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Identifikation och grundläggande uppgifter
Kurskod
SAS H73
Kursens namn
Health and Diet through Human History
Nivå
G1N Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Högskolepoäng
7,5
Beslutsuppgifter
Fastställd 2013-04-29 i enlighet med Arbets- och
delegationsordning för Humanistiska och teologiska
fakulteterna.
Ändringsuppgifter

Allmänna uppgifter
Huvudområde/n, om
tillämpligt
Ämne, om tillämpligt
Typ av kurs och dess
placering i
utbildningssystemet
Undervisningsspråk

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

Mål (jfr learning outcomes)
Efter avslutad kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
 kunna översiktligt redogöra för den variation av
arkeologiska källor som används för att studera
människans historia avseende hälsa och diet,
 kunna exemplifiera osteologiska metoder för att studera
hälsa och diet,
 kunna på en grundläggande nivå redogöra för hur
hälsa och diet är relaterade till varandra och till den
historiska kontexten,
 kunna redogöra för metoder som används inom
tvärvetenskaplig forskning om hälsa och diet,
Färdighet och förmåga
 kunna tillgodogöra sig enklare vetenskaplig text och
sammanfatta innehållet,
 kunna identifiera effekter av övergripande förändringar
i hälsa och diet i mänsklighetens historia,

de Värderingsförmåga och
förhållningssätt
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Kursinnehåll
Kortare beskrivning av
kursen och dess
innehåll samt om

kunna kritiskt värdera olika faktorer i komplexa frågor
rörande kunskap och tolkning av hälsa och diet i det
förflutna,
kunna värdera samtidens bruk av kunskapen om hälsa
och diet i det förflutna.

Denna kurs är en översikt över människans historia under de
senaste 200 000 åren. Med fokus på diet och hälsa studeras
olika aspekter av samspelet mellan människa och miljö.

kursen är indelad i
olika delar
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Undervisning och examination
Tillämpade former för
Undervisningen består av föreläsningar, grupparbete,
undervisningen, inkl.
obligatoriska seminarier och ett obligatoriskt
uppgift om
studiebesök/exkursion.
obligatoriska delar
Examinationsformer
Kursen examineras genom en skriftlig hemuppgift, samt aktivt
deltagande i seminarier och grupparbete.
Ev. begränsningar av
antalet examinationstillfällen
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Betyg
Betygsskala

2.

Grund för betyg på hel
kurs
Ev. olika betygsskalor
för olika delar av
kursen

3.

Begreppet övergång diskuteras genom aspekter på
neolitisering, urbanisering och industrialisering såsom de kan
studeras genom osteologiska, arkeologiska och historiska
källor. Biologisk, social och ekonomisk utveckling vävs
samman med klimatförändringar i ett tvärvetenskapligt
perspektiv för att förstå befolkningsökningen från några få
individer till 7 miljarder människor på mindre än 200 000 år.

Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E
eller Underkänd. Högsta betyg betecknas med A och lägsta
betyg för godkänt resultat med E. Betyg för icke godkänt
resultat betecknas med Underkänd.
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Förkunskapskrav
Särskilda
förkunskapskrav
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Litteratur
Litteratur
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Övrigt
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.
Utbytesstudenter ges förtur till kursen. De studerande förväntas ha god skriftlig och
muntlig språkfärdighet i engelska.
Kursen ges vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.
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För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga.

