Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARKB04, Arkeologi och antikens historia: Arkeologi och
förmedling, 7,5 högskolepoäng
Archaeology and Ancient History: Archaeology and Mediation, 7.5
credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-03-11 att gälla från och med 201903-11, vårterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska och Svenska
Kursen ges antingen på svenska eller engelska beroende på sammansättningen av
deltagare vid fältundersökningen.
Huvudområde

Fördjupning

Arkeologi och antikens historia med
specialisering i historisk arkeologi

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Arkeologi och antikens historia med
specialisering i antikens kultur och
samhällsliv

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Arkeologi och antikens historia med
specialisering i arkeologi

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Arkeologi och antikens historia med
specialisering i historisk osteologi

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen
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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för planering och genomförande av en arkeologisk
fältundersökning och landskapsinventering,
• kunna redogöra för det tidsavsnitt som undersökningsobjektet tillhör,

Färdighet och förmåga
• i tal och skrift kunna reflektera över fältarkeologin som förmedlingsredskap,
• behärska de gängse grävnings- och dokumentationsmetoderna vid en arkeologisk
utgrävning,
• kunna resonera kritiskt kring arkeologiska artefakter, dokumentationsmetoder
och fornlämningar,
• kunna inventera och identifiera fornminnen,
• kunna planera och genomföra ett enklare förmedlingsarbete inom fältarkeologi,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma värdet av arkeologisk dokumentation från arkeologiska
undersökningar och landskapsinventeringar,
• kunna värdera och bedöma information från press och populärförmedling,

Kursens innehåll
Kursen inleds med en arkeologisk undersökning där den studerande ges en mycket
självständig roll. En betydelsefull del är tillgodogörandet av kunskap om det tidsavsnitt
som undersökningsobjektet tillhör. Fältundersökningen varvas med
förmedlingsinsatser kopplade till undersökningsobjektet. De studerande får själva ta
presskontakter och arrangera offentliga visningar. Fältinventering ingår också. Kursen
avslutas med undervisning och praktik i fyndbehandling och rapportskrivning.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av fältövningar, föreläsningar, 2-3 gruppövningar och en
exkursion. För betyget godkänd krävs minst 80 % närvaro samt godkänt grupparbete
samt individuellt arbete.

Kursens examination
Examinationen sker normalt genom ett skriftligt grupparbete samt ett skriftligt och ett
muntligt individuellt arbete.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
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fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs minst 60 högskolepoäng inom något av ämnena
arkeologi, historisk arkeologi, antikens kultur och samhällsliv eller historisk osteologi,
eller motsvarande.

Övrigt
1. Kursen ges vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter ARKB02.
3. 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.
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Prov/moment för kursen ARKB04, Arkeologi och antikens historia: Arkeologi
och förmedling
Gäller från V19
1901 Arkeologi och antikens historia: Arkeologi och förmedling, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

