INSTITUTIONEN FÖR HISTORISKA STUDIER

AE1083 Arkeologisk fältkurs, inriktning fältmetodik, 15
högskolepoäng
Archaeological field-course, focusing field techniques, 15 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för historiska studier 2020-12-09 att gälla från
och med 2021-01-18, vårterminen 2021.
Utbildningsområde: Humanistiskt 80 % och Naturvetenskapligt 20 %
Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier
Inplacering

Huvudområde

Fördjupning

Arkeologi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• redogöra för, och ha förståelse och insikt om den arkeologiska fältverksamheten
och kulturmiljövården med fokus på tillämpad arkeologisk fältmetodik,
• visa praktiska kunskaper i arkeologi, med särskilt hänseende till dess praktiska och
metodologiska aspekter
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Färdigheter och förmåga

• reflektera och 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 redogöra för, och förhålla sig till, arkeologiska teorier,
källmaterial och dokumenationsmetoder i relation till det undersökningsobjekt som
utreds vid den i kursen ingående arkeologiska undersöknnigen.
Innehåll

Kursen består av en introduktion till arkeologisk fältmetodik och kulturmiljövård.
Under cirka tre veckor varvas teori med praktik. Kursen består dels av föreläsningar
som behandlar olika teoretiska, metodologiska, juridiska och praktiska aspekter av den
arkeologiska fältverksamheten och kulturmiljövården, samt föreläsningar som
introducerar undersökningsobjektet. Dels ges även en introduktion om GIS-metodik
och GIS-dokumentation (precisionsinmätning med totalstation och GPS). Den
studerande deltar sedan i en praktisk fältövning i form av en arkeologisk undersökning.
Inom ramarna för kursen ingår olika pedagogiska former till exempel föreläsningar,
litteraturinläsning, seminarier och fältarbete. Kursen ger även praktiska och teoretiska
kunskaper i hur arkeologi kan bedrivas och kommuniceras.

Former för undervisning

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

För godkänt resultat krävs aktivt deltagande vid föreläsningarna samt vid den
arkeologiska undersökningen. Kursens examinationsform är både muntlig och skriftlig.
De studerande genomför en studielagsuppgift som redovisas vid ett avslutande
obligatoriskt seminarium eller motsvarande. Studenten genomför även en individuell
skriftlig uppgift som tar utgångspunkt i föreläsningar, fältkurs och kurslitteratur.
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
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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. Vad avser
praktik och verksamhetsförlagd utbildning gäller motsvarande, men med begränsning
till endast ett ytterligare examinationstillfälle.

Betyg

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
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. 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.
Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.

Övrigt

Den arkeologiska undersökningsplatsen kan variera mellan olika kurstillfällen, men
ambitionen är att den ska ligga i Västsverige.
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