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Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-03-16.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Svenska B/Svenska som andraspråk B/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Historia A/Historia 1b.
Kursens uppläggning
Provkod

Benämning

1102

Stenålderns och bronsålderns arkeologi

Högskolepoäng
7.5

1103

Järnålderns och vikingatidens arkeologi

7.5

1104

Medeltidens och den nyare tidens arkeologi

7.5

1111

Arkeologiska perspektiv

7.5

Kursens innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om människor, kulturer och samhällen under förhistorisk och historisk
tid, främst med avseende på Nordeuropa men med globala utblickar. Tolkningar av regional variation och
förändringssituationer står i centrum. Källmaterialet är fornsaker och fornlämningsmiljöer samt
historiska källor. Kursen ger även inblickar i arkeologins idéhistoria, organisation och samhällsrelevans samt
i specialinriktningen numismatik. Genom sin breda inriktning på människokunskap i ett långtidsperspektiv
är kursen användbar i en mängd olika yrken.
Delkurserna Stenålderns och bronsålderns arkeologi, Järnålderns och vikingatidens arkeologi samt
Medeltidens och den nyare tidens arkeologi behandlar relationen mellan källmaterial och samhälle i
kronologisk ordning från äldsta tid till nutid. Delkursen Arkeologiska perspektiv orienterar om arkeologins
teori och idéhistoria samt informerar om institutionens olika delar.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat ska studenten kunna:
Delkurserna Stenålderns och bronsålderns arkeologi, Järnålderns och vikingatidens arkeologi och
Medeltidens och den nyare tidens arkeologi:
- visa grundläggande kunskap om och förståelse för mänskliga samhällens variation över tid och rum
under äldre tid, med tonvikt på Nordeuropa. Vidare ska studenten visa grundläggande kunskap om och
förståelse för relationen mellan källmaterial och tolkning i relation till olika teoretiska synsätt.
Delkurs Arkeologiska perspektiv:
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- visa grundläggande kunskap i arkeologins teori och idéhistoria, samt vara informerad om arkeologiämnets
totala bredd och omfattning.
Undervisning

Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar, museibesök och exkursioner.
Kunskapskontroll och examination

a. Kurserna examineras genom skriftlig inlämningsuppgift (Arkeologiska perspektiv), salskrivning
(Stenålderns och bronsålderns arkeologi samt Järnålderns och vikingatidens arkeologi) och hemskrivning
(Medeltidens och den nyare tidens arkeologi).
b. Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra.
C = Bra.
D = Tillfredsställande.
E = Tillräcklig.
Fx = Otillräcklig.
F = Helt otillräcklig.
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E samt obligatorisk närvaro. Bokstavsbetygen AE omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal
poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således
genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas. Om särskilda skäl
föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från
skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas att göra en av examinator
bestämd skriftlig kompenserande uppgift.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande
som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annnan
examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska
göras till institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per
termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna
enligt ovan. För överensstämmelser med det tidigare kurssystemet hänvisas till institutionens
studievägledare/studierektor/motsv.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen, t.ex. Grundkurs i
arkeologi, 20 poäng, Grundkurs i arkeologi, 40 poäng och Arkeologi, 60 poäng, huvudämnesstudium på
kulturvetarlinjen.

Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats på www.archaeology.su.se.
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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