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Engelska B/Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
VITE

Benämning
Vikingatida texter

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen innehåller studier av texter från nordisk vikingatid. För att kunna läsa och förstå texterna och för att
samla faktaunderlag för diskussionerna utnyttjar studenterna dels relevanta ordböcker och
grammatiska/språkhistoriska beskrivningar, dels översikter från olika historiska discipliner. Med
utgångspunkt i runstenarnas innehåll och de vikingatida skaldernas alster förs probleminriktade diskussioner
kring såväl texternas form och innehåll som deras samhälleliga kontext och funktion.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna läsa och tolka enklare texter från nordisk vikingatid.
Studenterna ska även kunna redogöra för text- och språksituationen under perioden och nordistikens
intresseområden.
Undervisning

Undervisningen ges i mån av resurser. Beslut om undervisningens närmare uppläggning och om den
undervisning som ska vara obligatorisk fattas av institutionsstyrelsen.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras med inlämningsuppgifter och hemtentamen. Hemtentamen som lämnas in för sent
bedöms ej.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
Sidan 1/2

C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. e. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget F eller Fx på ett prov har rätt att genomgå fyra
ytterligare prov så länge kursen ges. Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat
prov för högre betyg.
Studerande som fått betyget F eller Fx på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd för att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan
härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten, för de flesta delkurser, rätt
att en gång per termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande
begränsningarna enligt punkt e ovan. För överensstämmelser med det tidigare kurssystemet hänvisas till
institutionens studievägledare.
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

Med reservation för ev. ändringar p.g.a. utgången litteratur e.d.
Andersson, Lars. Jarlabankeättens första kristna begravningsplats. Slutsatser och spekulationer om de
arkeologiska utgrävningarna vid Broby bro. Kan hämtas på:
www.stockholmslansmuseum.se/site_media/upload/pdf/Broby.pdf>
Brink, Stefan. 1996. Political and social structures in early Scandinavia. I: Tor. S. 235–281. (Stencil, säljs på
institutionen.)
Hellberg, Staffan. 1994. Nordiska språk. I: Nationalencyklopedin. Kan hämtas på:
www.ne.se/lang/nordiska-spr%C3%A5k>
Palm, Rune. 2010. Vikingarnas språk. 750-1100. Stockholm: Norstedts. S. 91-191, 201-308 (vissa delar
extensivt enligt lärarens anvisningar), 429-457. (236 s.)
Peterson, Lena. 1994. Svenskt runordsregister. Kan hämtas på:
www.rattsatt.com/rundata/Runordsregister.pdf>
Snædal, Þorgunn. 1994. Vardagsliv och visdomsord. Runorna i Norden från urtid till nutid. I: S. Benneth m.fl.
(red.) Runmärkt. Från brev till klotter. Borås: Carlssons. S. 9–32. (Stencil, säljs på institutionen.) (23 s.)
Vikingatidens texter — en antologi. Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.(Hämtas på
kursplattform.) (Ca 50 s.)
Wessén, Elias. 1960. Historiska runinskrifter. Filol.-filos. ser. 6. Stockholm: KVHAA. (Stencil, säljs på
institutionen.) (46 s.)
Ca 400 s.
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