INSTITUTIONEN FÖR HISTORISKA STUDIER

AE1023

Hällristningar i Europa, 15 högskolepoäng

European rock art, 15 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för historiska studier 2021-12-10 att gälla från
och med 2022-08-31, höstterminen 2022.
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 50 % och Humanistiskt 50 %
Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier
Inplacering

Huvudområde

Fördjupning

Arkeologi

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

Förkunskapskrav

30 hp i arkeologi (grundkurs eller motsvarande).
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

uppvisa en allmän förståelse för Europas hällristningar som kulturarv
på en grundläggande nivå ha förståelse för olika typer av bilder och stilar i olika
områden och perioder
diskutera orsakerna till de bakomliggande sociala faktorerna till olika
hällristningstraditioner

2/ 4
Färdigheter och förmåga

identifiera hällristningsbilder från olika geografiska områden och perioder
självständigt planera och utföra en grundläggande dokumentation av hällristningar
tolka hällristningar på ett generellt plan
Värderingsförmåga och förhållningssätt

evaluera olik typer av dokumentationsmetoder för hällristningar
kritiskt jämföra och analysera olika tolkningar av hällristningar
värdera hällristningar som kulturarv i relation till turismnäring och hållbarhet
Innehåll

Föreliggande kurs ger en introduktion till Europas hällristningsarv vilka kommer
kontextualiseras i relation till de socio-politiska förutsättningar i vilka hällristningarna
skapades för att visa att dessa inte bara var vackra bildmotiv, utan syftesbärare. Kursen
ger en introduktion till olika dokumentationstekniker där både äldre som moderna
metoder presenteras. Dessa ger kritiska insikter i de utmaningar man ställs inför
gällande bildtolkning som kan variera beroende på dokumentationsmetod. Kursen
kommer även ge en introduktion till hur man utifrån ett turistperspektiv gestaltar och
offentliggör hällristningsmaterialet som en del av vårt kulturarv. I detta sammanhang
kommer även dess potential att listas som just kulturarv att kritiskt diskuteras såväl som
aspekter om ristningarnas hållbarhet.
Delkurser
1. Hällristningar i europa och skandinavien (Rock art in Europe and Scandinavia), 7,5
hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen introducerar Europas hällristningsmaterial med fokus på Skandinavien.
Kursen diskuterar bredden och komplexiteten av bildmotiv och stilar i olika
områden. För att öka förståelsen för vad ristningar representerar kommer deras
placering och kronologi att uppmärksammas.
2.

Hällristningsforskning och dokumentation - teori, metod, tolkning (Approaches to
rock art – Theories, methods, interpretations), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen har ett kritiskt fokus sett till relationen mellan dagens
hällristningsforskning och utmaningen med äldre dokumentationsmetoder som
kontrasterar de bildtolkningar som framträder med modern metod. Även värdet av
att dokumentera ristningar och därmed synliggöra ett kulturarv till samtiden såväl

AE1023 Hällristningar i Europa, 15 högskolepoäng / European rock art, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

3/ 4

som eftervärlden diskuteras. Kursen kommer dessutom behandla hur vi på ett
metodologiskt hållbart sätt presenterar hällristningar för en bredare publik.
Därutöver kommer teoretiska förhållningssätt diskuteras kritiskt utifrån en
metodologi som lett fram till nya tolkningar för livsvillkoren under bronsåldern.

Former för undervisning

Undervisningen baserar sig på föreläsningar, seminarier, workshops och självständigt
utformat arbeten.
Undervisningsspråk: engelska och svenska
Skandinaviska språk samt engelska kan förekomma i undervisningssammanhang.
Former för bedömning

På båda delkurserna examineras studenten genom ett individuellt arbete.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, bör sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och ska bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap
22§).
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För godkänt betyg på hela kursen fordras godkänt betyget (G) på båda delkurserna.
För att få betyget VG på hela kursen (15 hp) fordras betyget VG på båda delkurserna.
Kursvärdering

Ansvarig lärare ansvarar för att kursvärderingarna tillgängliggörs och samlas in.
Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
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