjennomsnittet i 

opptaksgrunnlaget for søkerne siden 2009 er ca 64, altså B.3  

Et problem med søkere fra andre studiesteder i Norge, er at de ikke har de samme læringsmålene i grammatikk 

slik at vi stadig opplever at studenter fra NTNU og til en viss grad også Bergen får problemer med grammatikk 

III. Vi anbefaler studenter som får problemer med grammatikk III å ta grammatikk II i vårsemesteret før de tar 

opp igjen grammatikk III på høsten. Vi har fått tilbakemeldinger på at til og med grammatikk I kan være 

nødvendig. 

Gjennomføring og frafall underveis 

Studieprogrammet har hatt 19 studenter i perioden 2009-2013 (10 på latin, 9 på gresk). Studierettsstatus på 

studentene er pr. 24.02.2014.4  

kull aktiv  inndratt sluttet fullført totalt5 

2013/2014 4 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (2) 

2012/2013 3 (1) 3 (2) 0 (0) 0 (0) 6 (3) 

2011/2012 2 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 3 (2) 

2010/2011 0 (0)6 0 (0) 2 (1) 2 (0) 4 (1) 

2009/2010 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 2 (1) 

totalt 10 (4) 3 (2) 2 (1) 4 (1) 19 (9) 

 

Av de tre studentene som er aktive fra tidligere studiekull som burde ha vært ferdige, er alle innvilget redusert 

studieprogresjon og/eller permisjon pga sykdom.  

Av de som har fullført på programmet har én gjort det på et semester under normert tid, én til normert tid og to 

på over normert tid 1-2 semester.  Fire av ti forventede ferdige kandidater har levert i perioden så langt.  

                                                           
3
 Bokstavkarakterene regnes om til tall i opptaksprosessen: 61=E, 62=D, 63=C, 64=B, 65=A. Tallverdiene fordeles på antall studiepoeng 

i opptaksgrunnlaget og vi sitter igjen med en snittsum pr søker som viser om vedkommende er kvalifisert eller ikke, eventuelt til rangering 
hvis det er konkurranse på studieplassene. 
4
 FS729.001, tallene i parentes er for gresk. 

5 Diskrepansen mellom antallet studenter i et kull og opptakstallene til det samme kullet skyldes hovedsakelig at studenter i permisjon 

dessverre får forskjøvet sine startkull og ikke bare sine kull, slik at det blir vanskelig å følge et opptakskull hele veien mot fullføring med 

mindre man går ned på individnivå.  

6
 FS729.001 oppgir egentlig en aktiv student, men vedkommende har fullført masterstudiet og har fått beholde studieretten for å ta 

FIDEMs diplomakurs.   
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Selv om tallene er for lave til å være statistisk gyldige kan det være verdt å bemerke at gjennomsnittet i 

opptaksgrunnlaget for de som har fullført studiet ligger på hele 64,58, mens gjennomsnittet for de frafalte ligger 

på 63,81. Med andre ord ser vi, i motsetning til på for eksempel historie og idehistorie,7 en sammenheng mellom 

fullføring og karaktersnitt i opptaksgrunnlaget. Fordi tallmaterialet er lite, er det et åpent spørsmål om det skyldes 

at studiet er vanskelig å gjennomføre for studenter som ikke er i toppsjiktet eller om det skyldes individuelle 

tilfeldigheter. 

Gjennomføringen har vært lavest på gresk, én av fem har levert, på latin har tre av fem levert. Tre av de som har 

falt fra er på studieretningen for gresk, en av dem er på latin. Ser vi på kjønn, så har samtlige som har fullført 

vært menn, mens fire kvinner og en mann har falt fra. Kvinnene befinner seg som regel på gresk, mens menn er i 

klar overvekt på latin. Utvalget er lite og det finnes ikke grunnlag for å si at det er kvalitetsforskjell i studiet som 

er skyld i frafallet. De fleste som har falt fra har gjort det før de begynte å ta emner.  

Vi ligger langt fra fakultetets målsetting om 70% fullføring på normert til for masterstudier innen 2020. Dette er 

en målsetting vi burde ha gode forutsetninger for å oppfylle ettersom størrelsen på programmet åpner for tett 

oppfølging av studentene.  

