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Beslut

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-03-16.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Arkeologi II, 30 hp eller Antikens kultur och samhällsliv II 30 hp. Behörighet har också den som genom
svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Kursens uppläggning
Provkod
1000
1001
1002
1003

Benämning
Human osteoarkeologi I
Animal osteoarkeologi I
Osteoarkeologisk analysmetodik och teoribildning I
Tafonomi I

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen omfattar fyra delkurser om 7.5 hp; Human osteoarkeologi I, Animal osteoarkeologi II,
Osteoarkeologisk analysmetodik och teoribildning samt Tafonomi I. I undervisningen ingår laborativa
övningar med arkeologiska, obrända och brända, hela och fragmenterade humana och animala skelettmaterial.
Momenten omfattar undervisning om centrala osteoarkeologiska metoder och källkritiska problem som är
förknippade med arkeologiska och kulturhistoriska tolkningar.
Delkursen Human osteoarkeologi I ger studenter grundläggande kunskap om människans skelett
morfologiskt, utvecklingsmässigt och funktionellt. Tonvikten ligger vid laborativ undervisning om skelettets
olika delar, morfologi samt grundterminologi. Delkursen Animal osteoarkeologi I ger studenter
grundläggande kunskap om skelettets uppbyggnad hos Skandinaviens däggdjur med tonvikt på de
domesticerade djuren. Tonvikten i undervisningen ligger vid laborativ undervisning om specifika karaktärer
hos skelett och tänder för olika arter. Delkursen Osteoarkeologisk analysmetodik och teoribildning ger
kunskap om relevant osteoarkeologisk analysmetodik och teoribildning inom såväl det humana som animala
fältet med tyngdpunkt på användning inom arkeologi och kultur¬historiska ämnesområden. Viktiga moment
är köns- och åldersbedömning samt kroppslängds- och mankhöjdsberäkning för människa och andra däggdjur.
Delkursen Tafonomi I behandlar metodiska och källkritiska problem som är förknippade med
deponeringsförhållanden och specifik representations¬problematik förorsakade av bl.a. bränning och
kremeringstraditioner och och bevaringsproblematik, frågeställningar rörande kvantifiering samt förhållandet
mellan människa och djur. I kursen ingår besök vid fältarbete.
Förväntade studieresultat
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För godkänt resultat på delkurserna Human osteoarkeologi I och Animal osteoarkeologi II ska studenten
kunna:
- besitta grundläggande kunskap om däggdjurens skelett samt metoder för att erhålla relevant biologisk
information ur skelettet.
- söka, samla, och utvärdera relevant information inom osteoarkeologi.
- beakta gällande forskningsetiska normer.
För delkurserna Osteoarkeologisk analysmetodik och teoribildning samt Tafonomi I ska studenterna
dessutom kunna:
- identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom området
- besitta kunskap om humana och animala skelettmaterials potential i arkeologiska och kulturhistoriska
sammanhang samt ha förståelse för arbete med skelettfynd i fält.
Undervisning

Delkurserna Human osteoarkeologi I, Animal osteoarkeologi II samt Osteoarkeologisk analysmetodik
omfattar obligatoriska föreläsningar, laborativ undervisning samt självständiga praktiska övningar samt
grupparbeten. Delkursen Tafonomi I omfattar förutom detta även besök vid fältarbete.
Kunskapskontroll och examination

a) Delkursen Human osteoarkeologi I examineras genom en salsskrivning, delkursen Animal osteoarkeologi
II och Osteoarkeologisk analysmetodik och teoribildning examineras genom kortare skriftliga redovisningar
över självständiga laborationer samt laborationer utförda i grupp. Delkursen Tafonomi I genom kortare
skriftliga redovisningar över självständiga laborationer.
b) Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra.
C = Bra.
D = Tillfredsställande.
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d) För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser, samt obligatorisk närvaro.
Om närvaron är i intervallet 60-99% kan det kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger
in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts
således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas.
e) För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas.
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 i rad av en och samma examinator har rätt att få en annnan
examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska
göras till institutionsstyrelsen.
f) Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg kan medges om studenten ligger nära gränsen för
godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.
Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i
någon del alltför begränsade resonemang – används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare
formaliafel används betygen A-E.
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. För överensstämmelser med det tidigare
kurssystemet hänvisas till institutionens studievägledare/studierektor/motsv.
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.
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Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats på www.archaeology.su.se.
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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