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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-03-21.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antikens kultur och samhällsliv kandidatkurs, 30 hp, eller motsvarande i något av följande ämnen: Arkeologi (allmän inriktning), Grekiska
(antik), Historia, Idéhistoria, Konstvetenskap, Latin, Litteraturvetenskap,Religionshistoria, Teoretisk filosofi.
Engelska B.
Kursens uppläggning
Provkod
4207

Benämning
Mytologi

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Den avancerade kursen i mytologi strävar att, förutom att ge en bred kunskap i studiet av myter, ämnets
teorier och metoder, även vara forskningsförberedande. Med utgångspunkt i de antika myterna lär sig
studenten att kritiskt använda sig av moderna vetenskapliga teorier kring myter och mytbildande, att öva sin
metodologiska förmåga att tolka antika texter och använda dem i vetenskapligt syfte, att bredda sin kunskap
om myters funktion och anpassning till olika kulturer samt att analysera hur antika myter används i dagens
samhälle.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat ska studenten kunna:
- redogöra för de huvudsakliga antika myterna och hur dessa framställs i skriftliga källor och konst
- tillgodogöra sig och kritiskt förhålla sig till antika textkällor och modern teoribildning kring myter och
mytbildande
- visa sin förmåga att kritiskt och systematiskt analysera och bedöma antikt litterärt källmaterial
- muntligt och skriftligt (PM) redogöra för innehållet i aktuell forskning inom ett specialområde som utses av
examinator
Undervisning

Undervisningen består av obligatoriska föreläsningar, seminarier samt muntliga och skriftliga övningar (PM).
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom hemskrivning, muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter (PM) i
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samband med seminarierna.
b. Betygsättning 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 kursen krävs lägst betyget E på hemskrivningen, fullgjorda skriftliga uppgifter samt
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 (PM) för godkänd kurs. Om deltagandet är mindre än 70% ges inget slutbetyg för kursen.
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 får inte genomgå förnyad examination 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 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 upp 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 (dock med de begränsningar som framgår under
Kunskapskontroll och examination i denna kursplan). För överenskommelser med det tidigare kurssystemet
hänvisar till institutionens studievägledare/studierektor/motsv.
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.
Kurslitteratur

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