Produksjon av studiepoeng på studieprogrammet  

Tabell 3 – studiepoengsproduksjon 2009H-2013H8 

studieår studenter SP/student utveksling permisjon SP/student 

2013/(2014) 11,5 (1364,0)  16,4 (18,6)  13,6 (1,9) 4,5 (2,2) 20,0 (19,5) 

2012/2013  10,0 (1428,5)  40,0 (40,4) 0,0 (1,1) 0,0 (3,2) 42,1 (42,3) 

2011/2012  7,0 (1483,0)  42,1 (38,8) 0,0 (1,5) 7,1 (4,3) 45,4 (41,2) 

2010/2011  5,5 (1606,0) 54,0 (36,8)  0,0 (1,1)  0,0 (4,2) 54,0 (36,4) 

2009/2010 9,0 (1618,0) 33,3 (34,0) 5,6 (0,5) 5,6 (5,9) 37,5 (36,4) 

 

Studiepoengsproduksjonen ligger rett over gjennomsnittet for fakultetet, med unntak for studieåret 2010/2011 

hvor vi ligger langt over. Dette studieåret hadde vi hele tre fullførte grader, i tillegg så startet en aktiv og god 

gruppe studenter på latin. 

                                                           
7
 Historie gjennomførte en større undersøkelse i 2012 om sine masterstudenters gjennomføring i perioden 2005-2010, hvor de ikke fant 

sammenheng mellom snittkarakter i opptaksgrunnlaget og evne til gjennomføring av masterstudiet. Tall fra idéhistorie som 
studiekonsulenten har sett på våren 2014 stemmer overens med denne undersøkelsen.  
8
 Tallene er hentet fra bokkula, UiOs statistikkbase, https://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/bokkula/bokkula.php  18.02.2014. Studieåret 2013/2014 er selvfølgelig bare halvveis og viser 
egentlig bare tall for høsten 2013. Vi valgt å vise studiepoengsproduksjon fordelt per student også når vi har tatt høyde for studenter i 
permisjon og på utveksling siden de ikke skal avlegge studiepoeng ved UiO. Tallene i parentes er tilsvarende tall for HF generelt til 
sammenligning. 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/bokkula/bokkula.php
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/bokkula/bokkula.php
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Vi har, som de fleste HF-fag, endel studenter som studerer med redusert studieprogresjon, noe som gir lavere 

studiepoengsproduksjon pr studieår, men samtidig kan de avlegge 90 studiepoeng i emner før de kommer til 

masteroppgaven, hvor noen faller fra (selv om det ser ut til at de fleste faller fra ved ikke å starte på første 

semester eller ved ikke å kunne fullføre første studieår med nok studiepoeng).  

Internasjonalisering 

En student har vært på utveksling i perioden til Bologna. Vi har også en ferdig kandidat ute på FIDEMs 

diplomakurs nå, i tillegg til en som er på utveksling ved Heidelberg V14.  

Tall fra studentevalueringen viser at studentene ikke har en formening om utreisetilbudet er godt eller dårlig og 

det henger sammen med det sørgelige faktum at så få av dem planlegger å reise ut. En respondent synes tilbudet 

er dårlig.  

De fleste synes det er greit å ha undervisning på engelsk hjemme ved UiO. Vi tilbyr samtlige tekstemner på 2000- 

og 4000-nivå på engelsk dersom utvekslingsstudenter ber om det. Fra høsten må greskstudentene belage seg på 

undervisning på engelsk da vi får en førsteamanuensis fra Sveits. 

Læringsmiljø og studiekvalitet9 

Våre uteksaminerte kandidater er fornøyd med studiet. De har opplevd høy faglig kvalitet og å bli tatt inn i 

seksjonen som helhet og bli del av et forskningsmiljø. Vi er i en unik situasjon for å kunne tilby forskningsbasert 

undervisning. For perioden 2014-2018 er vi faglig prioritert ved HF og vi bør kunne gripe sjansen til å styrke vårt 

studietilbud ytterligere.  

