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Engelska B/Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
1000

Benämning
The Viking Age

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge en översikt över vikingatiden i Norden, ca 800-1100, grundad på arkeologiska,
numismatiska, språkvetenskapliga och religionshistoriska resultat. Den ekonomiska utvecklingen
(urbanisering, handel och hantverk), riksbildningen, den förkristna religionen och den tidiga kristendomen
samt språk och runskrift behandlas. Periodens långfärder exemplifieras med de för Sverige karakteristiska
färderna i österväg.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna redogöra för huvuddragen i den nordiska vikingatiden.
Dessutom ska studenten kunna tillgodogöra sig och kritiskt förhålla sig till periodens källmaterial.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, ett museibesök och en endagsexkursion. Undervisningsformen
kan komma att ändras.
Kunskapskontroll och examination

a. Kunskapskontroll och examination sker genom obligatorisk närvaro samt inlämning av hemskrivningar och
kursuppgifter.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräcklig
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Fx = Otillräcklig
F = Helt otillräcklig
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E.
e. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå fyra
ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E.
Studerande som fått betyget Fx eller F 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 rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna enligt
ovan. För överensstämmelser med det tidigare kurssystemet hänvisas till institutionens
studievägledare/studierektor/motsv.
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.
Övrigt

Kursen ges på engelska.
Kurslitteratur

Väljs av examinator och, för de formativa kursuppgifterna, av studenten i samråd med examinator.
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