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Beslut

Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2017-04-19 och fastställd av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur 2017-04-06.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antikens kultur och samhällsliv II, 30 hp.
Kursens uppläggning
Provkod
3211
3212
3213

Benämning
Speciallitteratur I
Speciallitteratur II
Examensarbete

Högskolepoäng
9
6
15

Kursens innehåll

Kursen ger dels färdigheter i vetenskapligt skrivande och dels fördjupade kunskaper om metoder och
vetenskapsteoretiska perspektiv inom ämnet antikens kultur och samhällsliv. Delkurs 3211 omfattar
metodtränande studier av vetenskaplig speciallitteratur som berör valda problem och källmaterial inom
ämnets olika delar. Delkurs 3212 ger analytiska verktyg för att kritiskt granska vetenskapliga texter. I delkurs
3213, examensarbetet, ges kunskaper i att hantera hela den vetenskapliga processen från identifikation av
problemställning, formulering av frågeställningar, analys av antikt källmaterial eller problemställning till den
skriftliga redovisningen av analysen och dess resultat.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat ska studenten kunna:
Delkurs 3211:
-identifiera olika metoder och vetenskapsteoretiska perspektiv i antikens kultur och samhällsliv.
-kritiskt granska tillämpningar av olika perspektiv på antik källmaterial.
-koppla ihop metoder och vetenskapsteoretiska perspektiv med examensarbetet (3213).
Delkurs 3212:
-kritiskt granska aktuell forskning inom ämnet.
-muntligt och skriftligt granska en kollegas examensarbete, vad gäller genomförande, innehåll och formalia.
Delkurs 3213:
-söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom ämnet antikens kultur
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och samhällsliv.
-självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom området
samt genomföra ett examensarbete inom den angivna tidsramen.
-muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera examensarbetets syfte och resultat.
-beakta gällande forskningsetiska normer.
Undervisning

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier, handledning, föreläsningar, muntliga gruppövningar
och, i mån av resurser, exkursioner.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom examensarbete, recension, muntliga och skriftliga uppgifter (PM), opposition på
annan students examensarbete samt deltagande i seminariediskussioner. Examinatorn får inte ha varit
handledare för examensarbetet.
b. Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra.
C = Bra.
D = Tillfredsställande.
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga moment, godkänd opponering 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 (PM) för godkänd kurs. Om deltagandet är mindre än 70% ges inget slutbetyg för kursen. Student som
uteblir från de muntliga övningarna kompletterar med skriftliga uppgifter (PM) för att kompensera
frånvaro.
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 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 ges inte på denna kurs.
g. Student som påbörjat arbetet med examensarbetet har rätt till sammanlagt 12 klocktimmar handledartid.
Handledartid kan vara individuell eller gälla en mindre grupp.
h. Vid betygssättning av examensarbetet kommer följande bedömningsgrunder att användas: Förståelse för
den förelagda uppgiften, förmåga att tillgodogöra sig anvisningar för uppgiften, självständig formulering av
uppsatsämne och genomförande av undersökningen, kunskap om den teoretiska bakgrunden, tolkning och
analys, tillämpning av formalia och förmåga att hålla den fastställda tidsplanen för arbetet.
i. Byte av handledare kan ske vid särskilda omständigheter. Begäran om ett sådant byte, med motivering, ska
alltid göras hos institutionsstyrelsen.
j. Den studerande som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete har
som regel inte rätt till extra handledningstid utöver de garanterade 12 timmarna. Däremot har den studerande
rätt till handledares slutläsning av arbetet och att få sitt examensarbete bedömt vid efterföljande
examinationstillfälle.
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 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.
Kurslitteratur

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