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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Idéhistoria I, 22,5 hp. Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
2010
2011
2012
2013
2014

Benämning
Idéhistoria som vetenskap
Källtextkurs
Temakurs
Att arbeta idéhistoriskt
Uppsatskurs

Högskolepoäng
1.5
7.5
6
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen består av följande fem delkurser:
1. Idéhistoria som vetenskap (1,5 hp)
Kursen ger grundläggande förståelse för vad idéhistoria är och en överblick över ämnets historiska
utveckling. Kursen belyser även skillnaden mellan idéhistoria som studieämne och forskningsämne.
2. Källtextkurs (7,5 hp)
Kursen ger fördjupade tematiska ämneskunskaper och grundläggande färdighetsträning i historisk förståelse
och kontextualisering, texttolkning och analys.
3. Temakurs (6 hp)
Kursen ger studenter möjlighet att fördjupa sig i en bestämd idéhistorisk tematik eller ett klassiskt verk, samt
skilda forskningsperspektiv på dessa. Kursen ger fördjupade ämneskunskaper, färdighetsträning i texttolkning
och grundläggande historiografiska kunskaper.
4. Att arbeta idéhistoriskt (7,5 hp)
Kursen är inriktad på teori- och metodfrågor i anslutning till uppsatsskrivande och ger studenterna viss
kännedom om olika idéhistoriska arbetssätt och perspektiv som omsätts i praktiska färdighetsövningar.
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5. Uppsatskurs (7,5 hp)
Inom ramen för kursen ska studenten författa en mindre uppsats över ett väl avgränsat ämne samt delta aktivt
i uppsatsseminarier och opponera på minst en uppsats. Kursen ger grundläggande kunskaper om uppsatsens
form, formalia och uppsatsarbetets olika delar från fråga till färdig uppsats samt övning i att granska och
bedöma uppsatser.
Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
• Visa kännedom om vad som utmärker idéhistoria som forskningsämne
• Diskutera och analysera källtexter ur idéhistorien från såväl äldre som nyare tid samt relatera dessa till
relevanta idéhistoriska kontexter
• Redogöra för och diskutera olika teoretiska sätt att studera idéhistoria
• Muntligt och skriftligt presentera en analys av ett givet tema i idéhistorien
• Författa en elementär vetenskaplig och idéhistorisk uppsats om ett avgränsat ämne
Efter genomförd delkurs ska studenten kunna: Idéhistoria som vetenskap
• Visa grundläggande kännedom om ämnets historiska utveckling
• Redogöra för skillnaden mellan idéhistoria som studieämne och forskningsämne
Källtextkurs
Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
• Identifiera och sammanfatta viktiga idékomplex i idéhistoriska källskrifter från äldre och nyare tid
• Relatera texter till varandra och till relevanta sammanhang
• Diskutera texterna i förhållande till olika kontexter
• Tolka och analysera texter på en grundläggande nivå, också ur en kritisk synvinkel
• Förklara och försvara sin tolkning av källtexterna i seminarieform, och därvid använda relevant kunskap
inhämtad på grundnivån
• Presentera en analys muntligt och skriftligt
• Skriftligen sammanfatta väsentliga delar av källtextsstudiet och seminariediskussionen
Temakurs
Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
• Ge exempel på och beskriva ett antal förhållningssätt till ett för kursen givet tema
• Analysera det givna temat i ett självständigt identifierat källmaterial
Att arbeta idéhistoriskt
Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
• Redogöra för och kritiskt förhålla sig till olika teoretiska och metodologiska sätt att arbeta idéhistoriskt
• Diskutera olika teoretiska perspektiv, deras förutsättningar och funktion
• Tillämpa olika teoretiska och metodologiska grepp på idéhistoriskt material
Uppsatskurs
Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
• Författa en formellt korrekt elementär vetenskaplig uppsats om ett avgränsat ämne
• Formulera en relevant vetenskaplig frågeställning och söka relevant litteratur
• Göra en självständig undersökning
• Tillämpa det formella hantverket för vetenskapligt skrivande
• Kritiskt värdera och diskutera vetenskapliga uppsatser
• Genomföra en självständig granskning av en uppsats i form av en opposition.
Undervisning

Undervisningen ges genom föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt - se
Kunskapskontroll och examination nedan. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningarna
för respektive delkurs.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom skriftliga uppgifter och muntliga prestationer vid seminarier. För mer detaljerad
information hänvisas till kursbeskrivningarna för respektive delkurs.
b. Betygssättning på delkurserna 2, 3, 4 och 5 sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt,
B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = Helt otillräckligt.
På delkurs 1 ges endast betygen Underkänd och Godkänd.
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c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. För
att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga moment samt fullgjord närvaro. Vid seminarierna
krävs minst 75% närvaro. Missade seminarier kompenseras med en skriftlig uppgift. Om särskilda skäl
föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten
att delta i viss obligatorisk undervisning.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
f. Komplettering av inlämningsuppgifter kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt och fått
betyget Fx. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov meddelats av examinator.
h. Vid betygssättningen av examensarbetet kommer studentens förmåga att följa instruktionerna och hålla den
fastställda tidsplanen att vägas in. Försent inlämnat examensarbete kan innebära sänkt betyg.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får ej tillgodoräknas i examen samtidigt med kurs vid någon högskoleenhet vars innehåll helt eller
delvis överensstämmer med innehållet i Idéhistoria II.
Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista annonseras på institutionens hemsida, www.su.se/ike, senast två månader före kursstart.

Sidan 3/3

