INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH
RELIGION

LIR201

Humanioras historia, identitet och praxis, 15 högskolepoäng

The History, Identity and Praxis of the Humanities, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2010-06-28 och senast
reviderad 2018-04-18 av Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2018-04-18, höstterminen 2018.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Inplacering

Kursen ges som fristående på avancerad nivå och ingår som obligatorisk kurs inom
masterprogrammet Kritiska studier.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Kritiska studier, masterprogram (H2KST)
Huvudområde

Fördjupning

Litteraturvetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Teaterstudier

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Idé- och lärdomshistoria

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression i
något ämne där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också
den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper
enligt tidigare studieordning.
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Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse

• redogöra för det humanistiska kunskapsfältets historiska utveckling
• visa förtrogenhet med centrala utmaningar som möter humaniora i samtiden
Färdigheter och förmåga

• kritiskt diskutera humanioras historiska och samhälleliga utveckling
• identifiera och konstruktiv analysera de utmaningar och möjligheter som humaniora
står inför i samtiden
• argumentera, såväl muntligt som skriftligt, för det humanistiska kunskapsfältets
vetenskapliga och samhälleliga relevans
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• utsätta den egna humanistiska praxisen för en kritisk självreflektion som lyfter fram
viktiga etiska avvägningar
• reflektera över humanioras historiska, samhälleliga och kulturella betydelse i termer
av hållbarhet, med utgångspunkt dels i begrepp som bildning, kanon och genus dels
i frågeställningar kring universitetshistoria, forskningspolitik och kunskapssamhälle
Kursen är hållbarhetsrelaterad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning.
Innehåll

Vad innebär humaniora, vilken roll har detta fakultetsområde haft genom historien, och
vilka är dess samtida möjligheter och utmaningar? Detta undersöks och diskuteras i
kursen, som är ett samarbete mellan litteraturvetenskap, teaterstudier, idé- och
lärdomshistoria och religionsvetenskap/teologi. Kursen problematiserar det
humanistiska vetenskapsområdet utifrån respektive ämnes specifika perspektiv, men
vänder sig till alla som kritiskt och konstruktivt vill fördjupa sin förståelse av
humanistiska tolkningstraditioner och kulturvetenskapliga metoder.
Delkurser
1. Humanioras identitet och historia (The History and Identity of the Humanities), 5
hp
Betygsskala: Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen ger en problemorienterad ingång till diskussionen om humanioras
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identitet och roll i det lokala, nationella och globala samhället. Den fokuserar på
humanioras historia, traditioner, bärande institutioner och sammanhang.

2.

Utmaningar och möjligheter för humaniora idag (Contemporary Challenges and
Prospects for the Humanities), 10 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen sätter de humanistiska vetenskaperna i spel genom att fokusera på de
utmaningar och möjligheter som de står inför i samtiden. Bland annat kommer
spänningsfältet mellan utbildning och bildning, vetenskap och kulturarv,
modernitet och tradition, nytta och nöje, förklaring och förståelse att behandlas.

Former för undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och muntliga presentationer i
konferensform. En väsentlig del av kursen består av individuell inläsning och
förberedelse, med gemensamma lektioner på campus.
Undervisningsspråk: svenska
Delar av kurslitteratur är författad på engelska. Enskilda föreläsningar på engelska kan
förekomma.
Former för bedömning

Kursen examineras genom individuella skriftliga hemuppgifter och muntliga
presentationer, samt aktivt deltagande i seminarier, där obligatorisk närvaro krävs för
godkänt resultat. Vid frånvaro tillkommer skriftliga uppgifter som ska inlämnas inom
av lärare utställd tid.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Godkänd krävs aktivt deltagande i kursens seminarier och praktiska
moment samt godkända inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar. För betyget
Väl Godkänd krävs att studenten på ett synnerligen produktivt och kritiskt reflekterande
sätt visat kunskaper och färdigheter samt bidragit till det gemensamma lärandet såväl
muntligt som skriftligt i kursens olika moment och redovisningsformer.
Betyget Godkänd kan inte ändras till Underkänd på studentens begäran.
Examinator har möjlighet att begära kompletteringar av tentamen för betyget Godkänd
och att ange tidsram för detta. Kompletteringsuppgift ska delges studenten skriftligt och
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inlämnas inom av läraren utsatt tid.
För student som underkänts i tentamen, ges möjlighet till förnyad examination, upp till
sammanlagt fem tillfällen. Studenten äger rätt att byta examinator, om det är praktiskt
möjligt, om han/hon underkänts fler än två gånger. En sådan begäran ställs till
studierektor och ska vara skriftlig.
I det fall kursen upphör eller genomgår större förändringar bör studenten garanteras
tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av
åtminstone ett år med utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning.
För slutbetyget Väl Godkänd krävs Väl Godkänd på minst 50 % av kursens
examinerande moment.

Kursvärdering

Institutionen ansvarar för att kursvärdering systematiskt och regelbundet utförs och
sammanställs i enlighet med styrdokument för kursvärdering vid Institutionen för
litteratur, idéhistoria och religion (www.lir.gu.se/om-oss/styrdokument). Resultatet och
eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de studenter som
genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
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