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Periodisk egenevaluering, antikkprogrammet UiO: Perioden 2006-

2011 
 

Programmets læringsmål og måloppnåelse 

Felles læringsmål for studieprogrammet: 

 oversikt over gresk og romersk historie og kultur i den antikke periode 

 kompetanse i latin eller gresk språk og i å lese antikke tekster på originalspråket 

 innsikt i den betydning antikkens historie og kultur har hatt for ettertiden og vår tid 

 kjennskap til forskning på antikken og ulike vitenskapshistoriske oppfatninger av den 

 grundig fordypning i et av de antikke språkene eller i et sentralt område av antikkens historie og kultur 

 erfaring med selvstendig og metodisk arbeid 

 erfaring med et selvstendig utredningsarbeid om et emne fra antikken eller fra arven etter antikken 

 gode ferdigheter i å presentere fagstoff skriftlig og muntlig 

 

Læringsmål studieretning for antikk kultur: 

 grundig kjennskap til det området av antikk kultur som du har valgt  

 god oversikt over andre sentrale områder og sammenhengene mellom de ulike områdene  

 ferdighet i å tolke primærkilder, sette dem inn i en større kulturell og historisk sammenheng, reflektere over dette  

 innsikt i antikkens oppfatninger av mennesket, naturen, historien, samfunnet og det guddommelige  

 innblikk i forskningstradisjon, metoder og sentrale faglige temaer innen din fordypning  

 styrket evne til å tenke historisk, verdsette og reflektere over fortidens erfaringer, tenkemåter, deres rolle og 
relevans i vår tid  

 

Læringsmål studieretning for klassiske språk: 

 grundig kjennskap til språkets formverk og syntaks  

 god kunnskap om språkets grammatiske system og stilistikk  

 kunnskap om språkets historie og rolle som kulturspråk  

 ferdighet i å lese og tolke originaltekster av ulike forfattere og i ulike sjangere  

 evne til å oversette til og fra språket og bli bevisst de utfordringer oversettelse av antikke tekster byr på  

 ferdighet i sette tekstene inn i deres litterære, kulturelle og historiske sammenheng og reflektere over dette  
 
 

Er studieprogrammets mål formålstjenelige og godt formulert? 

Ja, i forhold til hvordan læringsmål formuleres, er det gode læringsmål for programmet. Vi ser ingen grunn til å endre på 
målene, men studieprogrammet bør struktureres annerledes for at studentene faktisk skal kunne oppnå dem i løpet av 
studiet. 
 

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

I all hovedsak ligger svakheten for antikk kultur i at en god del av studentene har problemer med å gjennomføre 
innføringsemnet i gresk eller latin. I tillegg til at studenter på noen fagfordypninger med kun innføringsemnet i gresk eller 
latin, ikke kan språket godt nok til å kunne lese originalkilder, med mindre de går aktivt inn for å velge flere emner i gresk 
eller latin. Svakheten for studentene på klassiske språk er at de i liten grad får trening i å formulere egne problemstillinger 
og forfølge dem i dybden, igjen med mindre de går aktivt inn for å velge det. Det er ønskelig med bacheloroppgave også for 
denne studentgruppen på programmet. Det er også en utfordring at klassiskstudentene ikke får innføring i antikkens kultur 
med mindre de aktivt velger støttegruppen 40ANT.  
 
Vår hovedmålsetning er å støtte og styrke klassisk og antikkfokuset i programmet, slik at studieprogrammet får tydeligere 
profil for prospektive studenter og støtter opp under våre kandidaters særlige kompetanse. 



