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Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
l

l

grundläggande kunskap om kulturella förhållanden på Öland och i Kalmar län ur
ett förhistoriskt arkeologiskt perspektiv
en inblick i den arkeologiska forskning som skett och som pågår, om detta
områdes förhistoria och tidiga historia.

Innehåll
En allmän populärvetenskaplig introduktion till Skandinaviens förhistoria med särskild
tyngdpunkt på den omfattande forskning som skett omkring Ölands och Kalmar läns
förhistoria under det senaste decenniet.

Undervisningsformer
Undervisningen består av fristående föreläsningar och en frivillig exkursion.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examination och betygssättning sker på grundval av skriftliga tentamina, skriftliga
inlämningsuppgifter, muntliga tentamina, eller en kombination av dessa, enligt lärares
anvisningar.

Undervisningen består av fristående föreläsningar och en frivillig exkursion.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examination och betygssättning sker på grundval av skriftliga tentamina, skriftliga
inlämningsuppgifter, muntliga tentamina, eller en kombination av dessa, enligt lärares
anvisningar.
För studerande, som inte blivit godkända vid ordinarie provtillfälle, erbjuds möjlighet till
omtentamen ca sex veckor efter ordinarie provtillfälle (inom ramen för ordinarie
terminstid). Student som inte har godkänts på omtentamen rekommenderas att gå om
kursen nästa gång den ges. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till fem
(Högskoleförordningen 6 kap 21 §).

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering enligt institutionens kursvärderingsmall.
Kursvärderingen sammanställs och återkopplas till studenterna samt arkiveras enligt
institutionens bestämmelser.
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