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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l

l

l

beskriva de stora dragen i Ölands järnålder, med tyngdpunkt på periodens
mellersta del,
redogöra för upptäckterna i Sandby borg samt den arkeologiska och
vetenskapliga betydelsen av dessa,
förklara innebörden i termen "svårt kulturarv" samt relatera Sandby borg till detta
begrepp.

Innehåll
Kursen ger en allmän introduktion till järnåldern på Öland och dess fornlämningar, som
t.ex. fornborgar och gravfält. Särskild tyngdpunkt läggs på Sandby borg och de
undersökningar som genomförts där de senaste åren. I kursen presenteras intressanta
platser från Ölands järnålder och fynd från dessa tas upp till diskussion. En exkursionen
ingår i kursens examination och är obligatorisk.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar och en exkursion.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
Examinering sker genom individuell skriftlig uppgift.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar och en exkursion.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
Examinering sker genom individuell skriftlig uppgift.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. Studerande som inte godkänts vid ordinarie
examinationstillfälle ges möjlighet till omexamination i enlighet med universitetets lokala
regler.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.
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