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Beslut

Denna kursplan är fastställd av styrelsen för Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria 2007-05-09
och reviderad av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-09-14 och av prefekten vid Institutionen för kultur
och estetik 2015-09-14.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Svenska B/Svenska som andraspråk B/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Historia A/Historia 1b.
Kursens uppläggning
Provkod
1276
1277

Benämning
Antiken och medeltiden
Från renässansen till och med upplysningen

Högskolepoäng
7.5
7.5

Kursens innehåll

I kursen studeras huvudlinjer i den västerländska idéhistorien från antiken till och med upplysningen. Särskild
vikt läggs vid centrala idéer, problemkomplex och begrepp. Kursen utgår från litteratur om perioden men
också från ett antal källtexter. Kursen är kronologiskt upplagd och består av följande två delkurser:
1. Antiken och medeltiden (7,5 högskolepoäng).
Delkursen behandlar bland annat den antika grekiska filosofin, senatikens filosofskolor, kyrkofäderna samt
skolastiken.
2. Från renässansen till och med upplysningen (7,5 högskolepoäng).
Delkursen behandlar bland annat renässansen, reformationen, den vetenskapliga revolutionen samt
upplysningen.
Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
•Redogöra för övergripande linjer i den västerländska
idéhistorien från antiken till och med upplysningen.
•Redogöra för centrala företeelser och begrepp i den
västerländska idéhistorien under perioden.
•Identifiera centrala problemkomplex i den givna
kurslitteraturen.
•På elementär nivå analysera källtexter samt relatera
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dessa till relevanta sammanhang.
För de respektive delkurserna gäller följande förväntade studieresultat:
1. Antiken och medeltiden
Efter genomförd delkurs skall studenten kunna:
Redogöra för övergripande linjer i den västerländska idéhistorien under antiken och medeltiden.
Redogöra för centrala företeelser och begrepp i den västerländska idéhistorien under perioden.
Identifiera centrala problemkomplex i den givna kurslitteraturen.
På elementär nivå analysera källtexter samt relatera dessa till relevanta sammanhang.
2. Från renässansen till och med upplysningen
Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
Redogöra för övergripande linjer i den västerländska idéhistorien från renässansen till och med
upplysningen.
Redogöra för centrala företeelser och begrepp i den västerländska idéhistorien under perioden.
Identifiera centrala problemkomplex i den givna kurslitteraturen.
På elementär nivå analysera källtexter samt relatera dessa till relevanta sammanhang.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt - se
Kunskapskontroll och examination nedan. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom hemskrivning och salsskrivning. För mer detaljerad information hänvisas till
kursbeskrivningen.
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. Frånvaro
från seminarier kompenseras med en skriftlig uppgift. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter
samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk
undervisning.
Slutbetyget på hela kursen bestäms genom att bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och
sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal poäng som respektive delkurs utgör av
hela kursens poängtal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna.
Gängse avrundningsregler tillämpas.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle 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
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
f. Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt 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 ej tillgodoräknas i examen samtidigt med kurs vid någon högskoleenhet vars innehåll helt eller
delvis överensstämmer med innehållet i Idéhistoria, från antiken till upplysningen.
Kurslitteratur
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För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens hemsida www.su.se/ike. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast två månader före kursstart.
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