18.04.2012 

2 
 

 

Statistikk for bachelorprogrammet 
 

 Antall aktive studenter per 23.04.2012 (FS729.001 Semesterregistreringsopplysninger for programstudent) 
 

Antikkprogrammet har registrert 49 studenter med aktiv studierett. Disse studentene fordeler seg følgende på kull: 

o 2011: 22 
o 2010:  13 
o 2009: 7 
o 2008: 5 
o Tidligere kull: 2 

 

 Opptakstall pr. år: 
(Tallene er hentet fra FS/DHB) 

År Opptaksramme Primærsøkere Tilbud Jasvar Møtt 

2011 25 43 45 30 28 

2010 25 35 44 30 28 

2009 25 41 44 34 32 

2008 25 51 45 34 32 

2007 25 45 43 36 28 

2006 25 44 43 33 30 

 

 Fullføring: se vedlegg i egen xls-fil 
 

 Gjennomføring, frafall underveis: (FS729.001 Semesterregistreringsopplysninger for programstudent) 
Programmet har hatt 197 studenter i perioden 2006-2011. Studierettsstatus på studentene er pr 23.04.2012:  

 45 aktive (4 med permisjon) 
 23 fullført 
 77 inndratt 
 45 sluttet 
 4 trukket 

Inndratt studierett er hovedsakelig på grunn av at studentene har produsert for lite studiepoeng eller fordi de ikke har møtt 

til studiene et semester. Trukket betyr at studenten har trukket søknaden. 

 Produksjon av studiepoeng på programmet. Tallene er hentet fra rapporter fra bok-kula, tall fra studieavdelingen 

sentralt, se vedlagt pdf av nettside.  

 Snittproduksjonen er stabil rundt 35-40sp i året. Det er litt lavere enn vi ønsker oss. Tallene kan skjule studenter med (og 

uten) innvilget lavere studiepoengsproduksjon, såkalte deltidsstudenter. Men rapporten lar oss ikke ta høyde for dette 

dessverre, så vi vet ikke om  de har intendert lavere produksjon eller om de ikke har klart å fullføre det de har satt seg fore.  

40-gruppen: 23.04.2012 var det 48 studenter som er registrert på den programspesifikke obligatoriske emnegruppen 

40ANT.  43 av dem tilknyttet antikkprogrammet. 
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Veivalg på programmet (tall fra FS752.001 pr 06.03.2012) vs ressurs/kompetanse i fagmiljøene 

De fleste studentene velger fordypning i historie (13), arkeologi (8) og klassiske språk (13). Deretter følger idéhistorie (5) og 
filosofi (4), kunsthistorie (4) og religionshistorie (3). 
 
Klassiske språk, idéhistorie og filosofi har godt med kompetanse innen antikken. Historie, arkeologi og religionshistorie har 
en stilling hver. Innenfor fag som jobber tekstbasert har vi god dekning. Historie er dekket, men sårbart. Fagene som jobber 
objektrelatert er dårligere stilt: arkeologi er dekket, men sårbart og fra og med våren 2012 kun med midlertidig stilling. 
Kunsthistorie har pr dags dato ingen stilling med kompetanse innen antikken, men en stilling innen antikkresepsjon (snarlig 
avgang). Kunsthistoriestilling står til utlysning, vi har fått beskjed om  at fagmiljøet vil lyse ut en stilling i antikk- og 
antikkresepsjon. 
 
Klassisk retorikk er ikke egen fagfordypning på programmet, men IFIKK har en fast ansatt fra klassiske språk på vei ut i 
pensjon, og en midlertidig ansatt på klassiske språk som tilbyr retorikkemner både på grunnivå og på videregående nivå. 
Studie- og forskningsmiljøet kan stå i fare for også å miste retorikkompetansen. Retorikken ligger nært til antikkens 
tenkning og språk, i tillegg til at innføring i klassisk retorikk tilbys som obligatorisk emne til annet studieprogram. 

