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Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2018-12-19 och kursplanen är fastställd av
institutionsstyrelsen vid Historiska institutionen 2019-01-22.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen inom ett humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller juridiskt huvudområde inklusive ett
examensarbete om 15 högskolepoäng. Engelska 6 eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
EMO7

Benämning
Den känslosamma medeltiden

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Vad vet vi om känslor och känsloyttringar under medeltiden? Hur ska emotioner studeras och vad avslöjar de
om kultur och social praktik? Med utgångspunkt i olika ingångar i ämnet – till exempel känslor i litteraturen, i
vardagslivet, i politiken, i religiös tro och ritual och så vidare – lär sig studenten att identifiera, problematisera
och analysera emotioner och diskutera metoderna för att blottlägga dem.
Förväntade studieresultat

1. Identifiera och redogöra för centrala teman i och tolkningar av emotioner i litteraturen.
2. Problematisera och förhålla sig kritisk till teorier om emotioner och urskilja metoder för hur de ska
studeras.
3. Applicera de historiska kunskaperna och insikterna om teori och metod på ett till kursens innehåll passande
tema eller källmaterial.
Undervisning

Undervisningen består av seminarier.
Kurskrav: obligatorisk närvaro samt tillfredsställande genomförda presentationer och skriftliga inlämningar
till seminarierna.
Fullgörande av obligatorierna utgör krav för att studenten ska kunna delta i examinationen. Se vidare
Kunskapskontroll och examination d).
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
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månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom en hemskrivning.
b) Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt B = Mycket bra C = Bra D
= Tillfredsställande E = Tillräckligt Fx = Otillräckligt F = Helt otillräckligt
c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d) För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på examinationsuppgiften, fullgjorda
obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro. Fullgörandet av obligatorierna är en förutsättning för att få
delta i nästföljande examination.
e) För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Studerande som fått lägst betyget E får inte
genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehall helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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