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Mål
Efter avslutad kurs skall de studerande kunna:
l
l
l
l

l
l

l

återge och translitterera runrader från vikingatid och tidig medeltid
använda utgåvor av runinskrifter, runordböcker och rundatabaser
läsa och översätta runtexter från vikingatid och tidig medeltid
identifiera och förstå de vanligaste runsvenska orden och böjningsformerna i
deras sammanhang
redogöra för grundläggande begrepp och termer inom runforskning
redogöra för den äldsta forskningen om nordisk språkhistoria och runor mot en
vetenskapshistorisk bakgrund
göra en presentation av en runinskrift.

Innehåll
Kursen behandlar språket i det vikingatida Sverige utifrån bevarat källmaterial och med
utblick mot hela Skandinavien. Kursen tar upp skriftanvändningen i runor och
runinskrifter från hela den tid som runorna har brukats som levande skrift, men särskilt
fokus ligger på de vikingatida texterna.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektionsundervisning, seminarier och
gruppövningar. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. När kursen ges som nätbaserad
distanskurs används särskilda för distributionsformen lämpliga undervisningsformer.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
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Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För Godkänt betyg ska de förväntade studieresultaten vara uppfyllda. 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
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.
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