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Beslut

Kursen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-03-21.
Reviderad av institutionsstyrelsen för arkeologi och antikens kultur 2020-10-29.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Historia A/Historia 1b alt 1a1+1a2.
Kursens uppläggning
Provkod
1001
1002
1003
1004

Benämning
Östra Medelhavets förhistoria
Arkaiska och klassiska Grekland
Hellenismen, etruskerna och den romerska republiken
Romersk kejsartid och senantiken

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge en introduktion och översikt av antikämnet från bronsåldern till romarrikets fall
framförallt i ämnets kärnområden Grekland och Italien.
Delkurs 1: Delkursen syftar till att ge en introduktion till antikämnet och att belysa östra Medelhavets
förhistoria. Efter en kort bakgrund till utvecklingen i Främre Orienten och Egypten läggs tonvikten på grekisk
sten- och bronsålder. Det grekiska områdets historia, samhällsliv, religion, konst och konsthantverk berörs.
Kursen ger även en introduktion till källmaterial samt övningar kring dessa.
Delkurs 2: Delkursen syftar till att ge en översikt av antika Greklands kultur och historia från början av
järnåldern till ca 300 f.Kr. Kursen behandlar grundläggande kunskaper om det antika Greklands historia,
politiska uppbyggnad, arkeologi, konst, arkitektur, litteratur, filosofi, religion och sociala förhållanden.
Kursen innefattar också metodstudier av olika källmaterial från arkaisk och klassisk tid, med tonvikt på konst
och litteratur.
Delkurs 3: Delkursen syftar till att ge en översikt av Roms historiska och materiella utveckling från äldsta tid
till republikens slut. Delkursen omfattar även den etruskiska och hellenistiska kulturen och deras kontakt med
den romerska världen. Politisk, social och ekonomisk historia, idéhistoria, litteratur, religion, materiell kultur,
topografi och konst behandlas. Arkeologiskt och konstvetenskapligt material, liksom litterära och epigrafiska
källor berörs, delvis genom övningar.
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Delkurs 4: Delkursen syftar till att ge en översikt av den romerska kejsartiden och fram till och med
senantiken. Politisk, social och ekonomisk historia, idéhistoria, litteratur, religion, materiell kultur, topografi
och konst behandlas. Arkeologiskt och konstvetenskapligt material, liksom litterära, epigrafiska och
numismatiska källor berörs, delvis genom övningar. Delkursen avslutas med ett avsnitt om antikreception.
Kursens mål är att ge:
- grundläggande kunskaper om det östra medelhavsområdets förhistoria med tonvikt på det grekiska
området.
- grundläggande kunskaper om arkaiska, klassiska och hellenistiska Greklands kultur och samhällsliv.
- grundläggande kunskaper om etrusker och romersk kultur och samhällsliv från äldsta tid till och med
senantiken.
- Introduktion till historiska och arkeologiska metoder, övning i grundläggande källkritik och i beskrivning
och tolkning av arkeologiskt, historiskt och konstvetenskapligt material.
Genom sin breda, tvärvetenskapliga inriktning ger kursen användbara kunskaper för en mängd olika
yrkesområden och utbildningar.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat ska studenten kunna:
Delkurs 1:
- Redogöra för de olika tidsperioderna och kulturerna i östra Medelhavsområdet.
- Visa insikt i olika arkeologiska metoder.
- På källkritiska grunder göra enklare bedömningar av arkeologiskt och konstvetenskapligt material.
Delkurs 2:
- Redogöra för de olika tidsperioderna och kulturerna i det arkaiska och klassiska Grekland.
- Visa insikt i olika arkeologiska och historiska metoder.
- På källkritiska grunder göra enklare bedömningar av arkeologiskt, historiskt och konstvetenskapligt
material.
Delkurs 3:
- Redogöra för de etruskiska och hellenistiska kulturerna samt den romerska världen för denna tidsperiod.
- Visa insikt i olika arkeologiska och historiska metoder.
- På källkritiska grunder göra enklare bedömningar av arkeologiskt, historiskt och konstvetenskapligt
material.
Delkurs 4:
- Redogöra för de olika tidsperioderna och kulturerna i Romarriket.
- Visa insikt i olika arkeologiska och historiska metoder.
- På källkritiska grunder göra enklare bedömningar av arkeologiskt, historiskt och konstvetenskapligt
material.
Undervisning

Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar, skriftliga och muntliga gruppövningar samt
museibesök.
Kunskapskontroll och examination

a. Delkurserna 1-4 examineras genom salsskrivning eller hemtenta, samt genom obligatoriska muntliga och
skriftliga uppgifter (PM).
b. Betygsättning för delkurserna 1-4 sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra.
C = Bra.
D = Tillfredsställande.
E = Tillräcklig.
Fx = Otillräcklig.
F = Helt otillräcklig.
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser och att den obligatoriska
närvaron uppfyllts. Obligatorisk närvaro innebär deltagande till minst 80% av undervisningstillfällena. Om
det totala deltagandet är i intervallet 70-80% krävs kompenserande skriftlig uppgift för godkänd kurs. Om
deltagandet är mindre än 70% ges inget slutbetyg för kursen. Därutöver är de skriftliga och muntliga
övningarna samt museibesök obligatoriska. Student som uteblir från de muntliga övningarna och museibesök
kompletterar med skriftliga uppgifter (PM) för att kompensera frånvaro.
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För slutbetyg gäller att bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett
medelbetyg där man också väger in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal.
Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler
tillämpas.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
f. Möjlighet till komplettering av betyget Fx till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. För överensstämmelser med det tidigare
kurssystemet hänvisas till institutionens studievägledare/studierektor/motsv.Dock gäller fortfarande
begränsningarna enligt nedan.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen, t.ex. Grundkurs i
antikens kultur och samhällsliv, 20 poäng.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kursens webbplats på www.archaeology.su.se/utbildning. Aktuell
litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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