HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN

AN1050, Etruskerna. Gåtfulla eller ej?, 7,5 högskolepoäng
The Etruscs. Mysterious or not?, 7.5 higher education credits
Grundnivå/First Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2007-11-02 och senast reviderad 2011-05-31.
Den reviderade kursplanen gäller från och med 2011-09-01.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier

2. Inplacering
Fristående kurs.
Huvudområde
Antikens kultur och samhällsliv

Fördjupning
G1N, Grundnivå, endast gymnasiala förkunskapskrav

3. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

4. Innehåll
Kursen behandlar Italiens äldsta kända kulturfolk, etruskerna, ur ett historiskt perspektiv. Etruskernas
högkultur existerade mellan 700-150 före vår tideräkning. Etruskerna ansågs länge vara gåtfulla, mystiska,
plötsligt uppdykande på den historiska scenen och lika plötsligt igen försvunna. Denna bild har dramatiskt
förändrats genom omfattande utgrävningsverksamhet, där de stora svensk-italienska grävningarna i Luni, San
Giovenale och Aquarossa bidragt med väsentlig ny kunskap. Även bildtolkningsmetoder har finslipats och
medfört att det rika arkiv av etruskiska bilder, som väggmålningar i gravar eller som ingraveringar i
bronsföremål, har kunnat analyseras och användas för att förstå etruskiska förhållanden. Huvudkällorna till
kunskapen om dem, arkeologiska utgrävningar och ikonografiska studier, presenteras under kursens gång
med hänsyn till vad de kan lära ut om alla aspekter av den etruskiska kulturen. Etruskiskt ursprung, språk och
religiösa trosföreställningar presenteras och diskuteras.
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5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
Kunskap och förståelse
• uppvisa grundläggande kunskap, förståelse och insikt om det etruskiska samhället
Färdighet och förmåga
• redogöra för huvuddragen i den etruskiska kulturens historia
• redogöra för utvecklingen av etruskernas kultur
• redogöra för etruskernas religion
• behärska diskussionerna om etruskernas ursprung och språksystem i relation till andra samtida språk och
kulturer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• inhämta och bedöma arkeologiska och ikonografiska källor om etruskisk kultur.

6. Litteratur
Litteratur till kursen kommer att fastställas senast åtta veckor innan kursstart.

7. Former för bedömning
Kursen examineras i form av en individuell skriftlig uppgift. Den studerande har, om det är praktiskt möjligt,
rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination. Begäran om byte av
examinator skall vara skriftlig och ställas till institutionens studierektor. För studerande som inte godkänts vid
prov anordnas nytt prov i anslutning till det första. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyat prov
för högre betyg.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

9. Kursvärdering
Lärare på kursen ansvarar för att studenternas synpunkter systematiskt inhämtas genom skriftliga
utvärderingar vid kursens slut och att resultaten av utvärderingarna ligger till grund för kursens utformning.

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

