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Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
l

l

l

l

kritiskt diskutera hur bl.a. naturvetenskapliga, kulturhistoriska och kritiska
ansatser använder sig av arkeologiska källor för att skapa olika typer av kunskap;
jämföra viktiga teoretiska traditioner inom arkeologisk forskning och beskriva
grundläggande skillnader;
förklara möjligheter och begränsningar med olika teoretiska traditioner inom
arkeologisk forskning;
redogöra för anknytningar av olika teoretiska traditioner inom arkeologisk
forskning till det omgivande samhället.

Innehåll
Kursen är tematiskt upplagd med fokus på olika sätt att skapa kunskap om historiska
perioder (från stenålder till nutid) med hjälp av arkeologiska källor. Under kursen följer
studenten ett antal seminarier vilka behandlar inflytelserika teoretiska traditioner inom
arkeologisk forskning. Teoriernas intellektuella kontext och potential samt dess aktuella
ställning inom arkeologin klargörs. I kursen tydliggörs och diskuteras även teoriernas
olika relationer till vår egen tids samhälle.

Undervisningsformer
Undervisning sker i form av seminarier. På seminarierna förväntas studenten delta aktivt
muntligen i diskussionerna.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
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Undervisning sker i form av seminarier. På seminarierna förväntas studenten delta aktivt
muntligen i diskussionerna.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examination sker i seminarieform, genom muntlig framställan, och genom hemtentamen.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. Förnyad examination ges i enlighet med
Lokala regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå vid
Linnéuniversitetet.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.
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