Humanistiska och teologiska fakulteterna

ILHB10, Idé- och lärdomshistoria: Känslornas idéhistoria, 7,5
högskolepoäng
History of Ideas: The Intellectual History of Emotions, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-03-21 att gälla från och med 201103-21, höstterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Ämne: Idé- och lärdomshistoria
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss
yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Idé- och lärdomshistoria

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• på ett grundläggande plan kunna redogöra för hur känslor teoretiserats inom det
västerländska tänkandet och hur idéer om känslor relaterats till uppfattningar om
kropp och själ,
• kunna skissera den klassiska retorikens syn på känslornas roll i kommunikationen,

Färdighet och förmåga
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• kunna problematisera klassiska västerländska texter om känslor,
• kunna analysera användningen av känsloargument i skriftliga medier,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt reflektera kring historiska och samtida uppfattningar om känslor
och deras relation till människosyn i historia och nutid,
• kunna reflektera över hur idéer om känslor samspelat med sociala, politiska och
kulturella processer genom historien.

Kursens innehåll
Kursen ger en överblick över viktigare teorier om känslor inom västerländsk filosofi,
retorik, medicin och psykologi från antiken till 2000-talet. Teorier om känslor
uppmärksammas i relation till kategorierna genus, klass och etnicitet.
Den klassiska retorikens användning av känsloargument undersöks genom praktiska
analysuppgifter för att belysa olika kulturers sätt att mobilisera känslorna i religiösa
och politiska syften, i uppbyggelsens och samhällsförändringens tjänst – från 1600talets predikan till 1900-talets rösträttsrörelse och 2000-talets kamp mot terrorismen.

Kursen ger också en introduktion till den historiografiska diskussionen kring känslor
som historiskt forskningsobjekt.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Kursens examination
Examinationen sker i form av en avslutande skriftlig examinationsuppgift.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Övrigt
1. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen ILHB10, Idé- och lärdomshistoria: Känslornas
idéhistoria
Gäller från V11
1101 Känslornas idéhistoria, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

