
Kursen vänder sig till  Dig som har ett intresse för äldre tider, men som kanske inte fått
tid och möjlighet att utveckla intresset under ordnade former. Du kan t ex också vara
lärare som vill fördjupa kunskapen om vikingatiden och arkeologin i nordliga områden.
En av de stora fördelarna med denna kurs är att Du kan studera hemifrån, eftersom
kurserna ges via internet. Det Du behöver är en dator och en internetuppkoppling samt
allmän behörighet att läsa på universitet och högskola (man kan även få dispens). Före-
läsningar, litteraturanvisningar och en del litteratur, tentamina, seminarier och grupp-
övningar, kommer att förmedlas via internet. Men vi ska också träffas en gång under
kursen. Då samlas vi här vid Umeå universitet för föreläsningar, grupparbeten, diskus-
sioner samt laborationer och föremålsstudier.

Kursen bedrivs på s k kvartsfart, dvs de 7,5 högskolepoängen klaras av på en termin.
Vikingatid i Norr behandlar perioden ca 800 - 1100 e Kr. Vi kommer att studera både de
jordbrukande och de samiska samhällena. Dessa två helt olika samhällformer har läm-
nat helt olika spår i landskapet och vi kommer i kursen att gå igenom dessa arkeologiska
spår och visa hur slutsatser kan dras utifrån de arkeologiska lämningarna och föremå-
len. Som kommer att framgå är norra  Fennoskandinavien inte på något sätt homogent,
men rymmer en stor och mycket spännande komplexitet under hela den förhistoriska
tiden, inte minst under vikingatiden.

Huvudlärare på kursen är professor Per H Ramqvist, men gästlärare kommer också att
dyka upp.

För ytterligare information:
Per H Ramqvist
Telefon: 090-786 95 93
Fax: 090-786 76 63
E-post: per.ramqvist@arke.umu.se
Hemsida: www.umu.se/archaeology

HT 2007 startar vi nämligen en
nätkurs som vi kallar

Vikingatid i norr
(7,5 högskolepoäng)

Ramqvist InterNet- föreläser

Vill Du läsa arkeologi?
Vid Umeå universitet?

Utan att flytta till studieorten?

- nu  finns chansen genom en ny InterNet-kurs !

Hjärtligt välkommen till kursen VIKINGATID I NORR HT 2007!


