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Successiv
Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå
fördjupning:
som förkunskapskrav (G1F)
Huvudområde:
KSU (Kulturstudier)
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-09-07 och
gäller från vårterminen 2022 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Idéhistoria 30 hp (G1N) varav 15 hp ska vara avklarade/godkända. Motsvarandebedömning
kan göras.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
1. redogöra för några huvuddrag i det svenska idéhistorieämnets uppkomst, utveckling och
identitet,
2. redogöra för några teoribildningar som spelar en viktig roll inom det samtida

idéhistorieämnet,
3. översiktligt redogöra för hur teori, metod, begrepp och källkritik används inom idéhistorisk
forskning,
Färdighet och förmåga
4. formulera egna forskningsfrågor mot bakgrund av idéhistoriens olika teoritraditioner,
5. göra bedömningar, urval och tillämpningar av teoretiska och metodologiska synsätt för att
besvara egenformulerade forskningsfrågor och
Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. reflektera över den traditionella svenska idéhistorien utifrån perspektiven klass, kön,
kultur, etnicitet och tillgänglighet.
Innehåll
Syftet med kursen är att ge en orientering om idéhistoriens egenart och samtidigt ge
studenterna metodologiska verktyg för att läsa och tolka idéhistoriska texter, som underlag
för deras förestående uppsatsarbete. Kursen har två huvudteman. Det första gäller
idéhistoriens speciella förutsättningar, dess traditionella identitet och nyare tillämpningar,
olika synsätt på ämnets tillkomst och utveckling samt teoretiska problem förknippade med
idéhistorisk forskning. Det andra temat utgörs dels av en genomgång av några aktuella
tolkningsteorier, dels en översikt av insamlings- och analysmetoder inom idéhistorieämnet,
inklusive en orientering i källkritik, informationssökning och hantering av arkivmaterial.
Undervisningen består dels av föreläsningar, vilka i översiktlig form presenterar kursens
väsentliga innehåll, dels av återkommande obligatoriska seminarier, där studenterna
diskuterar kursinnehållet och sina problemställningar i ljuset av kurslitteraturen och
redovisar sin förståelse muntligt och skriftligt.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Lärandemål 1, 2, 3 och 6 examineras genom aktivt deltagande på seminarier.
Lärandemål 2, 4 och 5 examineras genom en individuell hemtentamen som redovisas
skriftligt och muntligt.
Lärandemål 4 och 5 examineras även genom ett individuellt PM.
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 riktat 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.