 

Tiltak for å bedre studiekvalitet på programmet i perioden 

Vi foretok en endring av studieprogrammet som trådte i kraft høsten 2010, hvor antikk kultur og klassiske språk ble skilt ut i 
to forskjellige studieretninger. Navnet ble også endret fra antikk kultur og klassisk tradisjon til antikk kultur og klassiske 
språk. Det har fungert bedre når det gjelder å gi programmet en tydeligere profil. I samme periode ble den obligatoriske 
støttegruppen 40ANT utvidet slik at det skal være mulig å avlegge 60 studiepoeng og oppnå undervisningskompetanse i det 
nye faget i videregående skole ”Antikkens kultur”. 40ANT er ikke obligatorisk for klassiskstudentene. Bakgrunnen for det 
skyldes en strukturell problemstilling i og med at klassiske språk ikke lenger kan velges under et språkprogram ved UiO. 
Dermed må studentene på denne studieretningen som ønsker en språklig retning på bachelorgraden få mulighet til det 
under antikkprogrammet, men informasjonen på studieretningssidene går langt i å anbefale 40ANT. Fagfordypningene på 
antikk kultur finnes på andre programmer med andre valgmuligheter for studentene. Vi er primært et tverrfaglig program 
og trenger klassiskfilologer med både kulturell og språklig vinkling. 
 
Høsten 2011 ble antikkprogrammets film- og populærvitenskapelige foredrag satt mer i system i Ludusseminaret, hvor vi 
også har tilbudt faglig veiledning i valg av språk på programmet. Tilbudet ble godt mottatt av studentene og vi håper at vi 
kan se effekt av tiltaket våren 2012 ved at flere studenter kommer seg gjennom innføringsemnene i gresk og latin og blir på 
programmet. (Til oppfølging i juni når resultatene foreligger).  
 

Indikasjoner på særlig god eller dårlig studiekvalitet 
Vi antar at studiekvaliteten på programmet er stigende ut fra at antallet studenter som gjennomfører programmet er 
vesentlig flere de siste tre år enn de har vært tidligere. Allikevel ser vi at gjennomføringen kan og bør bli bedre på 
programmet. Vi har, som nevnt, satt inn tiltak for å veilede studentene før de velger språk på programmet. I tillegg har 
studentengasjementet de siste årene vært svært godt. Vi forsøker å bevare dette engasjementet ved å holde løpende 
kontakt med både studentforeningen og enkeltstudenter som viser engasjement for sin studiehverdag. Viderekomne 
bachelorstudenter tilbyr kollokvier til studentene som tar innføringsemnene. Studentene lønnes ikke, men får påskjønnelse 
og attest for sin innsats. Tilbudet er godt og i altfor liten grad brukt av studentene som virkelig kunne ha behov for det.  
 
 Våre største utfordringer er for det første at studentene skal føle tilhørighet til vårt studieprogram fremfor sin 
fagfordypning, at de skal kjenne seg som antikkstudenter, og ikke bare filosofi- eller historiestudenter, og at de kan ha nytte 
av hverandres innsikter og perspektiver. For det andre har vi behov for å gjøre klart overfor studenter, potensielle 
studenter og arbeidsliv hva som er vårt studiums egenart: hva skiller en annen humaniorakandidat med støttegruppe i 
antikk, fra våre kandidater? Hva får de hos oss som de ikke får hos noen andre? Særlig med tanke på at vår obligatoriske 
støttegruppe 40ANT kan velges av studenter ved en mengde andre studieprogrammer er med andre ord programmets 
eksistensberettigelse dessverre uklar. 
 
Studentene som høsten 2011 tok antikkprogrammets mest vesentlige introduksjonsemne til antikkstudiene, ANT1100 – 
Antikkens verden,  gav tilbakemelding om at de større grad ønsker at emnet gis som et historisk/idéhistorisk vinklet emne 
enn det, det er i dag. Det historiske perspektivet er svært viktig for at de skal kunne se utvikling og sammenheng innenfor 
perioden. Kanskje bør emneansvaret, som i dag ligger på klassiskseksjonen, flyttes til historie? Historie har svært lite 
ressurser å avse, så inntil det kommer tilsettinger der, er det vanskelig.  
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I tillegg er våre krav og forventninger når det gjelder språkkompetanse underkommunisert til mange av de studentene som 
velger oss. Vi mener det er grunn til å tro at en styrking av studentenes filologiske kompetanse og en klarere antikkvinkling 
på fagfordypningene de kan velge, vil være en forte for programmet og for antikk- og klassiskkompetansen i Norge. Men 
igjen, har vi faktisk ressurser til å tilby det som gjør at studentene vil oppfatte seg mer som antikkstudenter enn rene 
idéhistorikere, filosofer, historikere etc? 

