
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  ARKH22 
2. Kursens namn Historisk arkeologi: Fortsättningskurs 
3. Nivå G1F Grundnivå har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som 

förkunskapskrav 
4. Högskolepoäng 30 
5. Beslutsuppgifter Fastställd 2013-05-17 i enlighet med Arbets- och 

delegationsordning för Humanistiska och teologiska 
fakulteterna. 

6. Ändringsuppgifter  
 
 
2. Allmänna uppgifter 
1. Huvudområde/n, om 

tillämpligt 
Historisk arkeologi 

2. Ämne, om tillämpligt  
3. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet 

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en 
generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.  

4. Undervisningsspråk Undervisning sker på svenska. 
 
 
3. Mål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse 

       
• översiktligt kunna redogöra för aktuell historisk 

arkeologi i Europa och världen 
• på ett fördjupat sätt kunna redogöra för olika 

perspektiv och metoder inom den historiska arkeologin 
inklusive byggnadsarkeologi 

2. Färdighet och förmåga      • kunna bearbeta en frågeställning i historisk arkeologi 
med hänsyn till teoretiskt perspektiv och metodik 

• kunna presentera ett arkeologiskt problem i muntlig 
och skriftlig form  

• kunna förbereda och planera ett byggnadsarkeologiskt 
projekt 

• med ökad grad av självständighet kunna resonera 
kritiskt kring historisk arkeologiska frågor 

• kunna utföra ämnesrelaterade informationssökningar 
• kunna värdera information och behärska 

ämnesrelaterad referenshantering 
3. Värderingsförmåga och 

förhållningssätt 
• ur olika synvinklar kunna diskutera och ta ställning till 

frågor som rör genus, etnicitet, kulturmöten och 
kulturell mångfald i ett historiskt arkeologiskt 
perspektiv 

• kunna diskutera den historiska arkeologins roll i 
samhället.  

 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av I kursen fördjupas studiet av perspektiv, metoder och 



kursen och dess 
innehåll samt om 
kursen är indelad i 
olika delar 

färdigheter inom den historiska arkeologin. En introduktion 
ges till byggnadsarkeologins metoder och förhållningssätt 
varefter ett byggnadsarkeologiskt projekt genomförs, i arkiv, 
bibliotek och fält. Kursen består därnäst av en orientering om 
aktuella forskningsteman inom historisk arkeologi i Europa 
och världen. Avslutningsvis består kursen av ett skriftligt 
arbete med möjlighet att fördjupa inhämtade teoretiska och 
metodiska kunskaper genom val av tema, som knyter an till 
aktuell forskning i historisk arkeologi.  
 
Kursen består av följande delkurser: 
1.   Projekt i byggnadsarkeologi, 10 högskolepoäng  
2.   Europa och världen, 10 högskolepoäng 
3.   Uppsatskurs, 10 högskolepoäng 

 
 
5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar 

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, 
exkursioner och fältövningar. Samtliga undervisningsmoment, 
förutom föreläsningarna, är obligatoriska. 

2. Examinationsuppgifter Examinationen för delkurs 1 består av skriftlig och muntlig 
redovisning av de arbeten som utförts i fält. Examinationen av 
delkurserna 2 och 3 omfattar skriftliga arbetsuppgifter. Efter 
särskild överenskommelse med de studerande kan andra 
examinationsformer förekomma. 

3. Ev. begränsningar av 
antalet 
examinationstillfällen 

 

 
 
6. Betyg 
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd 

eller väl godkänd.  
2.  Grund för betyg på hel 

kurs 
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget 
godkänd på samtliga delkurser. För betyget väl godkänd på 
hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst 20 
högskolepoäng samt därutöver betyget godkänd på resterande 
högskolepoäng. 

3.  Ev. olika betygsskalor 
på olika delar av kursen 

 

 
 
7. Förkunskapskrav 
1. Särskilda 

förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs ARKH01, ARKH21 eller 
motsvarande kunskaper. 

 
 
8. Litteratur 
1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga. 



 
 
9. Övrigt 
1. Kursen ersätter ARK402 och ARKH02. 
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs får 

endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till aktuellt 
anmälnings- och informationsmaterial. 

3. Kursens namn på engelska: Historical Archaeology: Level 2 
4. Delkursernas namn på engelska: 1. Project in Building Archaeology, 2. Europe and the 

Rest of the World, 3. Written Assignment 
5. Kursen ges vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. 
 


