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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2008-03-07 att gälla från och med
2008-03-07, höstterminen 2008.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som fristående kurs. Den kan ingå i en generell examen på såväl
grundläggande som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i
viss yrkesexamen.  
Undervisningsspråk: Svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
kunna redovisa kunskaper och insikter i den romerska storstaden som fysiskt och
mentalt rum samt som brännpunkt för socialt, ekonomiskt och kulturellt liv 
kunna diskutera den romerska storstaden som ett historiskt och kulturellt
fenomen av betydelse för sin samtid och som föregångare till moderna
motsvarigheter 
kunna orientera sig i och redogöra för de källmaterial, metoder och teorier som
står till förfogande vid studiet 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

AKSN01, Antikens kultur och samhällsliv: Fokus Rom, 15
högskolepoäng

Classical Archaeology and Ancient History: Rome - The Ancient
City as a Landscape and Living Environment, 15 credits

Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Antikens kultur och samhällsliv A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav



•

•

•

•

 

Färdighet och förmåga
uppvisa grundläggande förmåga i att bedöma värdet av olika källmaterial,
metoder och teorier för olika typer av frågeställningar inom studieområdet 
behärska metoderna för sökning av speciallitteratur via kunskaper om
ämnesrelaterade bibliografiska källor 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
utifrån de förvärvade kunskaperna kunna sätta in den västerländska storstaden i
ett historiskt perspektiv 
kunna redovisa en fördjupad insikt om antikstudiets mångvetenskapliga
dimension. 

 

Kursens innehåll
 
I kursen ges en introduktion i fenomenet den antika storstaden, med fokus på Rom.
Med hjälp av historiska källor, epigrafiskt material, arkeologiskt material och
bildmaterial studeras ett antal metodiskt och teoretiskt fruktbara temata valda så att
de belyser den romerska storstaden som fysiskt och mentalt landskap och romerskt
storstadsliv som livs- och kulturform. Dessa temata berör bl a urbanistik,
kulturgeografi, socialhistoria, kulturhistoria, ekonomisk historia och
mentalitetshistoria. 

 

 

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

 

Kursens examination
 
Examination sker i form av skriftlig tentamen samt muntliga och skriftliga
redovisningar som ventileras vid seminarium. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

 

Förkunskapskrav
 
90 högskolepoäng vari ska ingå minst 60 högskolepoäng i Antikens kultur och
samhällsliv eller 30 högskolepoäng i Latin, eller motsvarande. 

 

Övrigt

42/



1.

2.

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). 
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. 
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Prov/moment för kursen AKSN01, Antikens kultur och samhällsliv: Fokus

Rom
 

Gäller från H08

 
0801   Fokus Rom, 15,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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