
Kandidatprogrammet Klassiska studier 180 hp
Antikens kultur och samhällsliv, grekiska och latin

Är du intresserad av hur ett samhälle fungerar i sin helhet 
– hur olika delar påverkar varandra och hur det förän-
dras? Är språk, historia och andra kulturer något som
lockar?

Då är kandidatprogrammet KLASSISKA STUDIER något 
för dig! Genom att studera både språk, historia och 
kultur i det antika Grekland och Rom får du en bred och 
sammanhängande bild av två civilisationer som påverkat 
och påverkar Europa och världen på gott och ont.

Menad av Brygos-målaren, ca 490 f.Kr.

Programmet omfattar tre år heltidsstudier och börjar på 
höstteminen. Det omfattar tre ämnen varav två är obliga-
toriska: Antikens kultur och samhällsliv, samt grekiska 
eller latin. Genom ditt val bestämmer du själv om huvud-
vikten ska ligga på språk- eller kulturstudier.



Antikens kultur och samhällsliv är tvärvetenskapligt och behandlar det 
antika Grekland och Rom från äldsta tid fram till ca 500 e.Kr.  Vi läser om 
både förhistoriska och historiska samhällen ur arkeologiska, historiska och 
konstvetenskapliga perspektiv och vi kommer i kontakt med vitt skilda 

källmaterial i form av arkeolo-
giska lämningar, bilder, mynt, 
inskrifter och litteratur.  Vi 
behandlar social, politisk och 
ekonomisk historia liksom 
litteratur, religion och filosofi. 
Vi diskuterar också frågor 
som rör teori och metod och 
om hur vår bild av antiken 
förändras, som t.ex. hur den 
påverkats av att vi nu vet att 
grekisk och romersk skulptur 
var bemålad.

Inom ämnet grekiska studerar du det grekiska språket och litteraturen från 
äldsta tid (ca 700 f.Kr.) till Konstantinopels fall 1453, med viss tyngdpunkt på 
den antika perioden. Som student får du kunskaper om och läser ur verk av 
författare som Homeros, Herodotos, Thukydides, det klassiska Atens trage-
diförfattare och talare och filosofen Platon, men även om viktiga och 
intressanta gestalter från hellenistisk tid och kejsartid, samt från den 
bysantinska perioden. 

Mosaik från Via Appia med skelett 
och den grekiska texten ”gnothi 
seauton – känn dig själv”

Bågskytt från Afaiatemplet på Egina



I latin studerar man latinskt språk och litteratur från alla tidsepoker. 
Bland texterna från den antika perioden har vi både inskrifter och de 
stora litterära texterna från 
klassisk (ca 100 f.Kr. till 14 
e.Kr.) och senare tid (till ca
600). Från medeltiden fram
till ca 1800 finns mycket
material skrivet på latin
inom kyrkan och diploma-
tin, men också inom skönlit-
teraturen och vetenskapen.
I grundutbildningen läser vi i
första hand antika författare
som Caesar, Cicero,
Vergilius, Horatius och
Ovidius, men ger  även en
översikt över språket och
litteraturen från de senare
perioderna.

Bland de tre ämnena antikens kultur och samhällsliv, grekiska och 
latin väljer du ett huvudämne samt ett eller två biämnen. Huvudämnet 
ska omfatta 90 hp (tre terminer) om det är antikens kultur och sam-
hällsliv eller grekiska; 120 hp (fyra terminer) om det är latin. Studierna i 
biämnet ska omfatta minst 30 hp. Under det sista läsåret skriver du ett 
större examensarbete inom ditt huvudområde. 

Utöver dessa studier kan du även välja kurser om 30–60 hp (en eller två 
terminer) i andra ämnen vid språkvetenskapliga och historisk-filosofiska 
fakulteten eller från universitetets övriga kursutbud.

Romersk mosaik från 200-talet e.Kr. 
föreställande Vergilius



Programmet leder till en filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng 
med antikens kultur och samhällsliv, grekiska eller latin som huvudämne.

Forum Romanum

Efter studierna ger programmet behörighet till masterutbildning i ditt 
huvudområde, men även till mastersprogram i utbildningsvetenskap och 

ABM (arkiv-, biblioteks- och 
museiveteskap). Du kan alltså 
välja att fortsätta dina studier på 
avancerad nivå med inriktning 
mot läraryrket, arbete på 
museer, bibliotek och arkiv men 
även andra arbeten inom 
kultursektorn i stort. Kunskaper 
i de klassiska språken i kombina-
tion med en gedigen kulturhis-
torisk grund passar också för 
arbete med bearbetning och 

Gladiator med Russel Crowe. Universal Studios. utgivning av text. 
All rights reserved.

Vill du veta mera så kontakta gärna:
Programansvarig Susanne Carlsson tel. 018-471 20 86 
susanne.carlsson@antiken.uu.se


