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Kursens innehåll

Kursen behandlar den antika keramikens värld, vad keramiken hade för roll i det antika samhället i Grekland
och Romarriket, både i hushållet och i arbetslivet, vilken betydelse den hade som handelsvara för antikens
ekonomi, hur man använde keramik i kult och religion. En central aspekt för antikforskningen är hur keramik
har fungerat som budbärare, speciellt när den var dekorerad med bilder eller med text, en annan vad antik
keramik har för betydelse inom arkeologisk forskning: vad gör man när man hittar keramik på en utgrävning
respektive under en survey? Undervisningen består av föreläsningar och seminarier; under seminarierna
studeras specialaspekter, bl a keramikens olika funktioner, verkstädernas organisation, keramik som
bildmaterial, skrift på keramik samt vad de skriftliga källorna säger om keramikens värde under antiken.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- redogöra för de olika huvudtyperna i grekisk och romersk keramik.
- visa förståelse för keramikens olika funktioner i de antika samhällena.
- visa förståelse för hur antik keramik har studerats och studeras i klassisk arkeologi och antikforskning.
- muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera mindre problemställningar som är kopplade till antik
keramik.
Undervisning

Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier. För mer detaljerad information se
kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom salsskrivning. För mer detaljerad information se kursbeskrivningen.
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b. Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på salsskrivningen samt att den obligatoriska närvaron
uppfyllts. Obligatorisk närvaro innebär deltagande till minst 80% av alla undervisningstillfällena. Om det
totala deltagandet är i intervallet 70-80% krävs skriftlig kompensationsuppgift (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 på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx
eller F på prov två gånger 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 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 gäller fortfarande begränsningarna enligt
ovan. För överensstämmelser med det tidigare kurssystemet hänvisas 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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