Humanistiska och teologiska fakulteterna

AKSA32, Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs,
30 högskolepoäng
Classical Archaeology and Ancient History: Level 2, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-08-26 att gälla från och med 201608-26, vårterminen 2017.

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

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna på ett fördjupat sätt redogöra för den grekisk-romerska antiken,
inklusive kritiskt beskriva centrala livsvillkor och livsmönster,
• kunna på ett grundläggande plan redogöra för kulturer/ samhällsformer vilka
utvecklades före och samtidigt med de grekisk-romerska,
• kunna på ett fördjupat sätt redogöra för källmaterial, metoder och teorier
relevanta inom huvudområdet antikens kultur och samhällsliv,

Färdighet och förmåga

2/ 4

• kunna på ett fördjupat sätt, muntligt och skriftligt, presentera och diskutera
problemställningar utifrån olika typer av källmaterial och till dem relaterad
forskning,
• kunna utföra ämnesrelaterade informationssökningar, värdera information och
behärska ämnesrelaterad referenshantering,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna sätta den grekisk-romerska antiken i perspektiv genom att relatera den till
andra äldrekulturer, och reflektera över interaktionens former och utfall.

Kursens innehåll
I kursen fördjupas de kunskaper rörande de grekiska och romerska civilisationerna
som inhämtats under grundkursen. Vidare introduceras den historiska omvärlden,
d.v.s. äldre och samtida kulturer i närområdet. I delkurs 1 behandlas dagligt liv och
förutsättningar för den grekisk-romerska kulturformen, såsom basnäringar, social
struktur och intellektuell överbyggnad. Ledande tema i delkurserna 2 och 3 är den
grekisk-romerska kulturformens genomslag, med speciell vikt lagd vid medel för
kulturspridning och kulturmöten. Antikt källmaterial och moderna analytiska arbeten
diskuteras parallellt för fördjupade insikter i kunskapsuppbyggnaden. Kursen avslutas
med ett självständigt arbete.
Kursen består av följande delkurser:
1. Livsmönster: 7,5 högskolepoäng,
2. Kommunikation i text och bild: 7,5 högskolepoäng
3. Den grekisk-romerska kulturens omvärld: 7,5 högskolepoäng
4, Uppsats, 7,5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.
Seminarier och gruppövningar, (5-10 st), är obligatoriska.

Kursens examination
Examinationen på delkurs 1, 2 och 3 består av skriftliga hemtentamina och i aktivt
deltagande vid muntliga seminarier.
Examinationen av delkurs 4 består av att författa en godkänd uppsats som ska
ventileras vid seminarium.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst
22,5 av kursens högskolepoäng samt därutöver betyget godkänd på resterande
högskolepoäng.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs AKSA21 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ersätter AKSA02 och AKSA22. Poängtal för kursinnehåll som helt eller
delvis är gemensamt med annan kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För
ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
2. Kursen ges vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.
3. Delkursernas namn på engelska:
1.
2.
3.
4.

Life Patterns
Communication: text and visual representation
Cultural Encounters
Thesis
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Prov/moment för kursen AKSA32, Antikens kultur och samhällsliv:
Fortsättningskurs
Gäller från V17
1601 Livsmönster, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1602 Kommunikation i text och bild, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1603 Den grekisk-romerska kulturens omvärld, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1604 Uppsats, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

