Humanistiska och teologiska fakulteterna

ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, 30
högskolepoäng
History of Ideas: Level 2, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-06-30 att gälla från och med 201708-27, höstterminen 2017.

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

Fördjupning

Idé- och lärdomshistoria

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna urskilja och redogöra för sambandet mellan vetenskapliga och
intellektuella strömningar och specifika platser i historien,
• kunna redogöra för och kritiskt analysera moderna forskningsansatser och
idéhistoriskt källmaterial inom några centrala fördjupningsområden i svensk
idéhistorisk forskning,
• kunna reflektera kring och på ett fördjupat sätt redogöra för hur idéer har
formats genom historien samt vilken betydelse dessa idéer har haft för det
moderna tankelivet,
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Färdighet och förmåga
• kunna kritiskt analysera idéströmningar och tanketraditioner inom idé- och
kulturhistoria samt placera dessa i ett historiskt perspektiv,
• kunna tolka texter och andra artefakter av idéhistoriskt intresse på ett kritiskt
reflekterande sätt,
• kunna muntligt och skriftligt analysera klassiska idéhistoriska texter,
• kunna formulera en idéhistoriskt relevant fråga samt bearbeta och presentera
denna i en vetenskaplig uppsats med vederbörlig akribi,
• kunna söka, samla, värdera och tolka idéhistoriskt källmaterial på ett självständigt
sätt samt kommunicera resultatet i tal och skrift,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna reflektera över och bedöma hur idéer har påverkat samhället och vice
versa.

Kursens innehåll
Kursen erbjuder både en allmän orientering i idéhistorisk forskning och en
fördjupning i specifika tematiker och idéhistoriska miljöer. Kursen syftar till att ge
studenterna tillfälle att reflektera över hur idéhistorisk forskning kan bedrivas och har
bedrivits, grundläggande teoretiska perspektiv och historiografiska traditioner samt
hur dessa tillämpas i olika sammanhang. Kursen är uppdelad på fyra delkurser. Under
den första delkursen studeras utifrån historiska exempel det intellektuella livets
relation till specifika platser där idéer och kunskap produceras, diskuteras och
förmedlas. I den följande delkursen får studenterna med hjälp av källtexter och
vetenskapliga artiklar diskutera och analysera centrala debatter i svensk idéhistorisk
forskning. Under den tredje delkursen får studenterna läsa, diskutera och analysera
klassiker inom historieskrivningen såsom exempelvis verk av Skinner, Kuhn och
Lovejoy (exakt vilka författare/texter som kommer att ingå kan variera från år till år
beroende på historiografins utveckling och de medverkande lärarnas kompetenser).
Den fjärde delkursen, som delvis löper parallellt med de andra, lägger tonvikten vid
metodiska och praktiska frågor i forskningsarbetet och avslutas med en egenhändigt
författad uppsats.
Kursen består av följande delkurser:
1. Idéhistoriska platser (7,5 hp),
2. Debatter i svensk idéhistorisk forskning (7,5hp),
3. Klassiker i historieskrivningen (7,5hp),
4. Uppsatskurs (7,5hp).

Kursens genomförande
Undervisning består huvudsakligen av föreläsningar och seminarier samt självständiga
arbeten. Obligatorisk närvaro gäller för 10-15 seminarier och gruppövningar, vilka är
preciserade i de instruktioner som studenten får vid kursens början.
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Kursens examination
Kursen examineras genom individuella uppgifter i form av skriftliga hemuppgifter och
muntliga redovisningar. På delkurs 1 sker examination genom minst fem skriftliga eller
muntliga uppgifter. Delkurs 2 examineras genom minst fem skriftliga uppgifter.
Delkurs 3 examineras genom minst fem skriftliga uppgifter. Delkurs 4 examineras
genom en uppsats. Aktiv närvaro krävs vid de obligatoriska kursmomenten, vilka är
preciserade i de instruktioner som studenten får vid kursstart. Vid frånvaro på dessa
moment får studenten en skriftlig kompletteringsuppgift.
Om det vid omtentamen inte är möjligt att genomföra ordinarie examensform kan
denna frångås om det är förenligt med kursmålen.
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 Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på hela kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delkurser.
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs därutöver betyget Väl godkänt på minst
två av delkurserna.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs genomgången och godkänd kurs ILHA01 eller
motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges av Institutionen för kulturvetenskaper, Avdelningen för Idé- och
lärdomshistoria, Lunds Universitet.
2. Kursen ersätter ILHA02.
3. 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 aktuell anmälnings- och informationsmaterial.
4. Delkursernas namn på engelska:

1. Placing Intellectual History
2. History of Ideas in Sweden
3. Classics in the History of Ideas
4. Essay
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Prov/moment för kursen ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs
Gäller från H17
1701 Idéhistoriska platser, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1702 Debatter i svensk idéhistorisk forskning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1703 Klassiker i historieskrivningen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1704 Uppsatskurs, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

