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Beslut

Kursplaner för Swedish History of Ideas är fastställd av styrelsen för Institutionen för litteraturvetenskap och
idéhistoria den 2 februari 2011.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
1340

Benämning
Swedish History of Ideas

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen är en fristående översiktskurs som ger en orientering i några viktiga temata i den svenska idéhistorien
från tidigmodern tid. Kursen baseras på en serie föreläsningar eller seminarier över dessa temata samt på
inläsning av kurslitteratur.
Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 muntligt och/eller skriftligt redogöra översiktligt för utmärkande drag i den moderna svenska idéhistorien
som behandlats i kurslitteraturen.
 Översiktligt redogöra för vissa centrala begrepp och teorier av mer generell idéhistorisk art.
Undervisning

Undervisning ges i mån av resurser och består primärt av föreläsningar eller seminarier.
Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras muntligt och/eller skriftligt.
Betygssättning sker efter en sjugradig målrelaterad betygsskala. Kursens betygskriterier
delas ut vid kursstart. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx eller F på
ett prov har rätt att genomgå fyra ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst
betyget E. 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 av en och samma
examinator äger rätt att få en annan examinator utsedd för att bestämma betyg på provet, om
inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
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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.
Begränsningar

Kursen får ej tillgodoräknas i examen samtidigt med andra kurser som helt eller delvis överensstämmer med
innehållet i kursen.
Kurslitteratur

Anderson, Benedict, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (enligt
lärares anvisning)
Kent, Neil, A Concise History of Sweden (enligt lärars anvisning)
Övrig kurslitteratur enligt lärares anvisning
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