Humanistiska och teologiska fakulteterna

AKSB03, Antiken och idag: En fördjupning i de antika
kulturerna och deras relevans idag, 7,5 högskolepoäng
Antiquity and Today: An In-depth Study of Ancient Cultures and
their Relevance Today, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2021-12-21 att gälla från och med 202201-03, vårterminen 2022.

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

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs skall den studerande

Kunskap och förståelse
• i stora drag kunna redogöra för den antika världens historia, kultur, arkeologi,

Färdighet och förmåga
• kunna beskriva, tolka och diskutera det antika arvet för efterkommande
europeisk (och amerikansk) kultur, historia, samhällsstrukturer och religion,
utifrån material som presenterats på kursen,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna inta ett kritiskt förhållningssätt till tolkningarna av den antika världen.

Kursens innehåll
Antikens kultur och samhällsliv är ett 100-årigt, tvärvetenskapligt universitetsämne
som tar ett totalgrepp om den antika världen med särskilt fokus på de grekiska och
romerska kulturerna. Det omfattar studier i historia, arkeologi, konsthistoria,
religionshistoria, idéhistoria och litteraturhistoria. Ämnets styrka ligger just i sin
spännvidd över tid och rum. Till detta hör också de perspektiv som ämnets olika
fokusområden bidrar med.
Föreliggande kurs riktar sig framförallt till ämneslärare och lärarstudenter som önskar
fördjupa sina kunskaper om antiken och därigenom applicera dessa på den egna
undervisningen. Kursen är också relevant för övriga studenter i angränsande ämnen
som vill fördjupa sina kunskaper om antiken. Kursen inleds med en historisk
genomgång som tar avstamp i det gamla Egypten för att sedan fortsätta till Grekland
och Rom. Därefter belyses olika temata som politiska system och filosofi, religion,
konst och litteratur. Kursens mål är att utifrån ett holistiskt perspektiv bidra med
fördjupad kunskap om den antika världens påverkan på, och betydelse för, den
efterkommande kulturhistoriska utvecklingen i framförallt Europa, ända fram till våra
dagar.

Kursens genomförande
Kursen består av föreläsningar.

Kursens examination
Kursen examineras genom en individuell hemtentamen.
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 Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

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 en 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 AKSB03, Antiken och idag: En fördjupning i de
antika kulturerna och deras relevans idag
Gäller från V22
2201 Antiken och idag, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

