INSTITUTIONEN FÖR HISTORISKA STUDIER

AE2018 Bronsålderssamhällen i Norden och Europa, 15
högskolepoäng
Nordic and European Bronze Age societies, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för historiska studier 2019-02-08 att gälla från
och med 2019-09-01, vårterminen 2019.
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 30 % och Humanistiskt 70 %
Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier
Inplacering

Huvudområde

Fördjupning

Antikens kultur och samhällsliv

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Arkeologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs Kandidatexamen (180hp), eller motsvarande, med något
av ämnena Arkeologi eller Antikens kultur och samhällsliv som huvudämne (90hp)

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• på ett fördjupat plan diskutera de bakomliggande orsakerna till bronsålderns
framväxt i Norden och övriga Europa.
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• självständigt och kritiskt analysera centrala teoretiska såväl som metodologiska
perspektiv relevanta för bronsåldersforskningen
• kritiskt och systematiskt redogöra för fältets centrala forskningsfrågor.
Färdigheter och förmåga

• självständigt granska och tillämpa aktuella teorier och metoder inom dagens
bronsåldersforskning
• välgrundat och reflekterat göra urval av arkeologiskt källmaterial
• visa djup förtrogenhet med forskningsfältet genom en skriftlig och muntlig
redovisning enligt fältets formella kriterier

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• självständigt formulera relevanta och specifika forskningsfrågor och konstruktivt
relatera dem till ett forskningsläge.
• kritiskt diskutera bronsålderskulturer utifrån hållbarhetsperspektiv.
• värdera och analysera framställningar av bronsåldern i vetenskapliga såväl som
populärvetenskapliga sammanhang.
Kursen är hållbarhetsrelaterad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning.
Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om bronsålderns komplexa livstillvaro och den
samhälleliga utvecklingen under bronsåldern i Norden såväl som i Europa. Ett
antal teman belyser bronsålderns sociala komplexitet, exempelvis konsumtions- och
distributionsmönster, produktionssätt, krigsföring, ekonomiska ramverk såväl som
traditionen att rista i sten. Dessa teman diskuteras och problematiseras med
utgångspunkt i aktuell bronsåldersforskning. Kursen ger en bredare förståelse av och
en fördjupning av ett forskningsfälts teoretiska och metodologisk ingångar. Dessa
teoretiska och metodologiska resonemang fördjupas genom utvalda fallstudier.
Kursen består av tre delkurser:
Delkurser
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1.

Teori och metod (Theories and methods), 5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)

2.

Fallstudier (Case studies), 5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)

3.

Självständigt arbete (Individual assignment), 5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)

Former för undervisning

Kursen kan ges i campusbaserad alternativt nätbaserad form. Undervisningen består av
föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier, självständig litteraturinläsning och
inlämningsuppgifter.Studiebesök och exkursioner kan förekomma. Ett mindre antal
campusförlagda studiedagar kan förekomma även för den nätbaserade formen. Tillgång
till dator med internetanslutning är en förutsättning för att kunna följa kursen.

Undervisningsspråk: engelska
Former för bedömning

Examination sker löpande under kursen i form av aktivt deltagande, obligatoriska
seminarieövningar och skriftliga inlämningsuppgifter. Den som inte har deltagit vid de
obligatoriska tillfällena tilldelas en kompletteringsuppgift.
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 skriftlig och ställas till institutionen. 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. Antalet tillhandahållna examinationstillfällen på
kursen är begränsat till fem (5)

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För att godkännas på hela kursen krävs minst betyget G på alla tre delkurser. För
betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs VG på delkursen Självständigt arbete (5
hp) och ytterligare minst en delkurs.
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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

Tillgång till dator med internetanslutning är en förutsättning för att kunna följa kursen.
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