Humanistiska och teologiska fakulteterna

HOSA22, Historisk osteologi: Humanosteologi och
bioarkeologi, 30 högskolepoäng
Historical Osteology: Human Osteology and Bioarchaeology, 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 också som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på
såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Historisk osteologi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för humanosteologi och bioarkeologi som ämne,
• kunna redogöra för teorier och metoder som tillämpas inom dessa ämnen,
• kunna redogöra för hur humanosteologi och bioarkeologi utökar kunskapen om
människan och hennes miljö i förfluten tid,

Färdighet och förmåga
• kunna utvärdera den vetenskapliga potentialen av humanmaterial i samband med
arkeologiska undersökningar,
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• kunna förhålla sig till och tillämpa naturvetenskapliga resonemang på
arkeologiskt material,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna tillämpa ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt till humanmaterial,
• kunna granska människan och hennes omvärldssituation i tid och rum, och ta
ställning till hur denna kunskap kan användas i dagens samhälle.

Kursens innehåll
I kursen studeras mänskliga skelett som en direkt källa till kunskap om människors liv
och död i förfluten tid. Kursen tar utgångspunkt i humanosteologin och den
studerande skaffar sig ingående kunskaper om skelettets och tändernas anatomi,
fysiologi, tillväxt, metoder för att köns- och åldersbedöma skelett, etc. Denna kunskap
bildar bas för rekonstruktionen av hur länge människor levde, dvs. paleodemografi,
befolkningstäthet, vilka sjukdomar man drabbades av, dvs. paleopatologi, hur
kroppslängden har varierat över tid, hur man rörde sig i landskapet,
bostadsförhållanden, dietens sammansättning, etc. I kursen presenteras
vetenskapshistoria och dessutom diskuteras etiska perspektiv på samlingar, arbete och
utställning av humanmaterial.
Kursen består av följande delkurser:
1. Humanosteologi, 10 hp,
2. Bioarkeologisk teori och metod, 20 hp.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av övningar, föreläsningar, seminarier och studiebesök.
Alla moment utom föreläsningarna är obligatoriska, dvs. 15-tal laborationer, två
exkursioner samt två seminarier.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom en salsskrivning och delkurs 2 genom en hemtentamen
och en muntlig uppgift.
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
20 av kursens högskolepoäng samt därutöver betyget godkänd på resterande
högskolepoäng.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Övrigt
1. Tillsammans med HOSA21 ersätter kursen HOS411, HOS422 och HOSA03.
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. Human Osteology,
2. Theories and Methods of Bioarchaeology.
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Prov/moment för kursen HOSA22, Historisk osteologi: Humanosteologi och
bioarkeologi
Gäller från H13
1301 Humanosteologi, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1302 Bioarkeologisk teori och metod, 20,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

