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Beslut

Denna kursplan är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden 2011.09.14.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Filosofie kandidatexamen med minst 60 poäng alternativt 90 högskolepoäng, eller motsvarande, inom ett
för
kursen relevant område. Engelska B eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
G275

Benämning
Gränsdragningens världar 1

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen syftar till att bekanta studenten med olika positioner i människa-djur debatten, frågan om vad som
utgör skiljelinjen mellan människa och djur. Vi undersöker hur filosofer och skönlitterära författare har
föreställt sig relationen mellan människa och djur, granskar deras premisser och slutsatser. Tyngdpunkten
ligger på problematiseringar av traditionella sanningar och själva gränsbegreppet - var går gränsen mellan
människa och djur, hur definieras den, vem definierar den, och vilka etiska aspekter berörs?
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
•redogöra för olika kritiska positioner inom fältet samt utveckla ett eget ställningstagande
•argumentera med kritisk distans om kursens skönlitterära, teoretiska och kritiska texter
•tillämpa litteraturkritiska och teoretiska begrepp på litterära texter
•självständigt formulera en tolkning av en litterär text.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisningens form och omfattning kan komma att
anpassas till antalet studenter på kursen.
Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom värdering av aktivt deltagande i seminarier samt inlämningsuppgifter.
Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
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B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.
e. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Studerande som fått betyget F eller Fx två gånger av en och samma examinator har rätt att få annan
examinator utsedd för nästkommande prov om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras
till institutionsstyrelsen.
f. Närvaro på kurstillfällen är en förutsättning för examination. Komplettering av Fx kan medges om
studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften skall lämnas in senast det datum som examinator
bestämmer efter det att kompletteringsbehov meddelats. Vid godkänd komplettering av brister av
förståelsekaraktär—mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade
resonemang—ges högst betyget C.
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.
För överensstämmelser med det tidigare kurssystemet hänvisas till institutionens studievägledare eller
studierektor.
Begränsningar

Kursen får ej 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

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.english.su.se. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast en månad före kursstart.
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