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Denna kursplan är fastställd av styrelsen vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur 2008-03-17.
Reviderad av institutionsstyrelsen 2011-06-14.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
1001
1002

Benämning
Arkeologisk fältuppgift
Projektarbete

Högskolepoäng
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge kunskap om Stockholms och Stockholmsområdets bakgrund med fokus på de
arkeologiska lämningarna från forntiden fram till ca 1300. Genom både litteraturstudier, fältexkursioner och
ett mindre eget arbete skall kursen ge studenten redskap för tolkning och analys av Stockholm före Stockholm
ur olika aspekter. De olika beståndsdelarna (kulturlämningar, kulturmiljöer och de immateriella lämningarna)
i landskapet görs tydliga. Syftet är att ge studenten ett reflekterande förhållningssätt till platsen, det
kringliggande landskapet och relationen till omvärlden. Kursen har en tydlig tvärvetenskaplig profil där
arkeologi, kvartärgeologi, kulturgeografi, religionshistoria och onomastik finns representerade.
Förväntade studieresultat

Efter att ha avslutat kursen ARA102 förväntas studenten kunna:
1. utveckla och uttrycka sin egen kunskap kring och ditt förhållningssätt till Stockholm, det omkringliggande
landskapet och relationer med omvärlden.
2. ha kännedom om olika slag av kulturlämningar och kulturmiljöer från stenålder till tiden före ca 1300 som
det fysiska landskapet i och kring Stockholm kan innehålla t.ex. bebyggelselämningar, gravfält och
fyndplatser. Vara bekant med olika sorters kartor. Ha kunskap om de register där kulturlämningar och
kulturmiljöer hanteras.
3. vara medveten om att landskap har både materiella och immateriella dimensioner. Inse att olika grupper av
människor (exempelvis fria/ofria; barn/vuxna; kvinna/man) har olika möjlighet att göra avtryck i landskap, på
kartor och i våra analyser, dels på grund av vår egen förförståelse, dels på grund av ojämlikhetsförhållanden
under gångna tider.
4. kunna planera och genomföra en egen muntlig uppgift som sätter Stockholmslandskapet på mikro- eller
makronivå i fokus samt att omvandla dessa erfarenheter till en reflekterande analys i form av en skriven
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uppgift (projektarbete).
Undervisning

Undervisningen sker i form av lärarledda föreläsningar, exkursioner i form av fältstudier eller museibesök,
samt kursuppgifter.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom kursuppgifter och en sluttentamen. Obligatorisk närvaro.
b) Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräcklig
F = Helt otillräcklig
c) Kursen betygskriterier delas ut vid kursstart
d) För att få slutbetyg på denna delkurs krävs lägst betyget E
e) Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå fyra
ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E. Studerande som fått lägst betyget E på prov
får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd för att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan
härom ska göras till institutions-styrelsen.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna enligt
ovan.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Övrigt

Kursen ges på svenska och är en halvfartskurs på kvällstid.
Kurslitteratur

Kurslitteratur bestäms av examinator och är dels övergripande, dels relaterad till kursuppgifterna.
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