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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

Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
1000

Benämning
Arkeologiska biografier - föremål, individer, platser

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar arkeologiska biografier som ett sätt att studera en enskild förhistorisk individ genom olika
faser i livet, ett enskilt föremål från tillverkning till slutgiltig deponering eller hur användningen av en plats
förändrats över tid. Kursen berör hur olika laborativa analysmetoder för att studera arkeologiska föremål,
individer och platser ur ett biografiskt perspektiv kan ge en mer detaljerad bild av variationen och mångfalden
i förhistoriska relationer, teknologier och kulturella praktiker. Kursen ger en introduktion till den teoretiska
bakgrunden och en fördjupad genomgång av olika arkeologiska tillämpningar utifrån ett brett geografiskt och
kronologiskt perspektiv.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat ska studenten kunna:
- redogöra för grunderna i arkeologisk stratigrafi
- redogöra för hur tafonomiska faktorer påverkar det arkeologiska källmaterialet
- ge exempel på analysmetoder för olika typer av arkeologiskt källmaterial
- ge exempel på studier av individer, föremål respektive platser inom fältet arkeologiska biografier
Undervisning

Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar och praktiska övningar.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom hemskrivning.
b) Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
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C = Bra
D = Tillfredställande
E = Tillräcklig
Fx = Otillräcklig
F = Helt otillräcklig
c) Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart
d) För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter och fullgjord
närvaro. Obligatorisk närvaro innebär deltagande vid minst 80% av undervisningstillfällena.
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 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/utbildning. Aktuell
litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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