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Filosofie kandidatexamen, där minst 30 hp i osteoarkeologi eller motsvarande ämnesområde ingår. Engelska
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Kursens innehåll

Kursen består av tre delkurser; Terminologi och metodik, Fallstudie samt Rapport.
Begreppet paleopatologi inbegriper studier av hälsa och sjukdom hos forntida populationer. Sjukdomar har
genom historien påverkat människans livskvalité och utgör därför en viktig del av människans kulturhistoria.
Eftersom mänsklig hälsa i stort kan avläsas i ben och tänder kan vitt skilda parametrar som tecken på
näringsbrist, epidemier eller behandlingsformer, reflekteras i källmaterialet vilket gör ämnet till en angelägen
del av osteoarkeologin. Ämnets bredd och komplexitet antyds i det faktum att det kan relateras till begrepp
som hälsa, identitet, norm och gender.
Delkursen Terminologi och metodik behandlar identifieringen och beskrivningen av sjukliga förändringar i
mänskliga skelett. Delkursen ger en ämneshistorisk bakgrund och skelettförändringars förhållande till
moderna kliniska data diskuteras. Kursen ger en ökad kunskap om olika paleopatologiska parametrar och hur
skelettförändringar kan dokumenteras inom osteoarkeologin. Dessutom erbjuds en insikt om konsekvenser av
olika sjukdomstillstånd i människans historia och hur dessa kan relateras till olika arkeologiska
problemkomplex. Kursen berör även i korthet andra närbesläktade vetenskapliga discipliner som molekylär
paleopatologi, paleodemografi, medicinhistoria och genetik. Delkursen Rapport är en skriftlig hemuppgift.
Inom delkursen Fallstudie utförs en individuell laboration som sammanfattas i en muntlig presentation.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på delkursen Terminologi och metodik ska studenten kunna:
A. behärska rådande terminologi och metodik inom paleopatologin.
B. självständigt kunna behärska diagnostik av skelettförändringar.
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För godkänt resultat på delkurserna Rapport och Fallstudie ska studenten förutom A och B dessutom
kunna:
C. kunna definiera och diskutera kring komplexa begrepp och centrala problem¬ställningar inom
paleopatologin som the Osteological Paradox och the Epidemiological Perspective i relation till mänskliga
skelettmaterial.
D. ha en god förståelse för hur enskilda sjukdomar och epidemier kan ha påverkat forntida människors
livs¬situationer.
E. självständigt såväl muntligt som skriftligt, kunna redogöra för olika skelett¬förändringars morfologi samt
förhållanden mellan olika skelettförändringar.
Undervisning

Delkursen Terminologi och metodik omfattar obligatoriska föreläsningar, litteraturseminarier och praktiska
övningar. Delkurserna Fallstudie samt Rapport omfattar laborativt arbete, både självständigt och under
handledning samt skriftliga och muntliga redovisningar.
Kunskapskontroll och examination

a) Terminologi och metodik examineras genom en hemskrivning medan delkurserna Rapport examineras
genom en skriftlig redovisning och Fallstudie genom en muntlig redovisning.
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.
Kurslitteratur

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