
Periodisk emnerapport UiO. ARK1000 höst 2011 
 

Föreliggande rapport behandlar ARK1000, ett 10 studiepoängs grundämne på bachelornivå. 

Kursen, som utgör en allmän introduktion till arkeologi, ges varje hösttermin. I enlighet med 

ämnesbeskrivning och læringsplan ger denna kurs en generell introduktion till arkeologisk 

vetenskap, bl.a. forskningshistoria, teori och metod, exemplifierad genom konkreta 

förhistoriska och historiska ämnen. Efter genomförd kurs bör studenterna ha en övergripande 

kännedom av den kulturhistoriska utvecklingen i Europa men också globalt, insikt i 

arkeologisk metod, de har fått en introduktion till arkeologisk datering, till användning av 

naturvetenskapliga metoder och annan tvärvetenskap. 

 

2011-års kurs utvärderades gemom en periodisk evaluering som företogs, enligt 

överenskommelse med ämnesansvarig, i helgrupp i samband med terminens sista föreläsning. 

Tjugosex studenter fyllde i evalueringsblanketten. Samtliga sade sig vara klart nöjda eller 

mycket nöjda med kursen som helhet (på skalan 1-6 (där 6 är mycket nöjd) har den absoluta 

majoriteten markerat 5, några 4 samt några siffran 6). Studenterna uttryckte i samband med 

evalueringen också glädje över lärarnas svar  på deras frågor. (!) 

 

Vad gäller frågan om information i samband med själva kursstarten efterfrågades i några fall 

ännu större enhetlighet i själva spridningen av information. Ôvriga huvudsakliga synpunkter 

från evalueringen har inarbetats nedan i rapporten. Undertecknad har efter sammanställning 

lämnat ifrån sig evalueringsdokumenten. 

 

Undervisningen bestod av 8 dubbelföreläsningar samt 7 gruppsamlingar, varav 5 

obligatoriska (tidigare år var det totalt 5 samlingar varav 3 obligatoriska).  

 

I kursens första föreläsning läggs tonvikten på arkeologisk metod, teori och kulturhistorisk 

översikt. De följande föreläsningarna (med tillhörande gruppesamlingar) delas upp på avsnitt 

("bolker"), som täcker paleolitikum/mesolitikum, neolitikum/bronsålder, järnålder, 

vikingatid/medeltid samt olika perioder samt forskningsområden inom medelhavsarkeologi. 

Olika lärare undervisar på och inom de olika avsnitten. År 2011 sköttes undervisningen av 

följande lärare: Sheila Coulson (ämnesansvarig), Per Ditlef Fredriksen, Julie Lund, 

undertecknad Karin Hägg Niklasson, Christopher Prescott samt Almut Schulke; Sven Ahrens 

tog över den medelhavsavsnittets gruppesamling då KHN var på annat uppdrag. Studenterna  

uttrycker sig mycket positivt kring föreläsningsdelen av kursen.  

 

I samband med gruppsamlingarna fick studenterna, genom diskussion med kurskamrater och 

lärare, träning i argumentationsteknik och de hade återkommande möjlighet att fördjupa sig i 

de temata som tagits upp på föreläsningarna. Gruppundervisningen är i allmänhet mycket 

uppskattad, så också i denna kurs, och flera studenter uttrycker att de 45 minuter som varje 

grupp haft till sitt förfogande varit alldeles för kort tid.  Ett par studenter efterlyster  

möjligheten att inarbeta några praktiska moment, materialstudier eller likande, i 

gruppundervisningen, och någon menade att grupparbeten (i smågrupper inom grupperna) var 

bra men att man inte bör gå till överdrift när det gäller tillämpningen av denna arbetsmetod. 

 

De huvudsakliga avsnitt som ARK1000-kursen (1:a terminens arkeologistudium) är uppdelad 

i motsvarar i grova drag de tre parallella introduktionskurser som utgör 2:a terminens 

arkeologistudium (dvs. ARK1010, 1020 samt 1030). Detta är ett logiskt, pedagogiskt grepp 

som både studenter och lärare upplever som mycket positivt. Upplägget, med olika, 

engagerade lärare, som alla på sitt personliga sätt gav sin bild av ämnet föll väl ut bland 2011 



års studenter, som också ansåg det vara ett stort plus att kursavsnitt kopplats ihop med lärares 

fältarbete och annan, personlig erfarenhet. 

 

2011 gavs undervisningen på fyra olika språk. I den periodiska evalueringen framkom att ett 

antal studenter haft problem med att tillgodogöra sig den undervisning som givits på ett av 

dessa språk.  

 

Kursens (till allra största delen engelskspråkiga) pensum består dels av översiktslitteratur av 

handbokskaraktär som används mer eller mindre genom hela kursen, samt mer specialiserade 

arbeten relaterade till de olika kursavsnitten. Studentkommentarerna kring pensum är 

generellt av positiv natur. Även när det gäller denna kurs framhåller man dock i flera fall att 

färdiga kompendier med artiklar hade varit att föredra framför det tidskrävande systemet med 

egenkopiering från (ibland dåliga) förlagor. Ett  pensumrelaterat önskemål som förekommer i 

studentevalueringarna är en ännu tydligare  koppling mellan pensum och föreläsningar. 

Graden av utttalad sådan koppling har helt klart varierat mellan de olika föreläsarna på 

kursen, och reflekterar deras olika sätt att undervisa och att förhålla sig till och belysa de olika 

kursavsnitten och –litteraturen.  

 

Ark1000-kursen sträcker sig över hela terminen. Examination sker genom en fyratimmars 

skriftlig salstentamen (skoleeksamen), som kan besvaras på norska eller engelska och där 

resultatet betygsätts med bokstavsbetygen A (högsta) till F (underkänt). 

 

Sammanlagt 75 studenter, samtliga med studierätt, var anmälda till kursen høsten 2011. Av 

dessa hade 65 meddelat att de skulle ta examen,  men åtta avstod från att göra det (två av 

dessa lämnade läkarintyg). Femtiosju studenter genomförde examen, alla utom fyra med 

godkänt resultat. Av dessa var den absoluta majoriteten från vår egen programgrupp, några 

från antik- och språkprogrammet; enstaka studenter kom från andra ämnen eller tog kursen 

som enkeltemne. Betygsfördelningen var som följer: A (6 studenter), B (9), C (16), D (13), E 

(9) och F (4).   

 

Föreläsningarna ägde rum i större auditorier (Sophus Bugges hus, auditorium 3 samt Ragnar 

Frischs auditorium i Ullevål Kino/bio), dvs. i rymliga lokaler avsedda för stora grupper. Båda 

auditorierna är utrustade med projektorer för PowerPoint-presentationer samt ordentliga 

skrivtavlor. Högtalaranläggningar finns att tillgå på båda ställena. Samtliga gruppesamlingar 

ägde rum i seminarrom 2, IAKH, Blindernveien 11, en lokal som ledigt rymmer 30-40 

personer och där man har tillgång till skrivtavla, over-head projektor, diabilds-(lysbilds-) samt  

PowerPointprojektor. Bland studentkommentarerna kan nämnas den som framhåller 

kurslärarnas balanserade användning av PowerPoint.        

 

Oslo 13 februari 2012, 

 

Karin Hägg Niklasson (enligt uppdrag) 


