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Beslut

Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämndens dekanus och vicedekanus på delegation av
Humanistiska fakultetsnämnden 2021-01-27 och fastställd av institutionsstyrelsen vid Institutionen för kultur
och estetik 2021-02-17.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen eller motsvarande. Engelska 6 och Svenska 3.
Kursens uppläggning
Provkod
5233

Benämning
Idéhistorisk metodkurs

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar metodproblem inom humaniora med tonvikt på idéhistoriska studier. Frågor som
innebörden av ett kontextuellt perspektiv, historisering, begreppshistoria, beskrivning och förklaring samt
frågor om betydelsen av spatiala, kroppsliga och mediala perspektiv. Kursen utgår från studiet av
introduktionstexter och forskningsartiklar.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- analysera och bruka centrala teoretiska och metodiska
begrepp inom idéhistoria.
- förhålla sig kritiskt till olika metodiska grepp och problem i
studiet av idéhistoria.
- analysera olika sätt att skriva idéhistoria.
Undervisning

Undervisningen består av seminarier som är obligatoriska. Obligatoriet regleras enligt vad som sägs nedan
under rubriken Kunskapskontroll och examination.
Undervisningen kan ske på campus eller på distans (webbaserad undervisning i realtid) enligt angivelse för
respektive tillfälle för kursen. För information om vilken undervisningsform som är aktuell för terminen
hänvisas till institutionens hemsida.
Kunskapskontroll och examination
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a. Kursen examineras genom muntliga presentationer vid seminarier samt en skrivuppgift.
b. Betygssättning sker efter en sjugradig målrelaterad betygskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otilltäckligt
c. Skriftliga betygskriterier delges studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga moment samt fullgjord närvaro. Full
närvaro på seminarierna krävs; viss frånvaro kan kompenseras skriftligt. Om särskilda skäl föreligger kan
ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas. Studerande som fått lägst betyget E på
prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger
i rad av en och samma examinator äger rätt att få en annan examinator utsedd. Framställan om detta ska göras
till institutionsstyrelsen.
f. Studerande som fått betyget Fx har inte rätt att komplettera provet upp till ett godkänt betyg.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan (dock med de begränsningar som framgår under
Kunskapskontroll och examination i denna kursplan. Framställan om detta skall göras till studierektor.
Begränsningar

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

Aktuell litteraturlista finns tillgänglig på institutionens hemsida, http://www.su.se/ike/, senast två månader
före kursstart.
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