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Beslut

Denna kursplan är fastställd av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

180 hp på grundnivå varav 90 hp med succesiv fördjupning i arkeologi, eller motsvarande.
Engelska 6 och Svenska 3.
Kursens uppläggning
Provkod
1000

Benämning
Digital fältarkeologi

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger fördjupad kännedom i fältarkeologiska undersökningsmetoder och tekniker. Via en digital
plattform tränar studenterna bearbetning av fältdata och får möjlighet att reflektera kring:
- Vertikal och horisontell stratigrafi.
- Fördelar och nackdelar med olika urvalsstrategier.
- Relationen mellan fynd från hopade respektive slutna fyndsammanhang.
- Hantering och dokumentation av olika typer av arkeologiska depositioner.
- Upprättande av illustrationer av anläggningar, strukturer, lager och fynd.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat ska studenten kunna:
- Analysera olika typer av fältarkeologiska fyndkontexter med lämpliga strategier och metoder.
- Redovisa resultaten av dessa analyser i kartor och rapporter.
- Argumentera för vilka grävtekniker och dokumentationsmetoder som är lämpliga i olika fältarkeologiska
situationer
- Argumentera för vilka konsekvenser olika urvalsstrategier har för kunskap om och förståelsen av en
arkeologisk lokal.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, digitalt fältarbete, handledning och kan även inkludera en exkursion.
Undervisningen är obligatorisk. Kursen ges på svenska.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
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månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom reflekterande kursloggbok, muntligt presentation och skriftlig rapport.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
Om student har ett intyg med rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett
alternativt sätt.
b) Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredställande
E = Tillräcklig
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
c) De skriftliga målrelaterade betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade
betygskriterier är bindande.
d) För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter och fullgjord
närvaro. Om särskilda skäl föreligger kan examinerande lärare medge den studerande befrielse från
skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning, studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
Examensuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms med högst betyg D.
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 får inte genomgå förnyad examination 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 annan 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 kraven för
godkänt.
Övergångsbestämmelser

Om kursplanen upphävs har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte ingå i examen samtidigt med sådan kurs, inom eller utom landet, vars innehåll helt eller delvis
överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

Kurslitteratur väljs i samråd med lärare.
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