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Beslut

Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2017-02-15 och fastställd av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur 2016-12-09.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen, där minst 90 hp i arkeologi och antikens kultur eller 60 hp i osteoarkeologi ingår. Engelska
6 och Svenska 3.
Kursens uppläggning
Provkod
1001
1002

Benämning
Prospektering och planering
Prov- och fyndhantering

Högskolepoäng
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger en fördjupad kännedom i arkeologisk undersökningsteknik och prospektering med särskild
laborativ inriktning.
Delkurs Prospektering och planering:
- I kursen genomförs en prospektering som avrapporteras. Vidare färdigställs en undersökningsplan och en
provtagningsplan inför undersökningarna i delkurs 2.
Delkurs Prov- och fyndhantering:
- I kursen genomförs en arkeologisk undersökning, där studenten har särskilt ansvar för prov- och
fyndhantering genom att provtagningsplanen tillämpas, som avrapporteras.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat ska studenten kunna:
Delkurs 1:
- utföra arkeologisk prospektering av ett fornlämningsområde, dvs lägga ut ett rutsystem i landskapet med
eller utan hjälp av totalstation, mäta av området med slingram, ta jordprover med sticksond och utföra en
fosfatanalys (fältspektrofotometer).
- i kartform redovisa resultaten från prospekteringen samt tolka dessa data.
- självständigt färdigställa en arkeologisk undersökningsplan.
- lägga upp en provtagningsstrategi för undersökningsobjektet relevanta frågeställningar.
Delkurs 2:
- redogöra för rutinerna vid en arkeologisk undersökning.
- redogöra för stratigrafins principer (inkl begrepp som terminus post quem och terminus ante quem).
- avgränsa, undersöka och dokumentera anläggningar och lager och kunna argumentera för vald
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undersöknings- och dokumentationsteknik utifrån anläggningens och lagrets karaktär.
- kunna argumentera för vald strategi utifrån frågeställningen och objektets karaktär.
- ta och handha fynd och prover samt argumentera för hur detta görs på bästa sätt för de vanligaste
naturvetenskapliga och tekniska analysmetoderna.
- självständigt färdigställa en rapport av en arkeologisk undersökning i enlighet med gällande regler.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, fältarbete och handledning. Föreläsningar och fältarbete är
obligatoriska.
Kunskapskontroll och examination

a) Delkurs Undersökningsteknik och prospektering med särskild laborativ inriktning. examineras genom
examinationsportfölj bestående av rapport, provtagnings- och undersökningsplaner. Delkurs Prov- och
fyndhantering examineras genom reflekterande fältjournal och rapport.
Kriterierna för sammanvägning av de enstaka examinationsmomenten framgår av betygskriterierna.
b) Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
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 på samtliga examinationsuppgifter och fullgjord
närvaro. 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 en
kompensationsuppgift.
Bokstavsbetygen A-E 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.
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 får inte genomgå förnyad examination 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 annan examinator utsedd vid
nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till
institutionsstyrelsen.
f) Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg kan medges om studenten ligger nära gränsen för
godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av
examinator.
Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i
någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare
formaliafel används betygen A-E.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras enligt föreliggande kursplan under en
avvecklingsperiod på tre terminer.
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.
Kurslitteratur

Kurslitteratur väljs i samråd med handledare.
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