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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för historiska studier 2020-01-28 att gälla från
och med 2020-07-01, höstterminen 2020.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier
Inplacering

Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

redogöra för ritualers betydelse i samhälle och politik från antiken fram till 1700-tal
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Färdigheter och förmåga

analysera relevant forskning inom området
tolka och tillämpa centrala begrepp inom ritualteori på historiska exempel

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Värdera vetenskapliga och populärvetenskapliga framställningar av riter och politiska
symboler
Innehåll

Ritualer har historiskt varit ett viktigt medel att synliggöra och legitimera makt för
kungar, kyrkan och andra makthavare . I kursen "Maktens riter. Om ritualer i teori och
historisk praktik från antiken till absolutism" problematiseras hur riter såsom eder,
processioner, gästabud har använts för att legitimera makt och politik i Norden och
Europa från antiken fram till tidigmodern tid. Kursen är tvärvetenskaplig och ger
också en genomgång av forskningsläget och en orientering i grundläggande ritualteori.
Delkurser
1. Från antiken till tidig medeltid (From Antiquity until the early Middle-ages), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
2.

Från högmedeltid till ca 1700 (From High Middle Ages until 1700), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
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Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Undervisningsspråk: svenska
Föreläsningar på engelska, norska och danska kan förekomma
Former för bedömning

Kursen examineras individuellt genom aktivt deltagande på seminarieövningar samt
skriftliga inlämningsuppgifter.

Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För att få betyget Väl godkänt på hela kursen krävs detta betyg på båda delkurserna.
Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter inhämtas och att resultaten av
utvärderingar ligger till grund för återkommande kursutveckling.
Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
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