
Kurslitteratur och upplägg för Foucault – historiska och kritiska perspektiv [HT 2019] 
 
*= Distribueras elektroniskt eller finns tillgänglig via SUB-inloggning. 
 
Seminarierna är examinerande och förutsätter aktivt deltagande. Den som inte kan delta kompenserar 
genom en kortare skriftlig uppgift. 
 
1. Vansinne och förnuft 
Vansinnets historia under den klassiska epoken, kap. 1–3, 7–9. 
*”Preface to the 1961 edition”, i History of madness (2006). 
*”Preface” & ”Foreword to the English edition”, i The order of things. An archaeology of the human 
sciences (1970 [1966]). 
*”En intervju med Michel Foucault” av Yngve Lindung, i BLM mars 1968. 
 
2. Arkeologi och genealogi 
Vetandets arkeologi (2002 [1969]), kap. I, II.1–2, III.5, IV.1–2, IV.6 samt kap. V. 
*”Nietzsche, genealogin, historien”, i Diskursernas kamp. Texter i urval (2008 [1971]). 
 
3. Fängelset och makten 
Övervakning och straff (2003 [1975]). 
”Truth and power” i Power/knowledge. Selected interviews and other writings 1972-77. 
 
4. Biopolitik och regementalitet 
”Samhället måste försvaras”. Collège de France 1975–76 (2008). 
*”Regementalitet”, i Diskursernas kamp. Texter i urval (2008 [föreläsning 1977–78, utgiven 1994]). 
*”Maktens maskor”, i Diskursernas kamp. 
 
5. Sexualitet och subjekt 
Sexualitetens historia. Band 1. Viljan att veta (2002 [1976]). 
Sexualitetens historia. Band 3. Omsorgen om sig (2002 [1984]), kap. 2. 
*”Självteknologier”, i Diskursernas kamp. Texter i urval (2008 [föreläsning 1982, utgiven 1988]). 
*”The subject and power” i Dreyfus & Rabinow (red.): Michel Foucault. Beyond structuralism and 
hermeneutics (1982) 
*Maurice Florence (pseud. för M. Foucault): ”Michel Foucault”, i Gary Gutting (red.): Cambridge 
companion to Foucault (1994). 
 
6. Summering och diskussion av uppsatsämnen 
 
Till det sista tillfället läses ingen litteratur. 
 
Deltagarna förväntas i stället ha börjat strukturera sina tankar kring ämne och upplägg för 
examinationsuppgiften. Var och en presenterar muntligt och kortfattat sina idéer för övriga i gruppen 
för att därmed kunna få konstruktiv återkoppling från sina kurskamrater. Dessutom kommer vi att 
rekapitulera centrala begrepp och teman samt summerande diskutera hur man kan se på Foucaults 
gärning utifrån de diskussioner som förts under kursens gång. 
 
Läses kursivt: 
Roddy Nilsson: Foucault – en introduktion (2002). 
 
Elektroniska texter: 
History of madness och Cambridge companion to Foucault finns elektroniskt via 
universitetsbiblioteket. Information om övriga elektroniska texter meddelas vid kursens början. 


