Humanistiska och teologiska fakulteterna

ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, 30
högskolepoäng
History of Ideas: Level 1, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2018-03-19 att gälla från och med 201808-31, höstterminen 2018.

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

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• på ett grundläggande plan kunna redogöra för den västerländska vetenskapliga
och intellektuella utvecklingen från antiken till våra dagar,
• kunna reflektera över och redogöra för hur idéer har formats genom historien
samt vilken betydelse dessa idéer har haft för det moderna tankelivet,

Färdighet och förmåga
• kunna genomföra grundläggande informationssökning både vad gäller historiskt
källmaterial och relevant sekundärlitteratur,
• kunna tillämpa ett historiskt betraktelsesätt på grundläggande idéer i det nutida
samhället,
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• kunna muntligt och skriftligt diskutera och utifrån den historiska kontexten
problematisera klassiska idéhistoriska texter i dialog med andra,
• kunna genomföra en självständig skriftlig uppgift på angiven tid,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna relatera den idéhistoriska kunskapen om olika kulturer och kulturbegrepp
till samhällsrelevanta och allmänmänskliga problemområden,
• kunna på en grundläggande nivå förhålla sig kritiskt till olika källmaterial.

Kursens innehåll
I kursen erbjuds ett studium av antikens och medeltidens tänkande med början i den
försokratiska naturfilosofin, men också av universitetens uppkomst samt av
vetenskapernas utveckling. Studierna övergår sedan till de idéströmningar som präglar
renässansen, reformationen och framväxten av den mekanistiska världsbilden samt av
förhållandet mellan den moderna filosofin, naturvetenskapen och den politiska teorins
förändring. Upplysningens och romantikens tänkande, engelsk och fransk
idéutveckling samt den tyska romantiken studeras. I slutfasen diskuteras de problem
som präglar västerländskt tankeliv med särskild tonvikt på förhållandet mellan
humaniora och naturvetenskap.
Kursen består av följande delkurser:
1.
2.
3.
4.
5.

Antiken och medeltiden, 6,5 högskolepoäng,
Renässansen och den vetenskapliga revolutionen, 6,5 högskolepoäng,
Upplysningen och romantiken, 6,5 högskolepoäng,
Den moderna världsbildens framväxt, 6,5 högskolepoäng,
Projektarbete, 4 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna vid de fyra
första delkurserna är två per delkurs, samtliga är obligatoriska. Frånvaro från någon av
dessa obligatoriska seminarier kompenseras av en skriftlig inlämningsuppgift.

Kursens examination
Delkurs 1 - 4 examineras genom en skriftlig tentamen vid slutet av delkursen.
Delkurs 5 examineras genom ett projektarbete som utförs antingen enskilt eller i
grupp.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov.
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.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga delkurser.
För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl godkänd på minst tre delkurser.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Avdelningen för Idé och lärdomshistoria, Institutionen för
kulturvetenskaper, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter ILHA01.
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 aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
4. Delkursernas namn på engelska:

1. Antiquity and the Middle Ages,
2. Renaissance and the Scientific Revolution,
3. Enlightenment and Romanticism,
4. Development of the Modern World View,
5. Project.
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Prov/moment för kursen ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs
Gäller från H18
1801 Antiken och medeltiden, 6,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1802 Renässansen och den vetenskapliga revolutionen, 6,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1803 Upplysningen och romantiken, 6,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1804 Den moderna världsbildens framväxt, 6,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1805 Projektarbete, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