Blant våre ferdige kandidater er fire av respondentene gått videre til PhD-studier, mens to er gått videre til arbeid 

innenfor frivillige organisasjoner/interesseorganisasjoner. Forskning, undervisning og frivillige 

organisasjoner/interesseorganisasjoner er også bransjer som våre nåværende studenter ønsker å jobbe innenfor. 

Vi ser det som et pluss at studenters ønsker for, og kandidaters erfaringer med, arbeidslivet harmonerer.  

Foruten den fagspesifikke kunnskapen de fikk med seg fra studiet, legger tidligere studenter vekt på den 

overføringsverdien studiet har når de skal lære seg nye språk eller andre typer nye arbeidsoppgaver. Generelle 

ferdigheter som trekkes fram er: å arbeide grundig med et materiale, analytiske ferdigheter, arbeide selvstendig og 

presentere resultater. Igjen harmonerer kandidatenes erfaringer med nytte av studiet i arbeidslivet med den 

kompetansen som de nåværende studentene mener de får ved å gå på studiet. 

Vi har fått en negativ kommentar i studentevalueringen, hvor en student mener vi er dårlige til å få studentene til 

å møte til undervisning. Det er uklart hva respondenten mener med denne formuleringen: bør vi ha obligatorisk 

frammøte til undervisningen? Er han eller hun ikke fornøyd med undervisningen som er gitt på masterstudiet? 

Er det kritikk av medstudenter som ikke møter opp til, eller ikke møter forberedt til, undervisningen? 

                                                           
9
 For dette kapittelet vil vi ofte se til student- og kandidatundersøkelsene, men bare 4 av 11 respondenter har svart på 

masterundersøkelsen – ingen av dem i andre semester, dvs kun studenter på slutten av studiet har svart, mens 6 av 9 ferdige kandidater 
har svart. 
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Vi har hatt en viss frustrasjon blant staben hva gjelder studentenes forberedelse til undervisningen og 

forventning av aktivitet og nivå for masterstudenter. Vi må åpenbart se på hvor mye vi skal legge opp til av 

obligatoriske aktiviteter, men samtidig er det å gå på en master i klassiske språk et valg som vi bør kunne 

forvente at studenten er motivert for. Kan det ha en funksjon å innføre motivasjonsbrev som del av 

opptaksgrunnlaget for masteren? Kanskje vil det virke disiplinerende for studentene og opplysende for oss når 

det kommer til studentenes forventninger til studiet.  

Vi konkluderer med at studiekvaliteten og læringsmiljøet på masterstudiet i hovedsak både er, og oppleves som, 

god. Vi har imidlertid forbedringspotensiale på et par punkter: 

Prosedyren for tildeling av veileder og utforming av studentenes masterprosjekter, kan med fordel 

strømlinjeformes. Mange av de nye studentene, særlig de som ikke har bacheloren sin fra UiO, er usikre hva 

gjelder veileder. Vi må diskutere hvordan vi kan gjøre dette best mulig.  

Vi skal heller ikke legge skjul på at selv om ratioen student-lærer er god hos oss, så er samtidig staben vår 

forholdsvis liten sett i forhold til at de ansatte skal gi undervisning i to parallelle studieløp på både bachelor og 

master. Vi har i teorien en lektor og to og en halv førstestilling pr fag.10 I og med at forskningsproduksjonen er 

god på seksjonen, har vi også ganske mange timer i frikjøp og forskningsfri, hvilket påvirker de ansattes kapasitet 

til å tilby undervisning. 

De manglende undervisningstimene dekkes av både vikarer og timelærere. Høy timelærerbruk er ikke en fordel 

da det er lite forutsigbart for både studenter, den enkelte timelærer og for seksjonens evne til undervisnings- og 

studieplanlegging for øvrig. Dette kan få negative konsekvenser for studiekvaliteten.  Det er klart at vi vil få en 

bedre situasjon så snart de nye førstestillingene er på plass. Men samtidig er det implisitt at nye førstestillinger, vil 

bety nye aktive forskere som søker nye prosjekter og forskningsfri. Instituttets stillingsplan for neste periode er 

under utarbeiding og vi ser etter gode løsninger for oss der. Men det er åpenbart at vi også må se på 

emnetilbudet som helhet. Har vi noe å hente på mer samarbeide på tvers av språkene i 

undervisningssammenheng? Kunne vi ha mulighet til å tilby tekstemner for studenter i det nye 

masterprogrammet i europeisk kultur? Hvor mye språkkompetanse kan vi forlange av dem? Ville det gå på 

bekostning av undervisningen til våre egne studenter? 

