
Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2009-11-25 att gälla från och med 2009-
11-25, vårterminen 2010.

 

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

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARKN06, Arkeologi och antikens historia: Fältarkeologi och
landskapstolkning i praktik och teori, 30 högskolepoäng
Practical and Theoretical Field Archaeology and Landscape

Interpretation, 30 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

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

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

Historisk arkeologi A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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Kunskap och förståelse
kunna redogöra för uppbyggnaden av arkeologiska källmaterial och hur dessa
tillkommit, 
kunna redogöra för skilda arkeologiska dokumentationsmaterial, hur de skapats
och vilken informationspotential det finns i dessa, 
kunna förstå och redogöra för hur olika teoretiska utgångspunkter formar själva
dokumentationsprocessen, 
kunna redogöra för hur natur- och kulturprocesser formar och omformar den
arkeologiska fältsituationen på mikro- och makronivå, 
kunna redogöra för kulturmiljövårdens krav och synsätt med fokus på fornminnen
och bebyggelse, 
kunna förstå och redogöra för det arkeologiska materialets utsagovärde, 
kunna redogöra för hur ett arkeologiskt projekt är organiserat, 

 

Färdighet och förmåga
kunna relatera vetenskapliga problemställningar till empiriskt material i en
fältsituation, 
kunna hantera teoretiska och praktiska redskap för att självständigt tolka,
beskriva och problematisera förflutna arkeologiska landskap, 
kunna tillämpa olika typer av dokumentationsmetoder, digitala och manuella, och
värdera skillnaderna mellan dessa, 
kunna upprätta en undersökningsplan inför ett fältarbete, förfärdiga en teknisk
rapport över ett avslutat arkeologiskt och byggnadsarkeologiskt
undersökningsmoment, samt utvärdera om det dokumenterade materialet kan
svara mot problemformuleringarna, 
i grupp kunna planera, organisera och utföra en specifik arkeologisk uppgift, 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna visa insikt i arkeologins roll i samhället, speciellt i förhållande till
kulturmiljölagstiftningen och fältarkeologins etiska dimensioner, 
kunna kritiskt förhålla sig till formerna för arkeologisk kunskapsproduktion, hur
dessa påverkar urval och dokumentationspriciper, 
ur olika synvinklar kunna diskutera och ta ställning till frågor rörande olika slags
miljöers kulturhistoriska värde och vetenskapliga potential. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen är upplagd som ett projekt och börjar med planering och inventering av ett
fältarkeologiskt objekt. Därefter sker olika former av fältarbeten, utgrävningar,
byggnadsarkeologiska dokumentationer och analyser. Grundläggande kännedom om
GIS förmedlas inom dessa moment. Materialet från fältundersökningarna bearbetas
och redovisas i form av rapporter. I detta moment ingår viss utbildning i statistik.
Kursen ska så långt som möjligt efterlikna den verkliga situationen vid planering,
genomförande, rapportering och utvärdering av olika slag av fältarkeologiska projekt.
De olika delkurserna ska ses som faser i en sammanhängande helhet. 
  
Kursen består av följande delkurser: 

Kulturmiljövård, 3 högskolepoäng, 
Landskapstolkning, 6 högskolepoäng, 
Fältarbetets källmaterial, dokumentationsprinciper och analys, 3 högskolepoäng, 
Arkeologisk undersökning, 6 högskolepoäng, 
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Byggnadsarkeologisk undersökning, 6 högskolepoäng, 
Självständigt arbete, 6 högskolepoäng. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen sker i form av praktiska övningar, föreläsningar, seminarier,
exkursioner och studiebesök. Praktiska övningar, seminarier, exkursioner och
studiebesök är obligatoriska. 

 

Kursens examination
 
Examinationen sker i form av skriftliga och muntliga redovisningar. I fältsituationen
under delkurserna 4 och 5 genomförs examinationen även löpande som diskussioner
och aktivt deltagande i problemlösningar. 
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 godkänd på samtliga delkurser. För betyget
väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst 18 av kursens
högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande högskolepoäng. 
  
Som betyg används för delkurs 1, 2, 4, 5 och 6 något av uttrycken underkänd,
godkänd eller väl godkänd. För delkurs 3 används uttrycken underkänd eller godkänd. 

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs ARKK01 eller motsvarande kunskaper. 

 

Övrigt
 

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. 
Delkursernas namn på engelska:  

Cultural heritage work, 

Landscape interpretation, 

The source material, documentation principles and analysis methods of field

archaeology, 

Archaeological investigation, 

Archaeological investigation of buildings, 

Independent project. 
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Prov/moment för kursen ARKN06, Arkeologi och antikens historia:

Fältarkeologi och landskapstolkning i praktik och teori
 

Gäller från H09

 
0901   Kulturmiljövård, 3,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0902   Landskapstolkning, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0903   Fältarbetets källmaterial, dok.principer och analys, 3,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
0904   Arkeologisk undersökning, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0905   Byggnadsarkeologisk undersökning, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0906   Självständigt arbete, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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