Humanistiska och teologiska fakulteterna

AKSA21, Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs, 30
högskolepoäng
Classical Archaeology and Ancient History: Level I, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-05-17 att gälla från och med
2013-05-17, höstterminen 2013.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Antikens kultur och samhällsliv

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna på en grundläggande nivå redogöra för den grekisk-romerska antiken från
bronsåldern till senantiken,
• kunna redogöra för samspel mellan mänskliga uttrycksformer i antiken avseende
historia, materialitet och föreställningsvärld,
• översiktligt kunna redogöra för perspektiv och metoder inom huvudområdet
antikens kultur och samhällsliv,
• kunna redogöra för och presentera antika källmaterial,

Färdighet och förmåga
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• utifrån ett givet antikt källmaterial, såsom föremål, monument, bild och text,
kunna identifiera problemställningar och presentera tolkningar,
• kunna diskutera föreställningar om en antik vardagsverklighet,
• kunna jämföra utsagor från olika sorters källmaterial inom huvudområdet
antikens kultur och samhällsliv samt relatera dem sinsemellan,
• kunna kritiskt granska egna och andras texter samt med god förmåga uttrycka sig
i tal och skrift,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera och förklara skillnader och likheter mellan antika och moderna
begrepp,
• kunna identifiera, kontextualisera och diskutera antika värderingar och
samhällelig grundsyn utifrån sociala och kulturella perspektiv t.ex klass, kön och
etnicitet.

Kursens innehåll
Den antika perioden behandlas både kronologiskt och tematiskt. Såväl skriftliga som
arkeologiska källmaterial analyseras, liksom de metoder och teorier som aktualiseras
när man tolkar källmaterialen.
I kursen ingår även diskussioner rörande olika kulturella och samhälleliga begrepp,
såsom demokrati, klass, kön, etnicitet, och hur dessa begrepp tolkades i det antika
Grekland och Rom.
Kursen består av följande delkurser:
1. Medelhavsvärlden 900 - 300 f.Kr., 10 högskolepoäng,
2. Medelhavsvärlden 300 f.Kr.- 300 e.Kr., 10 högskolepoäng,
3. Källstudier kring två valda problem, 10 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, exkursioner,
artefaktlaborationer och seminarier. Seminarier och gruppövningar är obligatoriska.

Kursens examination
Delkurs 1: Skriftlig salstentamen.
Delkurs 2: Skriftlig salstentamen.
Delkurs 3: Kursen examineras genom en eller flera skriftliga uppgifter samt, genom
kortfattade muntliga presentationer.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hel kurs krävs minst betyget godkänd på samtliga delkurser.
För betyget väl godkänd krävs betyget väl godkänd på minst 20 av kursens
högskolepoäng samt därutöver betyget godkänd på resterande högskolepoäng.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Övrigt
1. Kursen ersätter AKS731 och AKSA10.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
3. Kursen ges vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.
4. Delkursernas namn på engelska:

1. Civilisations of the Ancient Mediterranean 900 - 300 BC,
2. Civilisations of the Ancient Mediterranean 300 BC - AD 300,
3. Source Studies – two selected problems.
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Prov/moment för kursen AKSA21, Antikens kultur och samhällsliv:
Grundkurs
Gäller från H13
1301 Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1302 Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1303 Källstudier kring två valda problem, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