 
 

Tegn på særlig god eller dårlig kvalitet fra studentundersøkelsene 

 
NB: tallmaterialet er ikke statistisk gyldig pga antikkprogrammets størrelse, men i begge undersøkelsene har ca 50% av de 
spurte respondert.  
 
Tall fra undersøkelsen blant de som er uteksaminert fra bachelorprogrammet viser at det overveldende flertallet går videre 
til masterstudier (ca 85%). Kun ca 15% går rett ut i arbeid. Vi mener dette stemmer godt overens med antikkprogrammets 
profil som særlig godt forberedende til videre studier. Tilbakemeldingen fra uteksaminerte kandidater er overveiende god, 
men hvor et par punkter går igjen:  

1. De føler seg dårlig forberedt på oppgaveskrivningen. Dette gjelder for to nivåer: forholdet mellom faktisk 
ervervede ferdigheter fra videregående og de krav de blir møtt med ved universitetet, og hvordan vi igjen 
forbereder våre studenter på det arbeid det er å skrive masteroppgave.  

2. De ønsker flere antikkemner på 2000-nivå og mulighet til å følge undervisning og ta eksamen i anbefalte emner 
uten kollisjon.  

 
At studentene ønsker flere antikkemner tror vi skyldes at de i for liten grad har vært gjort oppmerksomme på det tilbudet 
som faktisk finnes. Antikkrelevante emner (og mulighet til å velge dem) er nå samlet på en nettside og ligger som mulighet i 
den obligatoriske støttegruppen, 40ANT. Når det gjelder kollisjon i undervisning og eksamen, er det noe vi må jobbe videre 
med, men det er vanskelig å gjennomføre total kontroll på alle antikkemnene i praksis, da de ligger under svært mange 
fagfelt. Obligatoriske emner i anbefalt studieløp er det nå tatt høyde for i undervisnings- og eksamensplanleggingen. Noe 
som er komplisert nok med åtte forskjellige fordypningsmuligheter og anbefalte studieløp. 
 
Tall fra undersøkelsen blant de som er under studier på bachelorprogrammet viser at det overveldende flertallet planlegger 
å fullføre studiet: 84%, 4% vet at de ikke vil fullføre og 12% er i tenkeboksen. Litt under halvparten av studentene tenker seg 
å fortsette å studere etter fullført bachelorstudium. Litt over 20% er i tenkeboksen og et fåtall (10%) tenker seg ut i arbeid. 
Vi har noen (eldre?) studenter som tar studiet som en dannelsesreise (23,3%). Setter vi disse tallene opp mot tallene for 
gjennomføring, er det sørgelig lesning. I perioden 2006-2011 har hele 122 studenter falt ut av programmet, mens kun 23 
har fullført. Vi klarer altså i liten grad å ta vare på studentens motivasjon på programmet. (De fleste studentene som har 
svart på undersøkelsen er i 2. og 4. semester.) 
 
Storparten av studentene som har svart er fornøyde med studieprogrammets tilbud og struktur, men en nesten like stor del 
ønsker mer valgfrihet. Et mindretall ønsker mindre valgfrihet.  
 
Studentene oppgir å bruke relativt godt med tid på studiene. Undervisnings- og vurderingsformer virker godt balansert: 
noen ønsker seg mer semesteroppgaver og noen mer skoleeksamener. De er relativt godt fornøyde med 
utvekslingstilbudet. Dessverre benytter, og planlegger å benytte, altfor få av dem det tilbudet som finnes.  
 
