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Konfliktarkeologi, 15 högskolepoäng

Conflict Archaeology, 15 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för historiska studier 2020-01-24 att gälla från
och med 2020-07-01, höstterminen 2020.
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 20 % och Humanistiskt 80 %
Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier
Inplacering

Fristående kurs
Huvudområde

Fördjupning

Arkeologi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

visa god kännedom om fältet konfliktarkeologi
diskutera och identifiera hur konflikter och krig påverkar människa, landskap och
materiell kultur.
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Färdigheter och förmåga

diskutera konfliktarkeologins politiska dimensioner
presentera sina slutsatser muntligt och skriftligt, såväl i grupp som enskilt
Värderingsförmåga och förhållningssätt

förhålla sig till konfliktarkeologins etiska och genusrelaterade aspekter
värdera och förhålla sig till fältets källmaterial och metoder
Innehåll

Kursen är en introduktion till forskningsfältet konfliktarkeologi som
innefattar arkeologiska perspektiv på hur väpnade konflikter har påverkat människa,
landskap och materiell kultur. Den består av ett antal tematiska fördjupningar på detta
tema och en orientering i fältets teorier, metoder och material. Fokus är på hur
arkeologiska perspektiv bidrar till ny kunskap och förståelse av krig, konflikter och
deras efterspel. Här behandlas även etiska och genusrelaterade aspekter. Kursen består
av två delkurser som behandlar dels konflikter under förhistorisk tid, dels under det
närliggande förflutna.
Delkurser
1. Konfliktarkeologi - förhistoriska perspektiv (Conflict Archaeology - Prehistoric
perspectives), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
2.

Konfliktarkeologi - samtidsarkeologiska perspektiv (Modern Conflict Archaeology),
7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)

Former för undervisning

Undervisningen består i huvudsak av föreläsningar. Om möjligt ingår även studiebesök
och/eller exkursion i undervisningen.
Undervisningsspråk: svenska
Undervisning på engelska samt annat skandinaviskt språk kan förekomma.
Former för bedömning

Studenten examineras på en skriftlig inlämningsuppgift samt i vissa fall även på ett
grupparbete. För godkänt resultat krävs närvaro vid seminarier samt vid studiebesök
och/eller exkursioner. Bortavaro kompletteras med skriftlig uppgift.
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Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap § 22).
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.
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