INSTITUTIONEN FÖR HISTORISKA STUDIER

AE1050

Introduktion till arkeologi, 7,5 högskolepoäng

Introduction to Archaeology, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-05-31 och senast
reviderad 2021-05-19 av Institutionen för historiska studier. Den reviderade kursplanen
gäller från och med 2022-01-17, vårterminen 2022.
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 50 % och Humanistiskt 50 %
Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier
Inplacering

Fristående kurs
Huvudområde

Fördjupning

Arkeologi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
Kunskap och förståelse
• ha översiktlig kunskap om och kunna diskutera de arkeologiska tolkningarna av
den förhistoriska/historiska utvecklingen på olika platser i världen
• ha grundläggande kunskap om arkeologin både med avsikt på ämnets tolkning av
förhistoriska/historiska förhållanden likväl som vad gäller arkeologins organisation
och samhällsroll på olika platser i världen
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Färdighet och förmåga
• kunna förhålla sig till arkeologins politiska dimensioner såsom dessa framträder
både i ljuset av ämnets historia och dess samtid
• kunna diskutera sina slutsatser muntligt och skriftligt
• ha utvecklat sina studiefärdigheter genom arbete i grupp och muntliga och skriftliga
redovisningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• på ett översiktligt plan kunna förhålla sig till arkeologiska teorier, källmaterial och
metoder samt fältets mångvetenskapliga och globala karaktär
Innehåll

Kursen består av att antal föreläsningar som sammantaget tecknar en översiktlig bild av
världens förhistoria och arkeologiämnet som sådant. Den studerande arbetar parallellt
med dessa föreläsningar med en uppgift i ett studielag där någon eller några av de
aspekter (t ex teoretiska eller metodologiska) som berörs under kursen tillämpas i
bearbetningen en arkeologisk frågeställning/problemlösning. Detta arbete redovisas
inom ramarna för ett seminarium där den enskilde studentens insats bedöms. Dessutom
så arbetar den studerande även parallellt med föreläsningar och studielagsarbete med ett
eget skriftligt tentamensarbete. Vidare ingår studiebesök på exempelvis museer, arkiv
eller kulturarvsmyndigheter. Dessa studiebesök kan variera beroende på tillgänglighet.
Exkursioner till kulturlandskapsmiljöer genomförs också. Inom ramarna för kursen
ingår olika pedagogiska former såsom föreläsningar, seminarier, studiebesök,
exkursioner samt studielagsarbete. Det sistnämnda innebär delar av arbetet sker inom
ramarna för studentsamarbete i studielag där olika uppgifter/problem fokuseras och
löses kollektivt.

Former för undervisning

Kursen examineras med hjälp av den uppgift den studerande genomför inom ramarna
för studielagsarbetet. Vidare examineras kursen med hjälp av det enskilda skriftliga
tentamensarbete som studenten arbetar med under kursens gång och som redovisas i
anslutning till kursens avslutande. Såväl studielagsarbetet som den enskilda uppgiften
ligger till grund för betygsbedömningen. För godkänt resultat krävs 75% närvaro vid
studielagsarbete, seminarier samt vid studiebesök och exkursioner. 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.
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Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering

Lärare på kursen ansvarar för att studenternas synpunkter systematiskt inhämtas
genom skriftliga utvärderingar vid kursens slut och att resultaten av utvärderingarna
ligger till grund för kursens utformning.
Övrigt
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