Nåværende studenter oppgir, som de uteksaminerte, et ønske om et større emnetilbud innen antikken. De ønsker i tillegg 
at emnene skal gå oftere, slik at det er lettere å passe dem inn i studieløpet og studieplanen.  
Bransjene våre studenter oppgir å ønske seg jobb i på sikt er: kommunikasjon, forlag, media og kulturliv, forskning og 
undervisning. Svært få ønsker seg til offentlig forvaltning og næringsliv. Uteksaminerte etter endt bachelorgrad uten videre 
studier har uten unntak oppgitt å ha gått til arbeid i offentlig forvaltning. 
 
Kort oppsummert: studentene er gjennomgående fornøyde med undervisere og studieadministrasjon. De ønsker sterkere 
antikkfokus, men samtidig mer valgfrihet. Ønsker det er vanskelig å etterkomme samtidig innenfor en treårig bachelorgrad, 
men vi vil i det følgende gjøre vårt beste. 
 

Konkrete forslag til tiltak: 

Hovedtiltak 

1. Fra og med høsten 2013 vil antikkprogrammet at studenter som velger studieretning for antikk kultur skal kunne 
velge støttegruppe i gresk eller latin i tillegg til den i dag obligatoriske støttegruppen 40ANT. Som da blir en av tre 
valgmuligheter på studieretning for antikk kultur.  
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2. Bacheloroppgaven ANT3090 flyttes til fagfordypningene, også innenfor gresk og latin, slik at alle studentene får 

jobbe med en selvstendig, antikkvitenskapelig problemstilling. Studentene vil da ha fagfordypning på minimum 90 
studiepoeng. Noen fagfordypninger blir på 100-120 studiepoeng.  

 
3. Vi vil utvikle et solid veiledningstilbud til studentene i første semester som ledd i bevisstgjøring av studentene. Vi 

skal sette dem i stant  til å fatte valg av fagfordypning, støttegruppe og eventuelle frie emner som er så opplyste 
og  kvalifiserte valg som mulig. Informasjon om muligheter og konsekvenser må gjøres så tilgjengelig og god som 
mulig, både på nett og i konkret veiledningssituasjon.  

 

Om veiledning 

Veiledning gitt på Ludusseminaret høsten 2011 i forbindelse med valg av språk på programmet, vil kunne utvides til å gjelde 
veiledning til valg av 40-gruppe. Vi ønsker også å inkludere veiledning til valg av fordypning. Veiledningen skal i hovedsak 
være faglig basert, men studieveiledning er også nødvendig og programkonsulent skal derfor være involvert i all planlegging 
og gjennomføring. Arkeologi- og idéhistoriestudentene, som allerede i begynnelsen av høstsemesteret det året de får 
opptak, må vite at de skal studere arkeologi og idéhistorie fordi de må ta et faginnføringsemne, gjør at studentene også må 
få informasjon om dette på programmets oppstartsmøte. Studenter på klassiske språk vil også vanligvis måtte vite hvilken 
støttegruppe de skal ta, med mindre de skal bruke de 10 frie studiepoengene de har til å ta ANT1100. Noe de uansett bør 
oppfordres til. Resten av studentene på programmet skal ta normalt exphil, exfac og ANT1100 i første semester.  
 
 

Om fagfordypninger (80-grupper) og støttegrupper (40-grupper)  

40ANT beholdes som mulighet for alle antikkinteresserte studenter ved UiO, men uten ANT3090 som forbeholdes 
studenter på studieprogrammet i antikk kultur og klassiske språk. 40ANT vil fremdeles være ment å skulle gi kompetanse til 
å undervise i antikkens kultur i den videregående skole på lik linje med våre studenter. 40-gruppen tilbyr innføring i gresk 
eller latin og innføring i antikkens kultur. I tillegg kan studentene velge og vrake blant UiOs antikkrelevante emner på 2000-
nivå for å tilegne seg tilstrekkelig kulturkunnskap. Hvis studentene på klassiske språk ikke velger 40ANT som støttegruppe, 
må vi sikre at grunnleggende kunnskaper om antikken som periode blir formidlet dem via andre emner. 
 
