Humanistiska och teologiska fakulteterna

ILHS17, Idé- och lärdomshistoria: Svensk idé- och
lärdomshistoria, 7,5 högskolepoäng
History of Ideas: Swedish History of Ideas, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-04-16 att gälla från och med
2012-04-16, höstterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i masterprogrammet Historiska studier och är obligatorisk för de
studenter som väljer idéhistorisk inriktning. Den ges även som fristående kurs och kan
ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Kursen ges normalt på svenska men kan efter särskild överenskommelse mellan lärare
och studerande ges på engelska.
Huvudområde

Fördjupning

Idé- och lärdomshistoria

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för och analysera några centrala skeenden i svensk idé- och
lärdomshistoria i relation till övergripande internationella perspektiv och
frågeställningar
• kunna redogöra för idéhistoriska problem i en svensk och internationell historisk
kontext
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Färdighet och förmåga
• kunna i tal och skrift diskutera filosofiska, teologiska, vetenskapliga och politiska
idéer som kulturella och sociala fenomen utifrån en historisk kontext
• kunna djupgående analysera och diskutera några svenska klassiska verk ur ett
idéhistoriskt perspektiv
• självständigt kunna söka och analysera information inom ett givet svenskt
idéhistoriskt fält, samt aktivt förhålla sig till det aktuella forskningsläget inom
detta fält
• kunna kritiskt förhålla sig till och hantera frågeställningar inom svensk idéhistoria
samt muntligt och skriftligt begripliggöra dem för andra

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna analysera och problematisera filosofiska, teologiska, vetenskapliga och
politiska idéers ställning och roll i större samhälleliga och etiska perspektiv
• kunna bidra till en konstruktiv kritisk diskussion kring svensk idéhistoria.

Kursens innehåll
I kursen ges en fördjupad förståelse av svensk idé- och lärdomshistoria med särskild
tyngdpunkt på några klassiska svenska verk från medeltiden till 1900-talet. Fokus
ligger på tankar och idéer som formats i vår nuvarande geografiska och politiska
närmiljö i samspel med ett bredare internationellt sammanhang, såsom övergripande
perspektiv och frågeställningar om religiös tillhörighet, genus, etik, nationstanken,
globalisering, naturvetenskapens roll och social förändring. I kursen ingår att
kursdeltagarna läser och aktivt analyserar och diskuterar några centrala texter.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Aktivt
deltagande i kursens seminarier och gruppövningar (ca 6-8 stycken), samt i minst ett
av ämnets högre seminarier är obligatoriskt.

Kursens examination
Examination sker genom skriftlig hemuppgift (paper).
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs HISS01, HISS02, HISS03 eller 22,5 högskolepoäng på
avancerad nivå i historia, idé- och lärdomshistoria eller motsvarande kunskaper.
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Övrigt
1. Kursen ges vid avdelningen Idé- och lärdomshistoria Institutionen för
kulturvetenskaper, Lunds universitet.
2. 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.
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Prov/moment för kursen ILHS17, Idé- och lärdomshistoria: Svensk idé- och
lärdomshistoria
Gäller från V12
1201 Svensk idé- och lärdomshistoria, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

