Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARKN15, Arkeologi och antikens historia: Fältarkeologi i teori
och praktik, 30 högskolepoäng
Archaeology and Ancient History: Field Archaeology in Theory and
Practice, 30 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-03-03 att gälla från och med 201503-03, vårterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs men ingår även som en obligatorisk del av
Masterprogram i Arkeologi och antikens historia – teori och praktik (HAAAH). 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

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för skilda arkeologiska dokumentationsmetoder samt kunna
förstå och redogöra för hur olika teoretiska utgångspunkter formar
dokumentations- och analysprocesser,
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• kunna redogöra för skilda arkeologiska analytiska metoder och vilken
informationspotential som finns i dessa
• kunna planera arkeologiskt fältarbete

Färdighet och förmåga
• kunna relatera vetenskapliga problemställningar till empiriskt material och metod
• kunna hantera teoretiska och praktiska redskap för att självständigt och i grupp
tolka, beskriva och problematisera arkeologiska lämningar samt muntligen och
skriftligen kunna redogöra för detta
• självständigt och i grupp kunna tillämpa olika typer av arkeologiska
dokumentationsmetoder och värdera skillnaderna mellan dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt förhålla sig till olika former för arkeologisk kunskapsproduktion och
hur dessa påverkar urvals- och dokumentationsprinciper
• ur skilda synvinklar kunna diskutera och ta ställning till frågor rörande olika slags
arkeologiska metoders användbarhet och vetenskapliga potential
• kunna kritiskt diskutera arkeologins samhällsroll och den egna yrkesrollen
• ur skilda synvinklar kunna diskutera och ta ställning till etiska problemställningar
inom arkeologin.

Kursens innehåll
Kursen fokuserar på teori och praktik kring arkeologiskt fältarbete. För att arbeta som
arkeolog krävs idag kunskap och medvetenhet inom en mängd olika områden både
när det gäller det arkeologiska hantverket men även kunskap om arkeologins och
arkeologens roll i samhället. I den här kursen får studenterna delta i arkeologiska
utgrävningar och byggnadsarkeologisk dokumentation, samt lära sig att planera och
genomföra landskapsanalyser. Studenterna får också insikt i de olika analysmetoder
som idag används inom arkeologin. Kursen gör studenterna förtrogna med digital och
kontextuell dokumentation och fyndbearbetning. Vidare ges studenterna teoretiska
och praktiska kunskaper om hur man hanterar, presenterar och tolkar arkeologisk
data. Dessutom får studenterna reflektera över den arkeologiska yrkesrollen och
arkeologins samhällsroll. och därmed sammanhängande frågor kring etik, arkeologisk
kunskap och erfarenhet, förmedling och historiebruk. Genom alla kursmoment finns
en direkt koppling mellan teoretiska överväganden och ett praktiskt arkeologiskt
hantverk.
Kursen består av tre delkurser
1. Fältarkeologi 15 hp
Delkurs 1 består av följande moment: arkeologisk
undersökning, byggnadsarkeologi, landskapstolkning
2. Bearbetning och analys 7,5 hp
3. Arkeologi, samhälle och etik 7,5 hp

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av praktiska fältövningar, föreläsningar, seminarier,
exkursioner och studiebesök. Seminarier, exkursioner och studiebesök, 2-3 stycken, är
obligatoriska. För delmomentet arkeologisk undersökning inom delkurs 1
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Fältarkeologi, krävs minst 75% närvaro för att bli godkänd på kursen.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras dels löpande genom diskussioner och aktivt deltagande i
problemlösningar i fältsituationen, dels genom muntliga och skriftliga uppgifter i
grupp och individuellt, fördelade på momenten arkeologisk undersökning,
byggnadsarkeologi och landskapstolkning.
Delkurs 2 och 3 examineras i form av skriftliga och muntliga redovisningar.
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 att studenten klarat samtliga delmoment.
För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs därutöver att studenten fått betyget
Väl Godkänd på minst 22,5 hp.

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. Engelska B/Engelska 6.

Övrigt
1. Kursen är obligatorisk för studerande på Masterprogram i Arkeologi och
Antikens historia, HAAAH. Studerande inom specialisering Antikens kultur och
samhällsliv, AKS, har möjlighet att byta ut delkurs 1, Fältarkeologi 15 hp, mot
kurserna AKSN02, Fördjupningskurs i Rom 15 hp eller AKSN03 Fördjupningskurs
i Athen, 15 hp, eller motsvarande fördjupningskurs som ges vid annat svenskt
universitet.
2. Kursen ges vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.
3. Poängantalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
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Prov/moment för kursen ARKN15, Arkeologi och antikens historia:
Fältarkeologi i teori och praktik
Gäller från V15
1501 Fältarkeologi, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Delkurs 1 Fältarkeologi
1502 Bearbetning och analys, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Delkurs 2 Bearbetning och analys
1503 Arkeologi, samhälle och etik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Delkurs 3 Arkeologi, samhälle och etik

