
 

1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  HOSA21 
2. Kursens namn Historisk osteologi: Arkeozoologi 
3. Nivå G1N Grundnivå, har endast gymnasiala 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 osteologi 

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 • kunna redogöra för människans plats i ekosystemen och 

hennes komplexa relationer till djur och natur 
• förstå och kunna redogöra för huvuddragen i hur 

människans relationer till djur utvecklats, som t.ex. 
neolitiseringsprocessen samt domesticeringens 
förutsättningar och följder 

•  kunna beskriva människans olika strategier i 
utnyttjandet av djur som resurs i skilda biotoper 

• kunna redogöra för ryggradsdjurens anatomi och 
djurens funktionella anpassning till olika diet, miljö och 
rörelsesätt 

2. Färdighet och förmåga • kunna identifiera olika djurarters ben eller 
benfragment i ett arkeologiskt material 

• i ett skriftligt arbete övergripande kunna beskriva ett 
valt tema relaterat till arkeozoologi 

• kunna bygga upp och använda ett datorbaserat register 
3. Värderingsförmåga och 

förhållningssätt 
• kunna förhålla sig till människan i ett större perspektiv 

som en del av ekosystemet och relatera henne till arter i 
skilda ekologiska nischer i en varierande omvärld 

• kunna förstå och problematisera det osteologiska 
materialets betydelse som arkeologiskt källmaterial. 

 
 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess 
Kursen är både teoretiskt och praktiskt orienterad. Den 
teoretiska delen handlar om människans roll och beteenden 



 

innehåll samt om 
kursen är indelad i 
olika delar 

som jägare, samlare och herde i dåtid och nutid. Även djurens 
betydelse utöver det rent ekonomiska diskuteras. Det teoretiska 
innehållet omfattar vidare husdjurens historia från 
domesticering till idag, djurvärldens uppbyggnad, nordisk 
faunahistoria samt djurens ekologi och biologi. I den praktiska 
delen ligger tyngdpunkten i djurskelettets struktur och den 
funktionella anatomin, som demonstreras med hjälp av både 
människans husdjur och vilda djur. 
 
Kursen består av följande delkurser: 
1. Relationer mellan människa och djur, 7,5 högskolepoäng 
2. Människans husdjur, 7,5 högskolepoäng 
3. Människan och viltet, 15 högskolepoäng 

 
 
5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar 

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, 
seminarier och gruppdiskussioner. Studiebesök organiseras till 
olika museer. Alla moment utom föreläsningarna är 
obligatoriska, dvs. ett 30-tal laborationer, 3 exkursioner samt 
ett seminarium  

2. Examinationsuppgifter Delkurs 1 examineras genom en hemtentamen delkurs 2 genom 
en salsskrivning samt delkurs 3 genom en hemtentamen och en 
muntlig uppgift. 

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 22,5 
högskolepoäng samt därutöver betyget godkänd på resterande 
delkurs.     

3.  Ev. olika betygsskalor 
på olika delar av kursen 

 

 
 
7. Förkunskapskrav 
1. Särskilda 

förkunskapskrav 
Grundläggande samt Historia A, Samhällskunskap A 
(Områdesbehörighet 1). 

 
 
8. Litteratur 
1. Litteratur Litteraturlista som bilaga. 
 
 



 

9. Övrigt 
1. Tillsammans med HOSA22 ersätter kursen HOS411, HOS422 och HOSA01. 
2. Delkurs 1 och 2 kan även läsas som fristående kurser, HOSA11 respektive HOSA12, och 

inkluderas i andra utbildningar i arkeologi, paleontologi, kvartärgeologi, zoologi, 
kulturantropologi, humanekologi mm. 

3. Poängtal 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. 

4. Kursens namn på engelska: Historical Osteology: Archaeozoology 
5. Delkursernas namn på engelska: 1. The Relationship between Humans and Animals,  

2. Humans and Domestic Animals, 3. Humans and Game 
6. Kursen ges vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. 
 


