Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARKN20, Arkeologi och antikens historia: Romerska
byggnaders biografier - tillkomst, ombyggnad, förstörelse, 7,5
högskolepoäng
Archaeology and Ancient History: The Lives of Roman Buildings Construction, Reconstruction, Destruction, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-07-02 att gälla från och med 201907-02, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Kursen ges normalt på engelska men kan efter särskild överenskommelse mellan
lärare och studerande ges på svenska. En sådan överenskommelse förutsätter att
lärare och samtliga studerande behärskar svenska.
Huvudområde

Fördjupning

Arkeologi och antikens historia

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Antikens kultur och samhällsliv

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna på en grundläggande nivå beskriva de samhälleliga förutsättningarna för
romersk arkitektur,
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• kunna redogöra för hur offentliga byggnaders innebörd och politiska betydelse
förändras över tid, från den romerska republiken till senantik tid,

Färdighet och förmåga
• kunna i tal och skrift förklara och kommentera olika typer av källor – historiska,
arkeologiska och ikonografiska – relaterade till antika romerska byggnader,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt diskutera och bedöma begreppet "byggnadsbiografier" ur ett
teoretiskt perspektiv.

Kursens innehåll
Genom ett brett närmande av romersk arkitektur från republiken till sen kejsartid,
undersöks i denna kurs olika evidens för antika byggnaders varierande livsöden – från
tillkomstfasen till faser av ombyggnad och förstörelse – i syfte att förstå deras politiska
betydelse. Ämnet studeras med utgångspunkt från olika perspektiv, inklusive det
vidare begreppet ”byggnadsbiografier”, som fokuserar på sekvensen av mänskliga
aktiviteter relaterade till en byggnads tillblivelse, användning och övergivande. Även
om källmaterial från den romerska antiken står i centrum för kursen, behandlas även
antika byggnaders liv fram till tidigmodern tid att behandlas i viss utsträckning.
Kurslitteraturen täcker olika historiska fenomen, såsom damnatio memoriae
(fördömande av minnet) och vandalism, från olika perioder och kulturer. Kursens
deltagare uppmuntras, från sin sida, att tillföra sakkunskap och problemställningar
från sina respektive områdesspecialiseringar.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. För att få godkänt på kursen
måste studenten ha närvarat vid minst 75% av den schemalagda undervisningen. 3-5
seminarier är obligatoriska. Vid giltigt förfall kan missade seminarier ersättas med
skriftliga kompensationsuppgifter.

Kursens examination
Examination sker genom en till två skriftliga uppgifter, varav en längre, samt genom
en till två muntliga framställningar enskilt eller i grupp.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
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 hela kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga
examinationsuppgifter. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs därutöver
betyget Väl godkänd på den längre skriftliga uppgiften.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs genomgången kandidatkurs i valfritt ämne.
Därutöver krävs minst 60 högskolepoäng i Antikens kultur och samhällsliv, Historisk
arkeologi, Konsthistoria, Arkitektur eller Latin, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.
2. Poängtalen 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.
3. Kursens innehåll ligger närmast inom området för ämnet Antikens kultur och
samhällsliv, men ämnet Latin aktualiseras via en viktig del av det källmaterial som
studeras (litterära och epigrafiska texter, i original eller översättning).
4. De studerande förväntas ha god skriftlig och muntlig språkfärdighet i engelska.
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Prov/moment för kursen ARKN20, Arkeologi och antikens historia:
Romerska byggnaders biografier - tillkomst, ombyggnad, förstörelse
Gäller från V20
2001 Romerska byggnaders biografier, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

