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Panelets rapport 

1. Vurdering i forhold til programmets struktur (dvs. både faglig sammenheng mellom emner og 
emnegrupper i programmet og faglig progresjon) og mål beskrevet i programplanen 
a. måloppnåelse  
b. formulering av målene og strukturen 
c. målenes og strukturens hensiktsmessighet 

 
 
Studieprogrammets mål er formulert hensiktsmessig og studieplanene ser ut til å følge opp 
studieprogrammets mål. Egenrapporten nevner at studentene ikke har mulighet til å oppnå målene. 
Eksternpanelet mener at målene er mulige å oppnå – for dem som fullfører studieprogrammet.  
 
Et mål etterlyses for klassiske språk: - innblikk i forskningstradisjon, metoder og sentrale faglige temaer 
innen din fordypning. Man må kunne forvente at en uteksaminert bachelorkandidat kjenner til sitt fags 
tradisjoner, metoder og sentrale faglige temaer. 
 
Studieprogrammets struktur kunne i større grad bygge opp under en forståelse av studiet som 
antikkprogram, for eksempel med fellesemner i hvert semester eller på annen måte kunne gi studentene en 
rød tråd i studiet. Dette ville kunne bidra til at flere studenter gjennomfører studiet. 
 

2. Er det fanget opp indikasjoner på særlig god kvalitet eller på sviktende kvalitet?  
 
Svært få studenter fullfører bachelorstudiet og det et tegn på at kvaliteten svikter et sted. Det er tydelig at 
studieprogrammet bør ta grep for å bedre studentenes gjennomføring.  
 

3. Hva er det viktig å fokusere på i fremtiden? Forslag til tiltak som bør gjennomføres for å 
forbedre studieprogrammet. 

 
Studieprogrammets hovedutfordring er å få studentene til å fullføre studieprogrammet. En rekke grep kan 
tenkes for å få dette til. Det ser ut til at innføringsemnene i gresk og latin er første hinder på veien. Så vi 
begynner med tiltak som kan tenkes i forbindelse med det emnet: 



 
Antikkprogrammets utfordringer og dilemmaer kan oppsummeres på følgende vis: programmet 
respresenterer et fagfelt som er dagens studenter generelt er dårlig forberedt for og oppleves som 
krevende for dem, særlig språkstudiene, som allikevel må anses som et sine qua non for et antikkprogram. 
Foruten å utgjøre et viktig fagfelt i seg selv, «klassisk filologi», er programmet  (inkludert de klassiske 
språk) svært viktig for en del andre fag: arkeologi, historie (ikke bare antikk), filosofi, idéhistorie, 
religionshistorie o.s.v. Det er en utfordring å gi studenter som hovedsakelig interesserer for noen av disse 
fag det de trenger og ønsker av klassisk filologi og generell antikkkunnskap. Flere i eksternpanelet liker 
tanken om innføringsemner på 30 studiepoeng så studentene får konsentrert seg om språklæringen det 
semesteret, slik studentene selv tar opp i egenevalueringsrapporten. Andre i eksternpanelet mener det bør 
være tilstrekkelig å gi alle nok språk til å bruke ordbøkene, for å se hva et ord kan bety og en setning 
henger sammen (og kanskje litt til); så lenge som programmet har et bra tilbud til dem som vil gå videre 
med klassisk filologi og det har det, trenger man ikke være alt for bekymret hvis noens språkkunnskaper er 
noe begrenset. Programmet er i en forsvarsposisjon: det kan ikke annet enn å prøve å hjelpe og lokke 
samtidig som det stiller krav basert på dets egenart. En balansegang er det eneste rimelige i situasjonen.  
En annen tanke er å også innføre kontemulighet for de studentene som stryker på dette viktige emnet, slik 
at de ikke blir vesentlig hindret i studieprogresjonen på studieprogrammet.  

 
Uavhengig av hvor mange studiepoeng innføringsemnene har, er et åpenbart tiltak å gi studentene tettere 
oppfølging på innføringsemnene.  For eksempel kan man legge det eksisterende kollokvietilbudet i 
timeplanen (med og uten kollokvieledere) slik at tilbudet blir synlig. Dersom det finnes midler til å utlyse 
to stillinger til erfarne studenter og lønne kollokvieledere som gruppeledere blir viktigheten av tilbudet 
enda tydeligere. Et av problemene med den bratte læringskurven på disse emnene er at elever som er syke 
en uke (noe alle og enhver kan bli) ofte ender opp med å droppe ut fordi de har gått glipp av så mye. Er 
det mulig å legge mer av undervisningen ut på fronter – enten som powerpoint eller podcast?  
I tillegg kan lærerkollegiet vurdere behovet for å ha obligatorisk frammøte til undervisning i 
innføringsemnet - hele eller deler.  
 
