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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l

l

l

l
l

översiktligt redogöra för mytologi och religiös praktik i fornnordisk religion så som
den kommer till uttryck i skriftligt och arkeologiskt källmaterial;
ge exempel på hur fornnordisk religion interagerat med andra religioner under
järnåldern (t.ex. romersk, keltisk och samisk religion);
tillämpa grundläggande källkritik på material som används för att studera
fornnordisk religion;
problematisera tolkningar av källmaterial om fornnordisk religion;
diskutera och problematisera hur fornnordisk religion framställs i populärkultur
idag.

Innehåll
I kursen studeras fornnordisk religion så som den praktiserades under yngre järnålder
och vikingatid. Den fornnordiska religionen studeras utifrån olika källor: arkeologiska,
ikonografiska och skriftliga källor. De studerande lär sig om den fornnordiska
gudavärlden, centrala mytologiska tema, rituell praktik och religiösa uttryck så som
exempelvis ikonografi. Källmaterial diskuteras på föreläsningar och studenterna arbetar
med det i olika arbetsuppgifter som läggs upp på lärplattformen. Stor vikt läggs vid
källkritisk användning av primärmaterial och problematisering av olika tolkningar.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Ifall kursen ges som
distanskurs ersätts seminarier med gruppövningar via lärplattform.

Examination
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Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Ifall kursen ges som
distanskurs ersätts seminarier med gruppövningar via lärplattform.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examination sker genom inlämningsuppgifter under kursens gång samt en
slutredovisning i form av en hemtentamen. 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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