Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng
Archaeology, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-05-17 att gälla från och med
2013-05-17, höstterminen 2013.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Arkeologi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna översiktligt redogöra för samhällsbildning, ekonomi och kultur under stenoch bronsålder i Skandinavien och övriga Europa,
• kunna redogöra för centrala frågor inom sten- och bronsåldersforskningen inom
och utom Skandinavien,
• kunna redogöra för grundläggande perspektiv på arkeologihistoria och relevanta
aspekter av vetenskapsteori,
• kunna beskriva de grundläggande arkeologiska metoderna,
• kunna redogöra för den antikvariska verksamheten,

Färdighet och förmåga
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• kunna använda arkeologiska begrepp,
• kunna utföra grundläggande informationssökningar i såväl det fysiska som det
virtuella biblioteket,
• kunna tillämpa några arkeologiska teorier och metoder samt även sådana
naturvetenskapliga metoder som används för arkeologisk analys,
• kunna identifiera det vanligaste arkeologiska källmaterialet från sten- och
bronsåldern i södra Skandinavien,
• kunna kritiskt granska egna och andras texter,
• kunna med god förmåga uttrycka sig i tal och skrift,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• med ett källkritiskt förhållningssätt kunna bedöma kulturhistoriska beskrivningar,
• kunna bedöma föreställningar om det förflutna med avseende på genus, etnicitet
och mångfald,
• kunna granska och värdera arkeologins roll i det nutida samhället.

Kursens innehåll
Kursen behandlar de arkeologiska metoderna samt diskuterar olika
tolkningsperspektiv. Den ger grundläggande kunskaper i stenålderns och bronsålderns
arkeologi i Skandinavien och övriga Europa. Centrala perspektiv inom Europas
arkeologi behandlas. Arkeologins roll i det nutida samhället diskuteras.
Praktiska moment som t ex arbete med arkeologiska föremål och exkursioner ingår.
Kursen består av följande delkurser:
1.
2.
3.
4.

Arkeologins villkor, 6 hp,
Från levande kultur till arkeologiskt material – och åter, 7,5 hp,
Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, 10,5 hp,
Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, 6 hp.

Kursens genomförande
Följande undervisningsformer förekommer: föreläsningar, diskussionsseminarier,
artefaktlaborationer, exkursioner, praktiska metodövningar. Samtliga moment utom
föreläsningar är obligatoriska.

Kursens examination
Examinationen sker vid slutet av respektive delkurs och omfattar skriftliga eller
muntliga arbetsuppgifter. Efter särskild överenskommelse med de studerande kan
andra examinationsformer förekomma.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst
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18 av kursens högskolepoäng samt därutöver betyget godkänd på resterande
högskolepoäng.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Övrigt
1. Kursen ersätter ARKA11 och ARKA10.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
3. Kursen ges vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.
4. Delkursernas namn på engelska:

1. The Situation of Archaeology,
2. From Living Culture to Archaeological Material – and back again,
3. Scandinavian and European Archaeology: The Stone Age,
4. Scandinavian and European Archaeology:, The Bronze Age.

4/ 4

Prov/moment för kursen ARKA21, Arkeologi: Grundkurs
Gäller från H13
1301 Arkeologins villkor, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1302 Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1303 Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, 10,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1304 Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

