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Denna rapport behandlar ARK2021, ett videregående emne i klassisk 

arkeologi/medelhavsarkeologi på bachelornivå (10 studiepoäng). Âmnet skall, enligt 

ämnesbeskrivningen, ge studenterna en fördjupad och problemorienterad förståelse av 

aktuella forskningstemata inom medelhavsarkeologin, någonting som undertecknad 

ämnesansvarig anser att det utan tvekan uppnår. Kommentarerna i de studentevalueringar som 

företagits (underveis- samt periodisk evaluering) speglar detta tydligt.  

Hösten 2011 var totalt 20 studenter anmälda till kursen. Av dessa anmälde sig 18 till examen,   

varav 16 tog examen, samtliga med godkänt resultat (snittkarakter C). Examensformen på 

denna kurs är tre dagars hjemmeeksamen på optimala 10 sidor. Någon student har uttryckt 

önskan om längre tid för examen (fem dagar), någon annan skulle föredra en 

semesteroppgave.   

Kursen hade ett tematiskt upplägg, och studenterna fick insyn i ett brett spektrum av 

arkeologisk teori och metod i samband med varje tema (exempel på temata hösten 2011 var 

urbanisering, liminalitet, renhet, gåvoutbyte och olika aspekter inom gravarkeologi inklusive 

bioarkeologi; den ARK2021-kurs undertecknad planerade och genomförde hösten 2010 var 

ägnad åt olika aspekter inom temat gravarkeologi). Eftersom kursens olika temata, för att 

uppnå optimal effekt,  på varierande plan förbundits  med varandra och alltså ”hängde i hop 

på tvärs”, underlättades den kombinerade strävan efter helhetssyn, bredare förståelse samt 

också djupförståelse som var del av kursens målsättning och som avspeglades i de (tre) 

examensuppgifter som studenterna kunde välja mellan. Denna tanke avspeglades också i det 

obligatoriska samt utfyllende  pensum som utarbetats för kursen. De olika temata, som inom 

sig spände över olika tids- och rumsliga områden och som behandlade olika kategorier av 

källmaterial, belystes till stor del med hjälp av konkreta fallstudier, en enligt studenterna 

uppsakattad metod.   

Pensumlitteraturen, komponerad för de olika temata, var mycket varierad och bestod av 

grundläggande teoretiska arbeten och annan forskningslitteratur, handböcker samt artiklar 

från tidskrifter, konferens- och samlingsvolymer samt artiklar under tryckning,  recensioner 

samt arkeologiska rapporter. Variationen i pensum gav studenterna tillfälle att komma i 

kontakt med olika typer av källor, och gav dem också möjlighet att gå på djupet inom olika 

områden. I pensum ingick naturligen en del  ”klassiker” (bl.a. Foucault, van Gennep, Mauss, 

Morris, Turner, Ucko).  

Några studenter har uttryckt önskemål om möjligheten att kunna köpa förtryckta kompendier 

istället för att behöva slita med att göra fotokopior av många artiklar och avsnitt ur böcker. Vi 

är fullt medvetna om problemen, men både praktiska och ekonomiska aspekter gör enligt min 

mening att inget av alternativen egentligen är optimalt i renodlad form. I en kurs av detta slag 

kan man inte, som eventuellt i introduktionskurser, lika lätt och bra arbeta till största delen 

med hjälp av hela böcker som man helt enkelt köper eller lånar. Saken kommer att tas upp till 

vidare diskussion.   



Hösten 2011 var undertecknad lärare på samt ämnesansvarig för kursen, och Rasmus Brandt 

medverkade särskilt i de undervisningsmoment som berörde hans expertis och egen forskning. 

Kursen omfattade åtta dubbelföreläsningar samt sju gruppesamlinger (varav fem 

obligatoriska), allt utsträckt över hela terminen. Flertalet studenter sade sig mycket nöjda med 

den naturliga variation i undervisningsinnehåll och –form som var en naturlig följd av 

upplägget med två (så) olika lärare, samt med variationen med föreläsningar samt 

gruppesamlingar. Informell och fördjupad diskussion tillsammans med båda lärarna vid 

samling i grupp slog väl ut. Ôverhuvudtaget framhölls de  positiva möjligheter till fördjupning  

som gruppesamlingarna innebar. Ett gruppesamlingstillfälle utgjorde  en praktisk övning där 

deltagarna hanterade antik keramik och fick kännedom om olika aspekter av keramikstudiet.  

Det bör framhållas att de flesta kurstemata delvis valts utifrån och åskådliggjordes med hjälp 

av lärarnas egen kännedom om och erfarenhet av forskningsområdena, samt med hjälp av 

deras egna forskningsbidrag (flera av Rasmus Brandts helt färska forskningsbidrag var t.ex. 

inkluderade i det tematiska pensum; KHN tog bl.a. upp till diskussion konferensbidrag under 

arbete, och nytolkning av egna tidigare forskningsresultat). Studenterna var bl.a. i 

evalueringarna mycket positiva till dessa inslag, och önskade sig mer av samma slag.   

Samtliga föreläsningar ägde rum i det s.k. seminarrom 2 i IAKH’s lokaler på Blindernveien 

11, en lokal som ledigt rymmer ca. 30, kanske 40 personer. Power-pointpresentationer 

förekom i samband med samtliga föreläsningar. I samband med gruppesamlingarna höll vi 

hus i något av de mindre seminarierummen 3 eller 4, dessa liksom föreläsningssalen utrustade 

med skrivtavla, vilket särskilt undertecknad uppskattar, bl.a. för de interaktiva möjligheter 

som denna underlättar. 

Vid ett flertal tillfällen under kursens gång anordnades informella ”bokbord”, där studenterna 

hade möjlighet att botanisera bland ”riktiga” böcker och annan för det aktuella temat och 

kursen som helhet relevant litteratur och information (konferenser, utgrävningar etc.). Ett 

specialarrangemang som mötte positivt gensvar var en frivillig insats av en ”Special guest 

star”: i samband med det sista kurstemat, bioarkeologi, var en tidigare arkeologistudent som 

nu arbetar som polis i mordutredningar inbjuden att delta i föreläsningen med en kortare 

presentation samt diskussion. I samband med detta besök belystes bl.a. de slående likheter 

som finns mellan de metoder som används vid forensiska och arkeologiska undersökningar. I 

andra kurser (även på ARK2021 hösten 2010) har vi haft masterstudenter, doktorander eller 

forskare som kommit och berättat om sina pågående projekt. Från studenthåll menar man att 

man också gärna sett ett sådant inslag även i år. Ônskemål uttrycktes om att t.ex. få en 

numismatiker att delta.  

Avslutningsvis kan framhållas att studenterna meddelat att de känt sig nöjda med den 

uppmuntran till kritiskt tänkande och diskussion som de uppfattat bl.a. i samband med denna 

kurs, och att de upplevt att de i ARK2021 kunnat ha nytta både av tidigare lästa kurser i olika 

ämnen samt av andra erfarenheter.   

Oslo 1 februari 2012, Karin Hägg Niklasson, ämnesansvarig lärare 


