Humanistiska och teologiska fakulteterna

SASH48, The Old Icelandic Heritage, 7,5 högskolepoäng
The Old Icelandic Heritage, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-03-23 att gälla från och med
2012-03-23, höstterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Ämne: Nordiska språk
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för det fornisländska samhället (lagar, befolkning,
bostadsförhållanden, familjerelationer, samhällsgrupper och samhällssystem)
• översiktligt kunna redogöra för fornisländskan och jämföra dess viktigaste drag
med något modernt språk

Färdighet och förmåga
• kunna muntligt och skriftligt diskutera isländska sagor och beskriva vad som
kännetecknar dem
• kunna muntligt och skriftligt diskutera och beskriva fornisländsk poesi
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• kunna presentera ett eget arbete inom ämnet både muntligt och skriftligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt förhålla sig till publicerat material på områden som är relevanta för
kursen.

Kursens innehåll
Kursen ger en bred översikt över det fornislänska bidraget till det europeiska
kulturarvet: Eddorna, skaldediktningen och sagorna samt samhället och språket som
skapade denna kultur.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form föreläsningar och tre till fyra obligatoriska seminarier där
studenterna presenterar sina egna arbeten.

Kursens examination
Kursen examineras med tre till fyra hemuppgifter, aktivt deltagande på de
obligatoriska seminarierna samt en avslutande muntlig och skriftlig tentamen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Denna kurs utgör även en delkurs inom NOIA01 Isländska, nybörjarkurs och båda
dessa kurser kan inte ingå i samma examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
2. Kursen förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
3. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
4. Särskilda förkunskapskrav: Grundläggande behörighet med undantag för
svenska.
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Prov/moment för kursen SASH48, The Old Icelandic Heritage
Gäller från V12
1201 The Old Icelandic Heritage, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

