Humanistiska och teologiska fakulteterna

SASH79, Barbarer och romare, 7,5 högskolepoäng
Barbarians and Romans, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-10-22 att gälla från och med
2014-10-22, höstterminen 2014.

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

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för relationen mellan det romerska imperiet och kulturerna
utanför dess gränser, med särskilt fokus på germaner och kelter under
tidsperioden 100 f.Kr. till 400 e.Kr,
• kunna redogöra för hur kulturmötet mellan det romerska imperiet och dess
grannar yttrade sig materiellt och kulturellt under tidsperioden 100 f.Kr. till 400
e.Kr,

Färdighet och förmåga
• kunna använda och problematisera centrala begrepp såsom imperialism,
civilisationssyn, etnicitet, social identitet, romanisering och hybriditet,
• kunna på en grundläggande nivå tillämpa de källmaterial och metoder som
används i studiet av kulturmötet mellan det romerska imperiet och dess grannar,
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• kunna tillgodogöra sig enklare vetenskaplig text och sammanfatta innehållet,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna på en grundläggande nivå förhålla sig källkritiskt i användningen av
historiska och arkeologisk källor från romersk tid,
• kunna förhålla sig till och tillämpa olika teorier om kulturmöten.

Kursens innehåll
I kursen studeras relationen mellan det romerska imperiet och kulturerna utanför dess
gränser, med särskilt fokus på germaner och kelter under perioden 100 f.Kr. till 400
e.Kr. Vi diskuterar hur kulturmötet mellan det romerska imperiet och dess grannar
yttrade sig materiellt och kulturellt, och problematiserar centrala begrepp såsom
imperialism, civilisationssyn, etnicitet, social identitet, romanisering och hybriditet.
Delar av undervisningen är förlagd vid Lunds universitets historiska museum samt vid
Nationalmuseet och Glyptoteket i Köpenhamn.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, 1-2 obligatoriska seminarier och 1-2
obligatoriska studiebesök.

Kursens examination
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar vid seminarier samt
genom en skriftlig hemuppgift.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller Underkänd. Högsta
betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för icke
godkänt resultat betecknas med Underkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet
6/A6)

Övrigt
1. 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.
2. Utbytesstudenter ges förtur till kursen. De studerande förväntas ha god skriftlig
och muntlig språkfärdighet i engelska. Ett generellt undantag från kravet
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på kunskaper i svenska tillämpas för internationella utbytesstudenter.
3. Kursen ges vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen SASH79, Barbarer och romare
Gäller från V15
1401 Barbarer och romare, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

