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Engelska B/Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
VITE

Benämning
Vikingatida texter

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

I fokus i denna kurs står de nordiska, vikingatida runstenarna, särskilt de svenska. På kursen ges träning i att
läsa och tolka runinskrifter samt att analysera dem visuellt, varvid även runskriftens och runtexternas
variation i tid och rum under vikingatid och i viss mån tidig medeltid belyses. Runtexternas form, innehåll,
funktion och samhälleliga kontext diskuteras och analyseras utifrån olika språkliga och historiska
frågeställningar. Kursen är användbar för alla som arbetar med svensk och nordisk språkhistoria liksom med
den svenska vikingatiden utifrån olika perspektiv.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- läsa och tolka vikingatida runinskrifter
- kommentera vikingatida runinskrifters form och innehåll i regionala och kronologiska perspektiv
- diskutera vikingatida runinskrifter utifrån sociala och historiska perspektiv.
Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Skriftliga inlämningsuppgifter är ett obligatoriskt
inslag i kursen. För mer detaljerad information hänvisas till kursplaneringen.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras med hemtentamen.
För mer detaljerad information hänvisas till kursplaneringen.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
Sidan 1/2

A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på hemtentamen samt fullgjorda obligatoriska
skriftliga inlämningsuppgifter enligt lärarens instruktioner. Hemtentamen som lämnas in för sent bedöms ej.
e. För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds
minst ett examinationstillfälle.
Studerande som fått betyget F eller Fx på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd för att bestämma betyg på provet vid nästkommande examinationstillfälle, om inte
särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
f. Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte i denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
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

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kurssidan på institutionens webbplats www.su.se/svefler. Aktuell
litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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