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Beslut  
Denna kursplan är fastställd av styrelsen vid Institutionen för arkeologi och antikens 
kultur 2008-  
 
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen  
Påbyggnadskurs i antikens kultur och samhällsliv, 20 poäng, eller Antikens kultur och samhällsliv – 
kandidatkurs, 30 högskolepoäng, eller motsvarande i något av följande ämnen: Arkeologi (allmän 
inriktning), Grekiska (antik), Historia, Idéhistoria, Konstvetenskap, Latin, Litteraturvetenskap, 
Religionshistoria, Ekonomisk historia, Etnologi, Kulturgeografi, Samhällsvetenskap. Engelska B.  
 
Kursens uppläggning  
Provkod     Benämning    Högskolepoäng  
4203      Politik, ekonomi och religion.   7.5  
 
Kursens innehåll  
Kursen utgår från fyra centrala platser i grekernas religiösa medvetande: de stora helgedomarna i 
Isthmia, Nemea, Olympia och Delfi. Dessa platser var viktiga inte bara för det grekiska 
religionsutövandet, utan fungerade även som nav inom den politiska och ekonomiska sfären. Dessa två 
aspekter är av absolut central betydelse: helgedomarna användes för symbolisk kamp mellan stater och 
individer, inte minst med de återkommande idrotts- och musikevenemang som arena, och var vidare 
även av stor ekonomisk betydelse, både för det kringliggande landskapet och för mer avlägsna 
regioner. Utifrån de fyra nämnda arkeologiska fyndorterna och genom att koppla samman dess olika 
sociala faktorer skall studenterna angripa en rad frågeställningar om det antika samhället och behandla 
ett brett källmaterial (såväl skriftliga som arkeologiska källor) . Via studiet av de stora all-grekiska – 
panhellenska – helgedomarna får de på så sätt en fördjupad kunskap om en grekisk helgedoms alla 
funktioner, men även en inblick i den grekiska världen  
och förståelse för den grekiska historien ur ett vidare perspektiv än det religiösa.  
 
I det grekiska samhället påverkade det religiösa samtliga aspekter av samhället, från filosofi och konst 
till politik och i hög grad även ekonomi. Studiet av grekisk religion erbjuder på så vis en ”genväg” till 
den grekiska civilisationen i stort. Politik, ekonomi och religion. De olympiska spelen i kontext ligger 
därmed inom ramen för studiet av antik religion, och lämpar sig därmed väl som specialiseringskurs 
inom antikens kultur och samhällsliv men fungerar även som en introduktion till antiken som epok för 



studenter inom andra ämnen vilka önskar bredda sin studieprofil. 
 
I kursen ingår en muntlig redovisning på plats från varje deltagare samt en skriftlig uppgift som 
lämnas in sista kursdagen. Ämnen för de muntliga redovisningarna delas ut av undervisande lärare, 
medan ämnen för den skriftliga uppgiften väljs av studenten från en lista med olika förslag, vilken 
delas ut första dagen. Den skriftliga uppgiften skall omfatta max. 4000 ord, inklusive noter och 
bildtexter, men exkl. bibliografi. Undervisande lärare sätter betyg och skickar detta till studenterna och 
deras institutioner. Ett frivilligt slutseminarium organiseras i Sverige under höstterminen.  
 
Förväntade studieresultat  
 
Efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för de olika historiska skeendena vid de olika 
helgedomarna. Vidare så skall studenten brett kunna redogöra för det antika Greklands historia utifrån 
de platser som studerats. Dessutom ska studenten visa en förståelse för olika former av antikt 
källmaterial som påverkar studiet av de antika helgedomarna. Studenten skall även muntligt och 
skriftligt kunna redogöra och diskutera en specifik historisk problemställning som är kopplad till 
helgedomarna och som utses av examinator.  
 
Undervisning  
Två veckors självstudier samt tre veckors undervisning med fältexkursioner i Grekland.  
 
Kunskapskontroll och examination  
a. Kursen examineras genom muntliga redovisningar och en skriftlig uppgift samt obligatorisk 
närvaro.  
 
b. Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:  
A = Utmärkt  
B = Mycket bra  
C = Bra  
D = Tillfredställande  
E = Tillräckligt  
Fx = Otillräckligt  
F = Helt otillräckligt  
 
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Examinator på kursen utses av ämnesföreståndaren.  
 
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E.  
 
e. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå 
fyra ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E. Studerande som fått lägst 
betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller 
F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd för att 
bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till 
institutionsstyrelsen. 
  
Övergångsbestämmelser  
När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per 
termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande 
begränsningarna enligt nedan. För överensstämmelser med det tidigare kurssystemet hänvisas till 
institutionens studievägledare/ studierektor/motsvarande.  
 
Begränsningar  
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången 
och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.  
 
 
Kurslitteratur  
S. Alcock & R. Osborne, Classical Archaeology, Malden, Mass. 2007  
S. Price, Religions of the Ancient Greeks, Cambridge 1999 
F. de Polignac, Cults, Territory and the Origins of the Greek City-State, Chicago 1995  
W. Scheidel & S. Von Reden, The Ancient Economy, Edinburgh 2002  
D.J. Phillips & D. Pritchard, Sport and Festival in the Ancient Greek World, Swansea 2003 
Sidan 2/3 
  



Samt litteratur enl. lärarens urval 
En referenslista med bred introduktionslitteratur kommer även att skickas till studenterna innan 
kursstart.  
 