40ANTIKK1 som er støttegruppe i antikken uten noen form for språkkompetanse bør kanskje legges ned? På den andre 
siden er den en nødutgang for studenter som ikke klarer seg igjennom innføringsemnene i gresk og latin. Men vi mener det 
er vanskelig å si at den gir tilstrekkelig kompetanse i antikken når studentene ikke kan noen av de antikke språkene. Bør 
studentene som bare vil ta noen emner i antikken ta dem innenfor frie emner, eller sekundært som enkeltemnestudenter? 
Pr dags dato 9 studenter på denne gruppen, men 55 på 40ANT. Dvs at rekrutteringen til antikkemnene er nokså lav også via 
denne gruppen. Kanskje kan denne gruppen best videreutvikles til en støttegruppe for de som ønsker utenlandsopphold? 
Dvs med ANT1100 + utreiseemnene til Athen og Roma? (ANT2220, ANT2210 + minimum et påbygningsemne).  
 
40GRES og 40LATS2 beholdes, men med flere valgmuligheter enn i dag slik at vi kan legge ned 40GRESK1 og 40LATIN1 og 
heller opprette egne 40-grupper i gresk og latin tilpasset studentene på antikkprogrammet. Disse studentene kan ha andre 
ønsker og behov enn studenter som ellers velger en støttegruppe i gresk eller latin. For eksempel må ANT1100 bli 
obligatorisk emne i støttegruppene (40-gruppene) i gresk/latin for studentene på antikk kultur. Emnegruppene må være på 
minimum 50 studiepoeng for at studentene skal få kunne fordype seg utover nivå for grammatikk I.  
 
Innenfor arkeologi og religionshistorie har vi ikke egne fordypningsgrupper. Det er ønskelig å opprette dette og ikke bare ha 
valgmuligheter innenfor ordinære fordypningsgrupper, da dette både gjør informasjonen på nett lite oversiktlig og det gjør 
at studier ved antikkprogrammet ikke skiller seg fra studier ved henholdsvis religionshistorie og arkeologi. (se ellers 
vedlegg) 
 
Arbeidet med nye fagfordypninger og støttegrupper tas med de respektive fagmiljøer og studieadministrative 
kontaktpunkt. 
 
 

Andre tiltak 

1. Vi vil jobbe for å få et stabilt emnetilbud til antikkstudentene.  

Studentene etterlyser flere antikkemner. Emnetilbudet innefor antikken er imidlertid ganske stort ved UiO, 14 studieemner 
på fordypningsnivå på bachelor. Men det er varierende med tilbud innenfor de forskjellige fagene. Innenfor filosofi har vi 
helt klart et uforløst potensial. Samtidig er det viktig for oss at studentene vet om og benytter det tilbudet som faktisk 
finnes. For eksempel utnytter de i altfor liten grad ANT-emnene i Athen og Roma, hvor de kan få undervisning in situ. 
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Emnefrekvensen bestemmes av instituttledelse og fagmiljøene. Vi må holde løpende kontakt med de forskjellige 
fagmiljøene, særlig når de diskuterer emneportefølje og emnefrekvens, da beslutninger om dette får ringvirkninger for oss. 
Fagmiljøene er i varierende grad flinke til å si ifra til oss om endringer, så kontrollen må programmet holde selv.  
 

2. ANT-emnene i Athen og Roma må flyttes til høstsemesteret og studentene må få anledning til å fordype seg i sine 

respektive fagområder 

Fordi våre studenter skal gjennom obligatoriske emner som er programspesifikke og fagspesifikke har vi store problemer 
med å gi dem anbefalt utreisesemester i vårsemesteret. Slik er det pr dags dato og slik vil det være i den planlagte 
fremtiden fordi de første fire semesterne brukes til å gjøre unna grunnemner før man i femte semester (høst) har mulighet 
til å enten reise på utveksling eller eventuelt ta ANT-emner i Athen og Roma. Pr dags dato går emnene i vårsemesteret. 
Athen melder at det er uproblematisk for dem å flytte emnene, mens Roma, av hensyn til ønske om helårsdekning av både 
undervisning og leide lokaler, vil beholde emnene i vårsemesteret.  