Lærerkollegiet bør videre se nøye på og vurdere eksamensform og undervisningsform på emnene. Hva 
skal studentene kunne gjøre når emnet er fullført, hva slags kunnskaper og ferdigheter skal de sitte igjen 
med? Studentene etterlyser blant annet mer skrivetrening. Kan man tenke seg skrivetrening i kombinasjon 
med språkstudiene allerede tidlig i studiet? Kan man ha obligatoriske oppgaver eller deler av eksamen som 
er studier av tekst i kontekst – hvor de ser den senere nytten av språkkunnskapene allerede på et tidlig 
stadium uavhengig av hvilken fagfordypning de velger? Kan de oppøve språkferdigheter de har behov for 
i en slik arbeidsprosess? Og  kan en slik arbeidsprosess gjøre språkstudiet mer interessant også for de som 
går på studieretning for antikk kultur? Behovet for mer skrivetrening for klassisk filologene gjelder først 
og fremst videre i språkstudiene. 
 
Eksternpanelet er samlet i oppfatningen om at språkene bør være synlige i studieprogrammet og at deres 
rolle i antikkstudiene er viktig. Det er delte oppfatninger av hvor viktig det er å ha mye språk på 
studieprogrammet. Blant annet er det enighet om at det i en ideell verden egentlig er ønskelig med 
innføring i både gresk og latin på studieprogrammet, men panelet ser at det kan være vanskelig å 
gjennomføre i løpet av en treårig bachelorgrad.  Hvis innføring i gresk og innføring i latin ble laget til 
emner på 15 studiepoeng hver, kunne det kanskje være gjennomførbart i praksis – men har studentene da 
mulighet til å  oppnå det minimumsnivå av språkkunnskaper som er ønskelig for alle programmets 
studenter? Panelet er delt i synet på hvorvidt det ville være et lurt grep: noen mener det er bedre de kan litt 
av et språk, enn mindre av to, mens andre – særlig med tanke på objektfagene mener 10 studiepoeng kan 
være tilstrekkelig, ved at dyktige studenter går videre med språket, mens alle uansett da vil ha lært seg et 
minimumsnivå (”ordboksbruken”) til bruk i objektfagene. Andre igjen mener at studentene bør ha 
minimum 20 studiepoeng i både gresk og latin på programmet. 
 
Flertallet i eksternpanelet mener at filologisk kunnskap er så viktig for studentgruppen på 
antikkprogrammet, med hensyn til videre studier og arbeid innenfor antikkfeltet i framtiden, at de bør ha 
mer språk enn innføringsemnet. Samtidig ser panelet problemene med «tunge» krav på språkstudier for 
studenter som primært er interessert i objektsfagene. Studieprogrammet bør vurdere hvor mye 
språkopplæring som skal være obligatorisk. Pragmatiske hensyn til enkelte fagfordypninger kan tas.  



 
Studentevalueringene viser at overgangen fra videregående skole til universitetsstudier kan være hard. 
Studentene er lite forberedt på hva som venter dem og blir kanskje i for liten grad gjort oppmerksomme 
på hva som forventes av dem som studenter. Det er hevet over tvil at studentene på dette 
studieprogrammet har særlig behov for veiledning og oppfølging i valg av fagfordypning, støttefag og 
språk. Eksternpanelet støtter den interne vurderingen om å utvide veiledningstilbudet til studentene. 
Samtidig bør programmet se på hva førstesemesteret skal gi av generelle ferdigheter og (spesielle) 
kunnskaper som kan ruste dem til senere semestere og ikke minst til gjennomføring av innføring i gresk 
eller latin. 
 
Overgangen bachelor til master nevnes også av studentene som noe hard. Studentene etterlyser 
skrivetrening. Det er klart at studentene på annen måte må trene opp tekst- og skriveferdigheter, samt øve 
evnen til å se relevante problemstillinger i pensummaterialet – også på bachelornivå. Innføring av 
bacheloroppgave kan være et tiltak for å sikre at studentene har jobbet selvstendig med materiale før 
master, men samtidig bør arbeid av denne typen starte integrert i undervisningen allerede tidlig i studiet. 
 
