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Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
- övergripande beskriva idé- och kulturtraditioner, samhällsstrukturer, det lärda livet, folkhemsbygget,
jämställdhetspolitiken och politiska, sociala och kulturella rörelser och ideologier och debatter i Sverige,
från 1800-talet till 2000-talet,
Färdighet och förmåga
- urskilja begreppsanvändning, idéer och tankestrukturer i källtexter och sätta in dem i ett idéhistoriskt

sammanhang,
- formulera och avgränsa forskningsanknutna problem och söka relevant information för att hantera
dessa,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- tillämpa idéhistoriska betraktelsesätt genom att jämföra och kontextualisera olika idéer och
tankestrukturer i såväl det förflutna som i deras relation till nutiden,
- relatera svensk identitet och självbild till ett nordiskt, europeiskt och globalt sammanhang och reflektera
kring dessa utifrån historiska och teoretiska perspektiv,
- förhålla sig till den svenska idéhistorieskrivningen utifrån relevanta teoretiska begrepp och reflektera
över den utifrån olika maktperspektiv och
- värdera och diskutera forskningsläget inom området för den svenska idéhistorien.
Innehåll
Kursen ger en orientering om svensk idé-, kultur- och vetenskapshistoria i dess europeiska sammanhang
med fokus på 1800- och 1900-talen. Kursen behandlar särskilt framväxten av det moderna Sverige, vilket
inbegriper sociala rörelser, utbyggnaden av utbildnings- och vetenskapsväsendet, demokratiseringen,
folkhemmet, politiska och kulturella ideologier och debatter, jämställdhetspolitiken och Sveriges plats i
den globaliserade världen. Kursen är forskningsanknuten och ackompanjeras av frågor om
historiemedvetande, historiekultur, historieskrivning och historiebruk.
Undervisningen består dels av föreläsningar, vilka i översiktlig form presenterar kursens väsentliga
innehåll, dels av återkommande obligatoriska seminarier, där studenterna diskuterar kursinnehållet i ljuset
av kurslitteraturen och redovisar sin förståelse muntligt och skriftligt.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Målen examineras genom en hemtentamen samt aktivt deltagande på obligatoriska seminarier där
kortare individuella skriftliga inlämningsuppgifter redovisas och diskuteras.
Examinator kan bestämma att en student som ligger mycket nära gränsen för godkänt betyg får utföra en
komplettering för att nå upp till betyget godkänd på enskild examination. Om kompletteringsmöjlighet ges
ska studenterna skriftligen informeras om detta senast vid kursstart. Examinator ska inför
kompletteringen tydligt klargöra inom vilken tid och på vilket eller vilka sätt kompletteringen får utföras.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt

Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

