Humanistiska och teologiska fakulteterna

ILHB33, Det västerländska tänkandets klassiker, 7,5
högskolepoäng
Classics of Western Thought, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-06-04 att gälla från och med 201906-04, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Ämne: Idéhistoria
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• i huvuddrag kunna redogöra för innehållet i några av den västerländska
idéhistoriens klassiska verk, inom såväl filosofi och politiskt tänkande som
naturvetenskap och religion,
• kunna identifiera grundläggande skeden i den västerländska idéhistorien,

Färdighet och förmåga
• kunna muntligen diskutera olika strategier för att tolka teoretiska verk,
• kunna formulera och avgränsa en frågeställning i en kortare text,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma den kulturella, politiska och vetenskapliga betydelsen av för
idéhistorien centrala teoretiska verk.

Kursens innehåll
Kursen erbjuder studier av några centrala verk i det västerländska tänkandets historia
från antiken till den moderna tiden. Med klassiker avses verk som har varit
inflytelserika och fortfarande är viktiga för förståelsen av den samtida kulturen. Härvid
beaktas såväl filosofiskt, religiöst och politiskt tänkande som olika specialvetenskaper.
Med utgångspunkt i texturvalet ges en översikt över betydelsefulla idéströmningar
och deras inbördes samspel samt förhållandet till de samhällen vari de har tillkommit.
Olika strategier för att läsa och tolka texter kommer att praktiseras och diskuteras.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och ca 7 obligatoriska seminarier. Vid
seminarierna behandlas olika möjligheter för läsning och tolkning av texterna.
Frånvaro från seminarierna kompenseras med en uppgift enligt lärarens anvisningar.

Kursens examination
Examination sker i form av 2-3 skriftliga hemuppgifter. (Kortare och längre papers.)
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Institutionen för Kulturvetenskaper, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med 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 ILHB33, Det västerländska tänkandets klassiker
Gäller från V20
2001 Det västerländska tänkandets klassiker, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