Studieprogrammet er lite. Opptaksrammen på 25 plasser er ikke for stor. Studieprogrammet har en 
utfordring i det å kunne framstå som, og være, et helhetlig tilbud til søkere. I og med at antikkstudiene og 
antikkforskningen er ikke samlet under et institutt, er det ikke bare studieprogrammet som kan fremstå 
som fragmentert, men også selve antikkmiljøet. De fagpersonene som ikke tilhører IFIKK er spredt fra 
forskningskjernen i antikkfagene. Samtidig som på studienivå, så er emner i historie, arkeologi og 
religionshistorie populære for mange studenter – også utenfra programmet, men de har lite 
undervisningsressurser: kun tre personer, en pr emne. IFIKK har klart flest ressurspersoner samlet på et 
sted innenfor både undervisning og forskning.  
 
Et spørsmål som oppstår? er hvor lite et antikkprogram fakultetet/instituttet klarer å leve med økonomisk 
sett. Kan man tenke seg et mindre antikkprogram? Internrapporten nevner at arkeologi og historie kan 
tenkes flyttet fra programmet. Eksternpanelet spør: Hva er et antikkprogram uten historie og arkeologi? 
Det ligger en tydelig forventning om historie og arkeologi hos søkere. Programmet må i tilfelle bytte navn 
om objektsfagene skal gå ut av programmet – tydelig signalisere hva studentene kan forvente å få fra 
programmet. Gjenværende: filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og religionshistorie, i tillegg til klassiske 
språk.  
 

Oppsummert tiltaksforslag fra ekstern panel: 

 
Forslag til strakstiltak: 

- Legge kollokvietilbud som del av ordinær timeplan (med og uten kollokvieleder) 

- Utrede muligheten til å bruke mer midler til å ha en kollokvieleder pr fag 

- Utbedre veiledningstilbudet til førstesemesterstudenter med hensyn til fagvalg og 
konsekvenser av valg 

 
Forslag til endringer i emner: 

- Innføringsemnene i gresk og latin bør være på 30 studiepoeng slik at studentene får 
konsentrert seg om språklæringen. 

 
Forslag til endringer i emnegrupper/studieprogramstruktur: 

- Programledelsen og involverte institutter må finne en hensiktsmessig oppbygning av 
studieprogrammet, slik at fagtilbudet blir helhetlig og studentenes kullfølelse ivaretas. 
Endringer i emnegrupper/studieprogramstruktur vil være avhengig av hvilke endringer som 
blir gjort på emnenivå, med hensyn til omfang av studiepoeng, type emner og emnefrekvens.  

 

Sammenfattende begrunnelse for programmets videreføring, endring eller nedleggelse.  

 



Eksternpanelet anbefaler videreføring av programmet inkludert historie og arkeologi. Eksternpanelet 
slutter seg til programledelsens begrunnelse i intern periodisk rapport: 
 
Vi håper at Universitetet i Oslo ser betydningen og nytten av et antikkprogram med historie og arkeologi 
inkludert. Uten tilstrekkelig grad av kompetanse innenfor antikk historie og arkeologi vil 
studieprogrammet i liten grad kunne møte forventningene søkere og samfunnet ellers har til et 
studieprogram med antikken som felt. Samtidig er det filologiske fundamentet til antikkvitenskapen ikke til 
å underslå og vi ønsker viktigheten til språkene blir ivaretatt på programmet dersom universitetet skal 
kunne bevare en av sine tradisjonelle funksjoner, å gi tilgang til historisk kilder på originalspråk, og tolke 
og omfortolke et ofte komplisert materiale som kan være grunnleggende for vår historieforståelse. Faget 
fungerer slik også som en trening i den grunnleggende hermeneutikk som ligger i bunnen av de fleste 
historisk-filosofiske fag. Vi håper antikkprogrammet ved UiO vil bestå og bli bedre som følge av de 
endringer som blir gjort – og blomstre til å bli det senter for antikkompetanse som UiO trenger for å drive 
antikkstudier og antikk forskning i vid forstand, slik at Norge fortsatt kan kalle seg en kulturnasjon.  
 

 

 


