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Kursens uppläggning
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Benämning
Dödens idéhistoria

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Döden är ett i grunden ofrånkomligt faktum som människor i alla tider sökt att hantera. Den motpol som är
livets förutsättning bär vi ofta med oss som en outtalad aspekt av vår tillvaro. Hur har människor hanterat
dessa föreställningar genom den västerländska idéhistorien? Vilka rädslor och förhoppningar har hon knutit
till döden och hur har dessa inverkat på livet? Genom en serie nedslag i den västerländska idéhistorien belyser
kursen olika aspekter på hur döden har tänkts, bortjagats eller konfronterats från antiken till våra dagar.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- muntligt och/eller skriftligt redogöra för olika föreställningar och förhållningssätt till döden i västerländsk
kultur från antiken till idag.
- översiktligt redogöra för ett antal förändringar i hur människan har sett på döden i ljuset av den allmänna
idéhistoriska utvecklingen.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska och obligatoriet regleras
nedan under rubriken Kunskapskontroll och examination, punkt d.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras fortlöpande genom obligatorisk närvaro vid varje seminarium samt inlämning av
skriftlig uppgift till varje seminarium. Frånvaro från ett seminarium kan kompenseras med ytterligare
inlämningsuppgift.
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.
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c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på de skriftliga uppgifterna och minst 75% närvaro vid
seminarierna. Frånvaro kompenseras med extra inlämningsuppgift.
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. Student som fått betyget Fx ges rätt att komplettera enligt examinatorns anvisning för att uppnå betyget E.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under den påföljande treterminsperioden examineras enligt denna kursplan (dock med de begränsningar som
framgår under Kunskapskontroll och examination i denna kursplan).
Begränsningar

Kursen får ej tillgodoräknas i examen samtidigt med kurs vid någon högskoleenhet vars innehåll helt eller
delvis överensstämmer med innehållet i Dödens idéhistoria.
Kurslitteratur

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