Humanistiska och teologiska fakulteterna

ILHK02, Idé- och lärdomshistoria: Kandidatkurs, 30
högskolepoäng
History of Ideas: Level 3 - B.A. Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-09-01 att gälla från och med 201509-01, höstterminen 2015.

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

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för och kritiskt diskutera relevanta teorier och metoder,
• kunna på ett fördjupat sätt redogöra för ett valt område inom ämnet och aktuella
forskningsfrågor relaterat till detta,

Färdighet och förmåga
• kunna söka upp och tillgodogöra sig forskningslitteratur inom ett valt
ämnesområde,
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• kunna planera och genomföra en idéhistorisk undersökning inom på förhand
givna tidsramar,
• kunna fördjupa sig i och på ett vetenskapligt sätt förhålla sig till relevanta
informationskällor inom ett valt forskningsområde,
• kunna med god språkbehandling presentera forskningsresultatet i en vetenskaplig
uppsats,
• kunna försvara den egna uppsatsen samt opponera på en annan uppsats vid
ventilering på ett seminarium,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna urskilja relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av den
idéhistoriska forskningen,
• kunna bidra till den vetenskapliga diskussionen i såväl skriftlig som muntlig form,
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens
inom ämnet idé- och lärdomshistoria.

Kursens innehåll
Kursens syfte är att ge en fördjupad förståelse av den idéhistoriska forskningen. I
kursen studeras teoretiska och metodologiska perspektiv med relevans för det
idéhistoriska forskningsområdet. Här förbereds också uppsatsarbetet genom att
studenterna får tillägna sig praktiska forskningsfärdigheter. Kursen avslutas med att
studenten producerar ett examenarbete i form av en uppsats. Examensarbetet skall
muntligen försvaras vid det seminarium som avslutar kursen. I examinationsuppgiften
ingår dessutom opponerande på ett annat examensarbete.
Kursen består av följande delkurser:
1, Teorier och metoder i de historiska vetenskaperna, 7,5 högskolepoäng.
3. Forskningsprocessen, 7,5 högskolepoäng
3. Examensarbete, 15 högskolepoäng

Kursens genomförande
Undervisningen på delkurs 1 sker i form av föreläsningar och seminarieövningar. Alla
undervisningsmoment är obligatoriska. På delkurs 2 sker undervisningen i form av
föreläsningar och seminarieövningar. Seminarieövningarna är obligatoriska. På
delkurs 3 sker undervisningen i form av seminarieövningar och handledning.
Seminarieövningar är obligatoriska.
Studenterna har rätt till handledning. Handledningstiden är begränsad till den termin
studenten först registrerades på kursen. Undantag kan göras om särskild skäl
föreligger.

Kursens examination
Delkurs 1 Teorier och metoder i de historiska vetenskaperna: examineras genom ca tre
skriftliga inlämningsuppgifter samt en fördjupningsuppgift som kan skrivas individuellt
eller tillsammans med en medstuderande på kursen, dock med urskiljbara
prestationer. Fördjupningsuppgiften består i att formulera ett forskningsproblem,
samt en teoretisk utgångspunkt och en metod för att analysera problemet. Utöver
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inlämningsuppgifter krävs närvaro vid samtliga undervisningstillfällen liksom en
muntlig opposition på en fördjupningsuppgift vid särskilt seminarium. Vid frånvaro
krävs en skriftlig litteraturuppgift.
Delkurs 2 Forskningsprocessen: examineras med en skriftlig uppgift.
Delkurs 3 Examensarbete: examineras genom ett examensarbete som försvaras
muntligen vid det seminarium som avslutar kursen. I examinationsuppgiften ingår
dessutom opponerande på en annan uppsats.
Examensarbeten som godkänns vid HT-fakulteterna kan med fördel registreras i LUP
Student Papers. Den studerande ansvarar själv för att den version av uppsatsen som
examinerats och godkänts läggs in i LUP Student Papers (pdf-format).

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 minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på
examensarbetet samt minst betyget godkänd på resterande delkurser.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs ILHA12, ILHA21, ILH702, ILH401 eller motsvarande
kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges av Avdelningen för Idé- och lärdomshistoria, Institutionen för
kulturvetenskaper, Lunds Universitet
2. Kursen ersätter ILHK01
3. Delkusernas namn på engelska är 1/ Theory and Methology of the Historical
Sciences 2/ The Research Process 3/ Bachelor degree project
4. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
5. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och
informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen ILHK02, Idé- och lärdomshistoria: Kandidatkurs
Gäller från H15
1501 Teorier och metoder i de historiska vetenskaperna, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1502 Forskningsprocessen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1503 Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

