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institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria den 29 september 2010, den är senast reviderad 2017-0322.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Filosofie kandidatexamen. Engelska 6 och svenska 3.
Kursens uppläggning
Provkod
5230

Benämning
Människans gränser

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Människan har genom historien definierat sig i förhållande till djuren. Hur vi ser på djuren har avgjorts av vår
syn på oss själva. Denna kurs syftar till att utforska vår relation till djuren ur ett idéhistoriskt perspektiv.
Vilken funktion har det djuriska i förhållande till det mänskliga? Hur drar vi mänsklighetens gränser? Hur
förhåller sig vår attityd till djuren till vårt samhälle i övrigt? Kursen tar också upp antropomorfismens
betydelse i populärkultur och vetenskap.
Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:
* Muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera olika aspekter av människans relation till djur och hur
denna relation diskuteras i aktuell forskning.
* Analysera begrepp som antropomorfism, zoomorfism och antropocentrism och deras betydelse i historien.
* Diskutera och problematisera gränser mellan människan/djuret och människan/maskinen.
* Självständigt analysera ett källmaterial ur kursens perspektiv.
Undervisning

Undervisningen består av seminarier som är obligatoriska. Obligatoriet regleras enligt vad som sägs nedan
under rubriken Kunskapskontroll och examination, punkt d. Kursen avslutas med en ”workshop” där
studenterna redovisar de ”portföljer” de arbetat med under kursens gång.
Kursen kan även examineras som läskurs i form av särskild muntlig och/eller skriftlig uppgift efter
överenskommelse med examinator. I detta fall är undervisningen ej obligatorisk.
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Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras muntligt och skriftligt. Studenterna ska under kursens gång sammanställa en ”portfölj”
vars innehåll visar att man uppnått kursens mål. Omfånget är begränsat till 20 sidor och portföljen måste
rymma en egen studie: en analys av relationen till det icke-mänskliga i något verk som väljs i samband med
seminarium II. Studien kan gälla klassiska idéhistoriska texter men även romaner, debatter i tidningar eller
tidskrifter, filmer eller konstverk. I övrigt kan portföljen rymma egna recensioner, reflektioner eller
kommentarer. All för kursen given kurslitteratur ska diskuteras. I samråd med examinator kan något titel från
listan bytas ut. Portföljen och studien presenteras muntligt på seminariet samt inlämnas i skriftlig form.
b. Betygsättning sker enligt en målrelaterad sjugradig skala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otilltäckligt
c. Skriftliga betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga moment samt fullgjord närvaro. Vid
seminarierna krävs minst 60 % närvaro. Övriga missade seminarier kompenseras med en skriftlig uppgift. Om
särskilda skäl föreligger kan ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss
obligatorisk undervisning.
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 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.
f. Studerande som fått betyget Fx har inte rätt att komplettera provet upp till godkänt betyg.
Övergångsbestämmelser

När kursen inge 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 Människans gränser.
Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista annonseras på institutionens hemsida, www.littide.su.se, senast två månader före
kursstart.
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