INSTITUTIONEN FÖR HISTORISKA STUDIER

AE1079 Arkeologisk fältkurs, inriktning publik arkeologi, 15
högskolepoäng
Archaeological field-course, focusing public archaeology, 15 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-10-05 och senast
reviderad 2018-05-21. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2018-05-21,
höstterminen 2018.
Utbildningsområde: Humanistiskt 80 % och Naturvetenskapligt 20 %
Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier
Inplacering

Fristående kurs
Huvudområde

Fördjupning

Arkeologi

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

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen fordras godkänt resultat på Arkeologi: Grundkurs (30hp) eller
Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs (30hp) eller Historia: Grundkurs (30hp).
Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• ha förståelse för och visa insikt om den arkeologiska och publika verksamheten med
fokus på den arkeologiska utgrävningen och dess publika dimensioner samt
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• redogöra för dess teoretiska, metodologiska, juridiska, etiska, demokratiska och
praktiska förutsättningar.
Färdigheter och förmåga

• reflektera över de arkeologiska tolkningarna av den förhistoriska/historiska
utvecklingen på den aktuella platsen,
• diskutera sina slutsatser muntligt och skriftligt i dialog med olika intressegrupper,
• arbeta konstruktivt och produktivt i grupp,
• redovisa sina resultat muntligt och skriftligt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• på ett översiktligt sätt värdera arkeologiskt källmaterial och metoder i relation till
publik kommunikation.
Innehåll

Kursen behandlar olika teoretiska och praktiska aspekter av publik arkeologi (jmg eng
Public Archaeology). Under cirka tre veckor varvas teori med praktik. De teoretiska
delarna genomförs vid föreläsningar/seminarier och teorin omsätts i praktik vid en
arkeologisk undersökning. Kursen bidrar till grundläggande kunskap om hur en
arkeologisk undersökning genomförs, om dokumentation och fyndhantering samt om
hur den arkeologiska undersökningen kan bidra till samtal och dialog med det
omgivande samhället och dess medborgare. Den studerande redovisar olika
vetenskapliga och publika aspekter av undersökningen vid ett avslutande seminarium.

Former för undervisning

Inom ramarna för kursen ingår olika undervisningsformer såsom föreläsningar och
seminarier, en arkeologisk utgrävning samt studielagsarbete. Det sistnämnda innebär att
olika uppgifter/problem fokuseras och löses kollektivt.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

För godkänt resultat krävs minst 75 % närvaro vid föreläsningar samt vid den
arkeologiska utgrävningen. Kursens examinationsform är både muntlig och skriftlig och
består av att den studerande genomför och redovisar en uppgift vid ett avslutande
obligatoriskt seminarium eller motsvarande. 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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Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha
underkänts två gånger på samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen
och ska vara skriftlig.
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 kursvärderingar vid kursens slut och att resultatet av dessa
kommuniceras till studenterna samt ligger till grund för kursens fortsatta
utvecklingsarbete.
Övrigt

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 om
inte institutionens ekonomi medger annat.
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