
Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-01-17 att gälla från och med 2011-
01-17, vårterminen 2011.

 

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. 

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse

Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARKN07, Arkeologi och antikens historia: Arkeologi och social
identitet, 15 högskolepoäng

The Archaelogy of Social Identities, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

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

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

Historisk 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



•

•

•

•

•

•

•

•

kunna kategorisera olika sociala identiteter i det förflutna med avseende på
kulturell identitet, genus, hierarkier och åldersgrupper, 
kunna reflektera över vilka sociala identiteter som framträder i det arkeologiska
källmaterialet, bilder och texter, 
kunna förklara hur identiteter kan ha genererats i det förflutna, 

 

Färdighet och förmåga
självständigt kunna genomföra analyser av arkeologiska källmaterial med syfte att
lyfta fram sociala identiteter, 
kunna redogöra för vilka metoder som används då dessa analyser utförs på det
arkeologiska källmaterialet, 
kunna författa och försvara ett skriftligt arbete med inriktning på sociala
identiteter på en avancerad nivå, 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna relatera arkeologiska resultat till diskussioner och bruk av kulturarvet vad
avser identiteter i samtiden, 
kunna ur olika perspektiv granska hur människans identiteter framställs i
arkeologiska texter och utställningar. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen ger en introduktion till sociologisk teori och antropologisk tolkning av sociala
identiteter. Under kursen studeras människan som biologisk och kulturell varelse, med
inriktning på hennes grundläggande sociala och mentala behov och deras uttryckssätt
i materiell kultur. Undervisningen fokuserar på individ- och gruppdynamik, relationer
mellan människor, ting och landskap, in- och utgruppers sociala organisering samt
hierarkisk ordning inom och mellan grupper. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är
obligatoriska. 

 

Kursens examination
 
Examination sker normalt genom skriftliga uppgifter och muntliga framställningar
men efter särskild överenskommelse 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.

 

Förkunskapskrav
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1.

För tillträde till kursen krävs genomgången kurs 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. 
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Prov/moment för kursen ARKN07, Arkeologi och antikens historia: Arkeologi

och social identitet
 

Gäller från H10

 
1101   Skriftliga  uppgifter och muntliga framställningar, 15,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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