 

 Vi må diskutere mulige løsninger direkte med Det Norske Institutt i Roma. Slik vi ser det må emnene flyttes for at våre 
studenter skal kunne gjøre bruk av dem uten vesentlig ulempe. Hvilke løsninger som er mulig, vil avhenge av fremtiden til 
emnet ROMA2020 – Roma, sted og symbol, som i dag finansieres eksternt.  

 

Eksamensordningen på emnene bør gjennomgås slik at studentene kan ha hovedemnet i sin fagfordypning. Dvs at 
filosofistudenter må kunne skrive filosofioppgave, historiestudenter historieoppgave etc. Påbygningsemnene er viktige 
supplement som kan inngå i graden, enten som frie emner eller for eksempel som del av støttegruppen 40ANT. 

 

3. Bedre gjennomføring på innføringsemnene i gresk og latin 

I og med at våre studenters fremtid på programmet avhenger av  at de består innføringen i gresk eller latin, må vi se på 
tiltak som kan bedre deres muligheter til å komme gjennom disse emnene. Ingen studenter kan få bachelorgrad på 
antikkprogrammet med mindre de har bestått et innføringsemne. Studenter som ikke klarer å gjennomføre innføring i gresk 
og latin veiledes ut av programmet mot fritt sammensatt bachelorgrad og faller ut av programmets 
gjennomføringsstatistikk.  

 

Et tiltak kunne være å ha mer undervisning, men emnene har fra før av mye undervisning og vi ser at mange av studentene 
skulker ordinær undervisning og at de ikke møter til det kollokvietilbudet som arrangeres av de mer erfarne 
klassiskstudentene. Fra og med våren 2013 kan vi for eksempel booke kollokviene som del av undervisningen for øvrig, slik 
at kollokviene ikke kolliderer med undervisning på andre emner. Slik blir tilbudet godt synlig også, men vi må nok også 
informere dem om at språkemner vanskelig lar seg gjennomføre med skippertaksmetoden. 

 

Høsten 2011 har vi arrangert egen veiledning om språkvalg på programmet. I juni vil vi kunne se om det har båret konkrete 
frukter allerede våren 2012. Tiltaket må følges opp og eventuelt videreutvikles. 

En del studenter melder at emnene er vanskelige å kombinere med ytterligere 10 studiepoeng. Det vil si: de er vanskelige å 
gjennomføre med normert studieprogresjon. Det er en reell problemstilling og vår studentforening har blant annet meldt at 
de kanskje kunne tenke seg mulighet til å arbeide kun med innføring i gresk eller latin hele semesteret, det vil si tilsvarende 
det gamle semesteremnet på 30 studiepoeng. Hvorvidt dette er mulig å gjennomføre innenfor en treårig bachelorgrad, 
hvorvidt klassiskseksjonen har ressurser til det  eller hvorvidt det er ønskelig fra fakultetets side, kan vi ikke pr dags dato 
fastslå. Men ønsket fra studentene er helt klart forståelig.  

 

Alternative betraktninger 
Vi kan se for oss et alternativ hvor antikkprogrammet brytes opp og fortsetter uten historie og arkeologi. For programmet 
som helhet vil dette være et tap, da historie og arkeologi er fag med dype tradisjoner innenfor antikkfagene og stort 
studenttilfang. Men med en person på hver av fagmiljøene (hvorav en midlertidig ansatt i undervisningsstilling), er det 
vanskelig å kunne gi studentene et fyldig og godt tilbud over tid. Vi blir også sårbare når det gjelder å kunne oppnevne 
veileder til studenter som skal skrive bacheloroppgave innenfor antikk historie eller klassisk arkeologi.  