Rekruttering 

Vi får regelmessig noen søkere fra NTNU, Bergen og norske studenter med bachelorgraden sin fra utlandet, men 

de fleste søkerne til masterstudiet produserer vi selv. Vi ser derfor med økende uro på tilstrømningen og 

gjennomføringen på bachelornivå.  

Overordnede spørsmål vi stiller oss er: Hvordan kan gresk og latin bli synlige og attraktive fagfordypninger for 

dagens studenter? Hva kan vi gi dem som ingen andre kan? Hvilke muligheter får de med utdanning fra oss? Hva 

kan vi tilby? Hvordan oppfostrer vi vår drømmestudent? Er den studiestrukturen vi er i pr dags dato er den 

optimale for rekrutteringen?  

                                                           
10

 I gresk får vi først fast førsteamanuensis igjen høsten 2014. I latin får vi forhåpentlig fast ansatt i førstestilling fra våren 
2015. 
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Samtaler med studenter på studieretning for antikk kultur på bachelorstudiet har vist at studentene i stor grad 

ønsker seg til andre studier, slik at deres motivasjon for å fullføre et krevende teoretisk og undervisningsintensivt 

førsteår med sterkt fokus på språk dessverre er liten. Vi lurer på om en årsenhet i antikkens kultur kan være et 

tilstrekkelig studietilbud for denne studentgruppen, all den tid det på bachelorprogrammet aldri har vært snakk 

om å lage en tverrfaglig fordypning i antikkens kultur. Kanskje har vi noe å hente på å gjøre det obligatoriske mer 

i samsvar med læreplanen for antikkens verden og heller kjøre de som er interessert i å lære språkene videre 

hardere? 

Bachelorstudiet vil da bli et bachelorstudium i klassiske språk. Fordeler kunne være at studietilbudet ville bli 

synligere for søkere, og det vil være lettere for søkere å se hva studiet dreier seg om. I denne sammenhengen er 

det naturlig å tenke på hvordan vi kunne gi gresk og latin som støttefag for å tiltrekke oss studenter fra andre fag.  

Hvis vi eventuelt skulle bli et rent bachelorstudium i klassiske språk må vi se på emnetilbudet i gresk og latin 

også på bachelornivå: når skal vi gi hvilke emner? Hva slags type emner skal være obligatoriske og hvor mye skal 

være obligatorisk i studiet? 

Tiltaksforslag master: 

 bedre rekrutteringen 

 innføre motivasjonsbrev som del av opptaksgrunnlaget for masteren 

 endre navn til mer sakssvarende: klassiske språk, klassisk filologi… 

 se på våre rutiner hva gjelder tildeling av veileder og godkjenning av masterprosjekter 

 se på mulige synergieffekter mellom gresk og latin, og eventuelt det nye masterstudiet i europeisk kultur, 

hva gjelder emner (undervisning) 

 vurdere om kravet til sideantall på masteroppgaven er sakssvarende 

Konklusjon 

UiO har tatt nasjonalt ansvar for gresk og latin. Vi er i en historisk gunstig situasjon og har allikevel problemer 

med rekrutteringen, og er ikke helt på plass hva gjelder gjennomføringen, på tross av at studietilbudet og 

undervisningen gjennomgående får gode tilbakemeldinger. Vi må vurdere hvilke tiltak vi kan gjøre for å bedre 

gjennomføringen på masterstudiet. Rekrutteringen er et lenger lerret å bleke og en kilde til uro: hvordan gir vi et 

godt bachelortilbud som igjen gir oss de masterstudentene vi ønsker?  

 

 

 

 

 


