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Beslut

Kursplanen för Medicinens historia och kultur, 7,5 högskolepoäng, är fastställd av styrelsen för institutionen
för litteraturvetenskap och idéhistoria den 17 juni 2011.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen. Engelska B/6 och Svenska 3.
Kursens uppläggning
Provkod
5214

Benämning
Medicinens historia och kultur

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Syftet med kursen är att erbjuda en avancerad introduktion till några centrala perspektiv och angreppssätt
inom dagens medicinhistoriska forskning. Kursen belyser exempelvis diskussioner om medicinens
förhållande till skiftande kunskapsformer och vetenskapsbegrepp från renässansen och framåt. Andra aktuella
inriktningar och problem inom området som behandlas rör medicinska bilder och visuella praktiker, historier
om kroppar, samt medicinens relation till publika kulturer.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
• redogöra för och kritiskt diskutera centrala inriktningar inom nyare medicinhistorisk forskning
• visa kunskap och förståelse för hur begreppet vetenskap har relaterats till medicin i ett längre historiskt
perspektiv
• muntligt och skriftligt beskriva och analysera de teman som kursen behandlar.
Undervisning

Undervisningen ges i mån av resurser.
Kunskapskontroll och examination

All examinering sker i seminarieform. Full närvaro krävs; viss frånvaro kan kompenseras skriftligt. Kursen
kan läsas som enstaka kurs eller ingå i Idéhistoria: Magisterkurs eller Masterkurs.
Betygssättning sker efter en sjugradig målrelaterad betygskala:
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A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otilltäckligt
Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. För att få slutbetyg på hela kursen krävs
lägst betyget E på samtliga moment/delkurser. 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 äger 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.
Begränsningar

Kursen får ej tillgodoräknas i examen samtidigt med kurs vid någon högskoleenhet vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen Medicinens historia och kultur.
Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas senare.
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