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Beslut

Denna kursplan är fastställd av styrelsen vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur 2007-11-14.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Arkeologi I eller Grundkurs i arkeologi, 20 poäng.
Kursens uppläggning
Provkod

Benämning

1001

Teori och metod i arkeologisk forskning

Högskolepoäng
7.5

1002

Gruppuppgift

7.5

1003

Uppsats

7.5

1004

Grundläggande fältkurs

7.5

Kursens innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om de teoretiska och metodiska förutsättningarna för tolkningar av
äldre tiders kulturförhållanden och samhällen. Särskild vikt läggs vid sambanden mellan källmaterial och
tolkning. Dessa kunskaper tillämpas i ett grupparbete och i en individuell mindre uppsats. Kursen ger även
kunskaper om arkeologiska fältarbeten. Genom sin betoning på kritiskt tänkande, på att arbeta i grupp,
både med teoretisk och praktisk inriktning, samt individuell uppsatsskrivning är kursen användbar i en
mängd olika yrken.
Förväntade studieresultat

studenten ska kunna tillämpa och kritiskt värdera teoretiska och metodiska kunskaper om hur tolkningar kring
mänskliga samhällens variation över tid och rum under äldre tid ska förstås, samt även tillämpa detta i
ett försök att åstadkomma ny arkeologisk kunskap. Vidare ska studenten visa grundläggande kunskaper i
arkeologiskt fältarbete.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, enskild handledning
fältarbete/exkursioner. Beroende på ekonomi, gruppstorlek m.m. kan undervisningsformerna ändras.

och

Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom salskrivning/hemskrivning, redovisning av grupparbete, bedömning av uppsats
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samt obligatorisk närvaro.
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. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga moment/delkurser alternativt G
på de moment som har det. För beräkningsgrunder för högre betyg; se betygskriterierna.
e. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx eller F eller U på ett prov har rätt att
genomgå fyra ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E.
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 av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd för att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det.
Framställan härom 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.
Fortsättningskurs i arkeologi, 20 poäng, Grundkurs i arkeologi, 40 poäng och Arkeologi, 60 poäng,
huvudämnesstudium på kulturvetarlinjen.

Kurslitteratur

*Andrén, Anders 1997. Mellan ting och text. En introduction till de historiska arkeologierna. Symposion.
*Arwill-Nordbladh, Elisabeth 2001. Genusforskning inom arkeologin. Högskoleverket.
*Bradley, Richard 2005. Ritual and Domestic Life in Prehistoric Europe. Routledge.
*Renfrew, Colin & Bahn, Paul. 2004. Archaeology. Theories, Methods and Practice (fjärde upplagan).
Kursivläsning. Uppslagsbok.
*Olsen, Bjørnar 2003. Från ting till text. Teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning. Studentlitteratur.
*Petré, Bo 1990. Arkeologisk undersökningsteknik. Exempel på metoder och dokumentation vid arkeologiska
undersökningar. Stockholm.
*Svanberg, Fredrik & Wahlgren, Katty 2007. Publik arkeologi. SHM, Stockholm.
Särskild litteratur för gruppövningar och examensarbete tillkommer, beroende på ämnesval. Denna
dokumenteras i examensarbetenas litteraturlistor och i gruppövningarnas inlämningsuppgifter, som arkiveras.
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