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Kursplanen fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-10-10.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Filosofie kandidatexamen eller motsvarande. Engelska B.
Kursens uppläggning
Provkod
5218

Benämning
Foucault - historiska och kritiska perspektiv

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar Foucaults tänkande från sent 50-tal till hans död 1984. Den historiska bakgrunden, liksom
skiftande ställningstaganden från en mer eller mindre strukturalistisk period till frågor om makt och sanning
och den sena fasens intresse för sexualitet och subjektet, kommer att diskuteras. Nedslag kommer att göras i
centrala verk, såväl böcker som artiklar. Kritiska synpunkter på hans verk kommer även att uppmärksammas.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– redogöra för Foucaults tänkande i dess olika faser samt diskutera innebörden av hans centrala begrepp och
hur de används
– redogöra för den intellektuella miljö i vilken han verkade
– förhålla sig kritiskt till hans verk

Undervisning

Undervisningen består av seminarier som är obligatoriska. Obligatoriet regleras enligt vad som sägs nedan
under rubriken Kunskapskontroll och examination, punkt d.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom inlämningar av skriftliga uppgifter och muntliga prestationer vid seminarier. För
mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
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b. Betygssättning på kursen 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.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga moment samt fullgjord närvaro. Närvaro
vid samtliga seminarier är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med
ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.
Frånvaro från seminarier kompenseras med en skriftlig uppgift.
e. För varje kurstillfälle skall minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle skall dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfällen saknas. Studerande
som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande som fått betyget
Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd vid
nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställning om detta ska göras till
institutionsstyrelsen.
f. Studerande som fått betyget Fx har inte rätt att komplettera provet upp till godkänt betyg.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminersperiod examineras enligt denna kursplan (dock med de begränsningar som framgår
under Kunskapskontroll och examination i denna kursplan). Framställan om detta skall göras till studierektor.
Begränsningar

Kursen får ej tillgodoräknas i examen samtidigt med kurs vid någon högskoleenhet vars innehåll helt eller
delvis överensstämmer med innehållet i kursen Foucault - historiska och kritiska perspektiv.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens hemsida, www.littide.su.se. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast en månad före kursstart.
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