Humanistiska och teologiska fakulteterna

SASH85, The Emergence of European Culture, 7,5
högskolepoäng
The Emergence of European Culture, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-06-20 att gälla från och med 201706-20, vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Ämne: Arkeologi och antikens historia
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 översiktligt redogöra för huvuddragen i den kulturhistoriska utvecklingen
under europeisk förhistoria, särskilt gällande utvecklingen och spridningen
av jordbruk, metallhantering och framväxten av komplexa samhällen i Syd-,
Central-, och Nordeuropa,

Färdighet och förmåga
• kunna utifrån arkeologiskt material förklara förutsättningarna för, uppkomsten
och spridningen samt konsekvenserna av, viktiga samhälleliga förändringar i
europeisk förhistoria, exempelvis relaterat till jordbruk, metallurgi, och framväxten
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av komplexa samhällsbildningar i Syd-, Central-, och Nordueropa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna inta ett kritiskt förhållningssätt till tolkningarna av europeisk förhistoria.

Kursens innehåll
Kursen består av ett antal tematiska föreläsningar som rör centrala frågor i europeisk
förhistoria. Bland dessa teman kan nämnas introduktionen av jordbruk, uppkomsten
av metallhantering och framväxten av komplexa samhällen, med fokus på hur dessa
processer etablerades och utvecklades i Syd-, Central- och Nordeuropa.
Förutsättningarna för, uppkomsten av och konsekvenser av dessa olika företeelsers
påverkan på mänskliga samhällen diskuteras. Vikten av denna typ av förändringar i en
ständigt pågående social omvandling av samhället i olika delar av Europa belyses.
Föreläsningar och seminarier fokuserar på att ge översikter över olika kronologiska
skeenden, samt diskutera konsekvenserna av dessa samhällsförändringar.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och exkursioner. Seminarierna (2-3
stycken) är obligatoriska.

Kursens examination
Examinationen består av en avslutande skriftlig hemtentamen samt aktivt deltagande i
seminarier.
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
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för
icke godkänt resultat betecknas med Underkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
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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. Utbytesstudenter ges förtur till kursen. De studerande förväntas ha god skriftlig
och muntlig språkfärdighet i engelska.
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Prov/moment för kursen SASH85, The Emergence of European Culture
Gäller från V18
1701 Emergence of European Culture, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

