Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARKN14, Arkeologiska studier av människa och landskap i
långtidsperspektiv, 15 högskolepoäng
Archaeological Studies of Human Landscapes, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-02-04 att gälla från och med 201502-04, vårterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Kursen ges normalt på engelska men kan efter särskild överenskommelse mellan
lärare och studerande ges på svenska. En sådan överenskommelse förutsätter att
lärare och samtliga studerande behärskar svenska.
Huvudområde

Fördjupning

Arkeologi och antikens historia med
specialisering i antikens kultur och
samhällsliv

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

Arkeologi och antikens historia med
specialisering i historisk osteologi

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 arkeologi

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
• kunna i tal och skrift reflektera över och redogöra för människans relation till
landskapet i ett långtidsperspektiv
• kunna förstå och förklara samt redogöra för aktuella teoretiska och metodiska
perspektiv för synen på relationen människa - landskap

Färdighet och förmåga
• med hög grad av självständighet kunna analysera hur religion,
samhällsorganisation, teknologi och ekonomi förhåller sig till den omgivande
miljön och i vilken grad de påverkas av den
• kunna på en fördjupad nivå författa ett skriftligt arbete med inriktning på
människans relation till landskapet i ett långtidsperspektiv
• kunna på fördjupad nivå tillämpa aktuell teori och metod gällande relationen
mellan människa och landskap i ett långtidsperspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna i tal och skrift reflektera över och kritiskt förhålla sig till olika teorier och
tolkningar av relationen mellan människa och landskap,
• kunna kritiskt diskutera sitt eget teoretiska perspektiv i förhållande till kursens
innehåll

Kursens innehåll
I kursen studeras människans förhållande till den omgivande miljön utifrån ett
arkeologiskt långtidsperspektiv. Utifrån explicita arkeologiska exempel diskuteras
olika tongivande teoretiska perspektiv. I kursen diskuteras bl.a. hur religion,
samhällsorganisation, teknologi och ekonomi förhåller sig till den omgivande miljön
och i vilken grad de påverkas av den. Hur förhåller sig olika historiska skeenden
och katastrofer till exempelvis befolkningsutveckling och miljöförändringar i olika
typer av samhällen? Anpassar sig människan till sin omgivning eller anpassar
människan sin omgivning till sina egna behov? Under vilka förhållanden har samhällen
uppvisat motståndskraft (recilience) och under vilka förhållanden är man sårbara för
yttre påverkan (katastrofer, miljöförändring etc), eller utgör dessa teorier bara olika
perspektiv på ett och samma fenomen? Dessa och liknande frågor diskuteras i kursen.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar och seminarier. Seminarierna, 6
till 8 till antalet, är obligatoriska.

Kursens examination
Examination sker normalt genom enskilda skriftliga uppgifter samt genom muntliga
framställningar i grupp. Efter särskild överenskommelse mellan lärare och studerande
kan andra examinationsformer förekomma.
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Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, 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) eller
motsvarande kunskaper. Därutöver krävs Engelska 6/ 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

4/ 4

Prov/moment för kursen ARKN14, Arkeologiska studier av människa och
landskap i långtidsperspektiv
Gäller från V15
1501 Arkeologiska studier av människa och landskap i långtidspers, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