 

Kunsthistorie og arkeologi har tradisjonelt vært nært knyttede studie- og forskningsområdet innenfor antikken, men i 
dagens arbeidsmarked og forskningsmiljøer, vil studenter fra arkeologi eller kunsthistorie kunne dekke samme områder? 

 

Kunsthistorie vil ha en forskningsstilling i antikk og antikkresepsjon og stiller ressursmessig på lik linje med historie og 
religionshistorie. Kunsthistorie ved UiO har egentlig sin faglige hovedtyngde innenfor epoker etter antikken selv om 
instituttet nå går til ansettelse av en person med kompetanse også innenfor antikken. Hvorvidt fagfordypningen skal 
beholdes på antikkprogrammet bør avklares direkte med fagmiljøet på kunsthistorie.  
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IFIKK har god base med ansatte innenfor antikk tekning (filosofi og idéhistorie) og innenfor klassiske språk (gresk og latin). 
Pr dags dato har instituttet flere ressurspersoner med kompetanse på antikkfeltet innenfor antikkens tekning (filosofi, 
idéhistorie) og språk (gresk, latin). I tillegg ligger klassisk og idéhistorie forskningsmessig meget godt an etter tildelinger til 
forskningsprosjekter nå nylig.  

 

Religionshistorie har dog innenfor antikkstudiene og antikkforskningen en nærmere faglig tilknytning til IFIKK-fag som 
idéhistorie og klassiske språk. Kan vi tenke oss et antikkprogram med mindre studenttilfang innenfor antikkens tenkning og 
klassiske språk? Religionshistorie vil kunne gå innunder et slikt nytt programnavn. Men vi mister noe av basen for et 
fullverdig antikkprogram i Norge.  

 

  

Pedagogisk-praktiske utfordringer for studieprogrammet 
Vi håper i forlengelsen av vår programevaluering at studenter med 60 studiepoeng innen 40ANT vil kunne få innpass på 
historie eller idéhistorie-fagdidaktikken til PPU ved UiO. Vi nærer også fremdeles et dypt og inderlig håp om at studenter 
med fordypning i gresk og latin vil få innpass til en felles fagdidaktikk for språkfag ved UiOs PPU. Det humanistiske fakultet 
tilbyr studier innenfor et tjuetalls forskjellige fremmedspråk, at bare fire av dem har tilbud om PPU ved samme universitet 
er rett og slett skandale.  

 

5. Konklusjon: Antikkprogrammet ønsker å videreføre sin drift med noen endringer 

 

Endringene består i at vi vil gi alle studentene mulighet til å skrive bacheloroppgave i sine fagfordypninger. 
Fagfordypningene skal slik få tydeligere antikkvinkling. Vi vil gi antikkstudentene større valgmulighet av støttegruppe med 
tanke på hva de vil gjøre senere med graden senere under faglig basert veiledning og studieveiledning. De mulige konkrete 
tiltakene skissert ovenfor vil gjelde uavhengig av  hvorvidt historie, arkeologi og kunsthistorie fortsatt skal være mulige 
fagfordypninger på programmet. Men vi håper at Universitetet i Oslo ser betydningen og nytten av et antikkprogram med 
historie og arkeologi inkludert. Begrunnelsen for dette er for det første at vi ser at programmets eksistens på sikt kan være 
truet hvis vi blir altfor små. For det andre vil vi uten tilstrekkelig grad av kompetanse innenfor historie og arkeologi ikke vil 
kunne gi studentene et nødvendig fundament for historisk forståelse av tidsepoken vi her snakker om (jamfør merknad til 
emnet ANT1100 – Antikkens verden som i større grad bør gis som et historisk vinklet emne). Til sist mener vi selvsagt at det 
ved Norges eldste universitet, hvor vi har tatt nasjonalt ansvar for klassiske språk, også bør ha den tilstrekkelige 
antikkompetanse og mulighet til å drive antikkstudier og forskning i vid forstand. Bare slik vil vi kunne sammenligne oss med 
institusjoner internasjonalt som driver innenfor det antikkvitenskapelige feltet (classics).  

 

 
 
 

 


