Humanistiska och teologiska fakulteterna

KGHA01, Grekiska: Kvinnor i västerländsk historia och
kulturhistoria från antiken till nutiden, 15 högskolepoäng
Greek: Women in Western History and Culture from Antiquity to
the Present, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-04-29 att gälla från och med 201104-29, höstterminen 2011.

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

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra i huvuddrag för hur idéer och föreställningar om kvinnors
moraliska och intellektuella kapacitet har utvecklats under antiken och i modern
tid,
• kunna redogöra för kvinnors ekonomiska och juridiska villkor och möjligheter i
västerländsk historia,
• kunna redogöra för kvinnors verksamhet på det intellektuella och kulturella
planet,
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Färdighet och förmåga
• kunna redogöra för olika strömningar i antik och modern litteratur om kvinnors
intellektuella kapacitet och verksamhet såväl under antikens Grekland som i det
nutida Grekland,
• kunna tillämpa kunskaper om olika strömningar i särskilt filosofisk litteratur för att
argumentera kring dåtida och nutida grekiska förhållningssätt till kvinnors
ekonomiska och juridiska villkor i västerlandet från antiken till nutiden för en icke
ämnesorienterad publik,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma det antika kulturarvets relevans för den västerländska
bildningstraditionen,
• kunna kritiskt bedöma, sammanställa och värdera information som berör
kvinnans situation och betydelse i antika texter och modern litteratur,
• kunna bedöma och värdera frågor utifrån begrepp som genus, samhällsklass och
etnicitet i förhållande till såväl antika källor som modern litteratur.

Kursens innehåll
Kursen koncentreras på ett antal avgörande skeden i kvinnors historia och
kulturhistoria i antiken, medeltiden och tidig modern tid. Vidare genomgås arvet från
antik grekisk kultur- och idédebatt. Stor vikt läggs vid såväl kontinuitet som förnyelse
ifråga om både föreställningar om kvinnor och kvinnors faktiska verksamhet och
roller.
Kursen består av följande delkurser:
1. Kvinnan i antiken. Från det klassiska Grekland till romersk kejsartid, 7,5
högskolepoäng,
2. Kvinnan i Västeuropa. Från medeltid till modern tid, 7,5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
På kursen förekommer föreläsningar och seminarier.

Kursens examination
Både delkurs 1 och delkurs 2 examineras genom muntlig tentamen. Efter särskild
överenskommelse kan även andra examinationsformer förekomma.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs minst betyget godkänd på samtliga delkurser. För betyget
väl godkänd krävs betyget väl godkänd på minst 7,5 poäng av kursens
högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande högskolepoäng.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

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.
2. Delkursernas namn på engelska:

1. Women in Antiquity. From Greek Antiquity to the Roman Empire,
2. Women in Western Europe. From the Middle Ages to the Modern Period.
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Prov/moment för kursen KGHA01, Grekiska: Kvinnor i västerländsk historia
och kulturhistoria från antiken till nutiden
Gäller från V13
1001 Kvinnan i antiken, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1002 Kvinnan i Västeuropa, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

