INSTITUTIONEN FÖR HISTORISKA STUDIER

AN1222 Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs, 30
högskolepoäng
Classical Archaeology and Ancient History: Intermediate course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-05-31 och senast
reviderad 2018-12-20 av Institutionen för historiska studier. Den reviderade kursplanen
gäller från och med 2019-07-01, höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Guide: upplevelser, kommunikation och
kulturarv (H1GUI) och 2) Kulturarvsstudier, kandidatprogram (H1KAS)
Huvudområde

Fördjupning

Antikens kultur och samhällsliv

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på 3 av 4 moment från grundkursen i
Antikens kultur och samhällsliv, totalt 18 hp.
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
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• uppvisa djupare kunskap om antiken som historisk period, förståelse för och insikt i
ämnet antikens kultur och samhällsliv
• diskutera olika typer av antika källmaterial såsom föremål, bilder och texter samt på
ett översiktligt sätt kontextualisera deras betydelse för kunskapen om antiken
• visa kännedom om grunderna i undersöknings- och dokumentationsteknik
• återge huvuddragen i ämnets disciplinhistoria samt förstå bruket av kunskapen om
antikens kultur och samhällsliv i nutid
Färdigheter och förmåga

• tillämpa förvärvade kunskaper och utveckla en vetenskaplig argumentation runt ett
vetenskapligt problem inom ämnet antikens kultur och samhällsliv
• redogöra för, diskutera och kommunicera vetenskapliga problem och begrepp och i
dialog med olika målgrupper
• problematisera aktuell teoretisk och metodologisk diskussion
• tillgodogöra sig och kritiskt hantera stora vetenskapliga informationsmängder
• kritiskt värdera och tillämpa antikvetenskapliga teorier, källmaterial och metoder
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• konstruktivt framföra och beakta kritik
• problematisera ämnets etiska och moraliska dimensioner
• förhålla sig till forskningsetiska principer
Innehåll

Kursen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om Antikens kultur och
samhällsliv som ämne. Kursen omfattar fyra delkurser.
Delkurser
1. Antikhistoriska studier (Studies of Ancient History), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
I delkursen diskuteras hur samtida idéer kom till uttryck hos grekisk-romerska
historieskrivare och hur vetenskaplig kunskap om antiken utvinns genom texter.
Teoretiska och metodologiska diskussioner om de skrivna källornas möjligheter
och begränsningar presenteras. Delkursen behandlar även hur de antika idéerna
förvaltats över tid samt hur den antika tanketraditionen kan problematiseras.
2.

Antik religion, litteratur och idéhistoria (Religion, Literature and, History of Ideas),
7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
I kursen studeras antikens idéhistoria genom antika texter som analyseras i avsikt
att undersöka hur man uppfattade och tänkte om den omgivande världen. Även
antikens litterära, filosofiska, etiska och moraliska tankegods och dess betydelse
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för antikens samhällsliv och religion, särskilt avseende de samhällsuttryck som
betingade kult och ritual, behandlas. Stor vikt läggs vid att granska de antika
texternas litterära och källmässiga värden.
3.

Antik konst och arkeologi (Art and Archaeology in Antiquity ), 9 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Kursen behandlar den grekisk-romerska världens materiella och visuella kulturer.
Vidare diskuteras och problematiseras hur vetenskaplig kunskap om denna värld
utvinns genom olika typer av relevant källmaterial liksom de olika källmaterialens
möjligheter och begränsningar. Kursen behandlar arkeologiska och
bildvetenskapliga teorier och metoder som är relevanta för ämnet antikens kultur
och samhällsliv. Delkursen kan omfatta en exkursion.

4.

Antikvetenskapligt självständigt arbete (Essay), 6 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursens mål är att utveckla den studerandes kunskaper och färdigheter i
vetenskaplig informationssökning och texthantverk genom att självständigt och
kritiskt formulera samt söka information till en antikvetenskaplig
forskningsuppgift. Den presenteras i form av ett kortare skriftligt självständigt
arbete som diskuteras vid ett avslutande seminarium där den studerande fungerar
som respondent för sitt eget arbete och opponent på arbete författat av en
medstudent.

Former för undervisning

Kursen ges i campusbaserad respektive nätbaserad form.
Undervisningen i den campusbaserade varianten sker genom en kombination av
föreläsningar, studiebesök och handledning, övningar, seminarier och studielagsarbete. I
undervisningen kan också ingå en exkursion.
Undervisningen i den nätbaserade varianten omfattar samma innehåll som
campusvarianten men undervisningen genomförs under andra former i en digital
lärplattform. För att kunna delta i den nätbaserade undervisningen krävs tillgång till
dator med internetanslutning.
Undervisningsspråk: svenska
Undervisning på engelska, norska eller danska kan förekomma.
Former för bedömning

Kursens delkurser examineras löpande och på flera sätt: genom skriftlig och muntlig
redovisning av studielagsarbete och självständigt uppsatsarbete. För godkänt resultat
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fordras aktivt deltagande som opponent och respondent vid uppsatsseminarium, aktivt
deltagande i studielagets arbetsprocess och skriftlig individuell hemtentamen.
Examinationsformerna är både kollektiva och individuella men upplagda på ett sådant
att sätt att den enskilda studentens studieinsats på kursen som helhet kan urskiljas. 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 skriftligt och ställas till institutionen. För studerande som inte godkänts på prov
anordnas nytt prov i anslutning till det första. Den som godkänts i prov får inte
genomgå förnyat prov för högre betyg. Antalet möjliga examinationstillfällen på samma
delkurs är begränsade till fem (5).
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
De betygsgrader som används på kursen är Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och
Underkänd (U).
För betyget Väl godkänd på kursen krävs detta betyg på delkurser som sammanlagt
omfattar minst 15 hp samt lägst betyget Godkänd på övriga kurser.
Kursvärdering

Lärare på kursen ansvarar för att studenternas synpunkter systematiskt inhämtas
genom skriftliga kursvärderingar vid kursens slut och att resultatet av dessa
kommuniceras till studenterna samt ligger till grund för kursens fortsatta
utvecklingsarbete.
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