Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARKN13, Arkeologi, text och tolkning, 15 högskolepoäng
Archaeology, Text and Interpretation, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2014-12-15 att gälla från och med 201412-15, höstterminen 2014.

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

Undervisningsspråk: Engelska
Kursen läses normalt på engelska. Efter överenskommelse mellan studenter och lärare
kan undervisningsspråk vara svenska. En sådan överenskommelse kräver att både
lärare och studenter har god kunskap i svenska.
Huvudområde

Fördjupning

Arkeologi och antikens historia med
specialisering i historisk osteologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Arkeologi och antikens historia med
specialisering i arkeologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Arkeologi och antikens historia

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Arkeologi och antikens historia med
specialisering i historisk arkeologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Arkeologi och antikens historia med
specialisering i antikens kultur och
samhällsliv

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
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Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• på ett fördjupat sätt kunna redogöra för innehållet vid läsning av äldre text
• kunna i tal och skrift reflektera över och redogöra för textens sociala funktion
samt dynamiken mellan text och tal och olika texttyper i ett förmodernt samhälle
• kunna förstå och förklara samt redogöra för tolkningsproblem i skärningspunkten
mellan ting och text

Färdighet och förmåga
• kunna i tal och skrift kommentera och förklara äldre källor, exempelvis litterär
text, episk text och olika typer av inskrifter
• kunna bedöma texter när det gäller deras tillkomst och innehåll men även deras
betydelse och användning i äldre tid
• kunna förstå och redogöra för problematik kring äldre editioner av äldre text när
det gäller översättning, modernisering av språkbruk samt tolkningar
• kunna tolka och medvetet förhålla sig till komplexiten hos text som källa till det
förflutna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• med hög grad av självständighet kunna analysera hur närvaro av text påverkar
tolkning av arkeologiskt material
• kunna kritiskt diskutera teoretiska perspektiv kring texts användning äldre tiders
samhälle
• kunna kritiskt diskutera texttolkningens vetenskapshistoria och därmed
sammanhörande tolkningsmetodik.

Kursens innehåll
Kursens övergripande tema är källvärde hos äldre texter. Vi tar upp textens sociala
funktion, dynamik mellan text och tal, texttyper, praktiskt närmande till den fysiska
texten, närläsningens metodik, textens tillblivelse-, handhavande- och
traderingshistoria, text på ting och i rummet. Dessutom belyses problematik kring och
utmaningar med att arbeta med översättningar och olika editioner av texter.
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarnas syfte är att
ge och fördjupa metodiska och teoretiska perspektiv, seminariernas att gemensamt
närläsa och tolka en serie nyckeltexter. Målet är ge verktyg för att lära känna, tolka
och medvetet förhålla sig till komplexiteten hos våra källor till det förflutna.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar och seminarier. Seminarierna (8
till 10 st) är obligatoriska.

Kursens examination
Examination sker normalt genom enskilda skriftliga uppgifter samt genom muntliga
framställningar i grupp. Efter särskild överenskommelse mellan lärare och studerande
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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.
På kursen ges något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs genomgången kurs Arkeologi: Kandidatkurs ARKK04,
Historisk arkeologi: Kandidatkurs (ARKH04), Antikens Kultur och Samhällsliv:
Kandidatkurs (AKSA04), Historisk osteologi: Kandidatkurs (HOSA04) samt Engelska B
eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Poängtal för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensam med annan kurs får
endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till
aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
2. Studerande på Masterprogrammet i Arkeologi och Antikens historia, HAAAH,
ges förtur till kursen. De studerande förväntas ha god skriftlig och muntlig
språkfärdighet i engelska.
3. Kursen ges vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet
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Prov/moment för kursen ARKN13, Arkeologi, text och tolkning
Gäller från H14
1401 Arkeologi, text och tolkning, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

