HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN

AE1093, Arkeologisk fältkurs, inriktning fältmetodik, 15,0
högskolepoäng
Archaeological field-course, focusing field techniques, 15.0 higher
education credits
Grundnivå/First Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-02-14 att gälla från och med 2011-02-14.
Utbildningsområde: Humanistiskt 80 %, Naturvetenskapligt 20 %
Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier

2. Inplacering
Fristående kurs
Huvudområde
Arkeologi

Fördjupning
G1N, Grundnivå, endast gymnasiala förkunskapskrav

3. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

4. Innehåll
Kursen består av en introduktion till arkeologisk fältmetodik och kulturmiljövård. Kursen består dels av
introducerande föreläsningar som behandlar olika teoretiska, metodologiska, juridiska och praktiska aspekter
av den arkeologiska fältverksamheten och kulturmiljövården, samt föreläsningar som introducerar
undersökningsobjektet. En introduktion om GIS-metodik och GIS-dokumentation (precisionsinmätning med
totalstation och GPS) kommer även att ges. Den studerande deltar sedan i en praktisk fältövning i form av en
arkeologisk utgrävning och redovisar sedan i ett studielag olika vetenskapliga aspekter av denna utgrävning
vid ett avslutande seminarium. I förekommande fall (om den studerande önskar möjlighet att bedömas för VG
på kursen) så arbetar den studerande även parallellt med föreläsningar, fältkurs och studielagsarbete med ett
eget enskilt skriftligt tentamensarbete. Inom ramarna för kursen ingår olika pedagogiska former såsom
föreläsningar, litteraturinläsning, seminarier, fältarbete, registrering och rapportskrivning, samt
studielagsarbete. Det sistnämnda innebär delar av arbetet sker inom ramarna för studentsamarbete i studielag
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där olika uppgifter/problem fokuseras och löses kollektivt.

5. Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
Kunskap och förståelse:
• redogöra för, och ha kritisk förståelse och insikt om den arkeologiska fältverksamheten och
kulturmiljövården med fokus på den arkeologiska fältmetodiken,
Färdighet och förmåga:
• kritiskt diskutera de arkeologiska tolkningarna av den förhistoriska/historiska utvecklingen på den aktuella
platsen,
• diskutera sina slutsatser muntligt och skriftligt i dialog med olika intressegrupper,
• arbeta i grupp med muntliga och skriftliga redovisningar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
• på ett grundläggande plan kritiskt redogöra för, och förhålla sig till, arkeologiska teorier, källmaterial och
dokumenationsmetoder i relation till det undersökningsobjekt som undersökts vid den i kursen ingående
arkeologiska utgrävningen

6. Litteratur
Litteratur till kursen kommer att fastställas senast åtta veckor innan kursstart.

7. Former för bedömning
För godkänt resultat krävs 75% närvaro vid föreläsningarna samt vid den arkeologiska utgrävningen.
Kursen examineras med hjälp av den uppgift den studerande genomför inom ramarna för studielagsarbetet.
Denna uppgift redovisas vid ett seminarium eller motsvarande. Vidare examineras kursen genom aktiv
medverkan vid den arkeologiska utgrävningen eller motsvarande och (om den studerande önskar möjlighet att
bedömas för VG på kursen) med hjälp av det enskilda skriftliga tentamensarbete som studenten arbetar med
under kursens gång och som redovisas i anslutning till kursens avslutande.
Den studerande har, om det är praktiskt möjligt, rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger
på samma examination. Begäran om byte av examinator skall vara skriftligt och ställas till institutionens
studierektor. För studerande som inte godkänts på prov anordnas nytt prov i anslutning till det första. Den
som godkänts i prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

9. Kursvärdering
Kursvärdering äger rum i form av att den studerande i samband med avslutningen av kursen fyller i en
utvärderingsenkät vilken behandlar synpunkter rörande kursinnehåll, litteratur, kursupplägg, lärarinsats etc.
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Insamlingen av dessa enkäter äger rum genom den kursansvariges försorg. Vid slutet av terminen
sammanställs resultatet av dessa utvärderingsenkäter genom studierektors försorg och eventuella
kvalitetsbrister åtgärdas inför kommande terminer inom ramarna för lärarmöten, kvalitetsdagar och
studierektors löpande arbete

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
Den arkeologiska utgrävningsplatsen kan variera mellan olika kurstillfällen, men ambitionen är att den ska
ligga i Västsverige. Den studerande förväntas stå för eventuella kostnader i samband med resor, boende och
andra levnadsomkostnader.

