Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARKH22, Historisk arkeologi: Fortsättningskurs, 30
högskolepoäng
Historical Archaeology, 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 som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Historisk arkeologi

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• översiktligt kunna redogöra för aktuell historisk arkeologi i Europa och världen,
• på ett fördjupat sätt kunna redogöra för olika perspektiv och metoder inom den
historiska arkeologin inklusive byggnadsarkeologi,

Färdighet och förmåga
• kunna bearbeta en frågeställning i historisk arkeologi med hänsyn till teoretiskt
perspektiv och metodik,
• kunna presentera ett arkeologiskt problem i muntlig och skriftlig form,
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• kunna förbereda och planera ett byggnadsarkeologiskt projekt,
• med ökad grad av självständighet kunna resonera kritiskt kring historisk
arkeologiska frågor,
• kunna utföra ämnesrelaterade informationssökningar,
• kunna värdera information och behärska ämnesrelaterad referenshantering,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• ur olika synvinklar kunna diskutera och ta ställning till frågor som rör genus,
etnicitet, kulturmöten och kulturell mångfald i ett historiskt arkeologiskt
perspektiv,
• kunna diskutera den historiska arkeologins roll i samhället.

Kursens innehåll
I kursen fördjupas studiet av perspektiv, metoder och färdigheter inom den historiska
arkeologin. En introduktion ges till byggnadsarkeologins metoder och förhållningssätt
varefter ett byggnadsarkeologiskt projekt genomförs, i arkiv, bibliotek och fält. Kursen
består därnäst av en orientering om aktuella forskningsteman inom historisk arkeologi
i Europa och världen. Avslutningsvis består kursen av ett skriftligt arbete med
möjlighet att fördjupa inhämtade teoretiska och metodiska kunskaper genom val av
tema, som knyter an till aktuell forskning i historisk arkeologi.
Kursen består av följande delkurser:
1. Projekt i byggnadsarkeologi, 10 högskolepoäng,
2. Europa och världen, 10 högskolepoäng,
3. Uppsatskurs, 10 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, exkursioner och
fältövningar. Samtliga undervisningsmoment, förutom föreläsningarna, är
obligatoriska.

Kursens examination
Examinationen för delkurs 1 består av skriftlig och muntlig redovisning av de arbeten
som utförts i fält. Examinationen av delkurserna 2 och 3 omfattar skriftliga
arbetsuppgifter. Efter särskild överenskommelse med de studerande 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.
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 högskolepoäng samt därutöver betyget godkänd på resterande högskolepoäng.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs ARKH01, ARKH21 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ersätter ARK402 och ARKH02.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med 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. Project in Building Archaeology,
2. Europe and the Rest of the World,
3. Written Assignment.
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Prov/moment för kursen ARKH22, Historisk arkeologi: Fortsättningskurs
Gäller från H13
1301 Projekt i historisk arkeologi, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1302 Europa och världen, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1303 Uppsats, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

