
1. Identifikation och grundläggande uppgifter
1. Kurskod ILH S12
2. Kursens namn Vetenskapshistoria
3. Nivå A1F
4. Högskolepoäng 7,5
5. Beslutsuppgifter Fastställd av kursplanegruppen för området för humaniora och 

teologi 2008-09-09
6. Ändringsuppgifter Reviderad 

2. Allmänna uppgifter
1. Huvudområde/n, om 

tillämpligt
Idé och lärdomshistoria

2. Ämne, om tillämpligt
3. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet

Kursen ingår i masterprogrammet Historiska studier och är  
obligatorisk för de studenter som väljer idéhistorisk inriktning.  
Den ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell  
examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan 
dessutom efter särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen. 

4. Undervisningsspråk Kursen ges normalt på svenska men kan efter särskild  
överenskommelse mellan lärare och studerande ges på 
engelska. 

3. Mål (jfr learning outcomes)
Efter avslutad kurs ska den studerande

1. Kunskap och förståelse  kunna redogöra för och analysera centrala  
vetenskapshistoriska skeenden i relation till  
övergripande perspektiv och frågeställningar som 
framstegstanken och globaliseringsprocessen.

 uppvisa fördjupad förståelse för vetenskapsteoretiska 
problem i en historisk kontext

2. Färdighet och förmåga  kunna i tal och skrift diskutera vetenskap som kulturellt  
och socialt fenomen utifrån en historisk kontext.

 kunna djupgående analysera och diskutera enskilda 
vetenskapliga verk ur ett idéhistoriskt perspektiv.

 självständigt kunna söka och analysera information 
inom ett givet vetenskapshistoriskt fält, samt aktivt  
förhålla sig till det aktuella forskningsläget.

 kunna kritiskt förhålla sig till och hantera 
vetenskapshistoriska frågeställningar samt muntligt  
och skriftligt begripliggöra dem för andra.

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

 kunna analysera och problematisera vetenskapernas 
ställning och roll i större samhälleliga och etiska  
perspektiv.

 kunna bidra till en konstruktiv kritisk diskussion kring  
vetenskapshistoriska frågor med andra studenter,  
doktorander och forskare.



4. Kursinnehåll
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess 
materiella innehåll 
samt ev. olika delar

I kursen ges en fördjupad förståelse av västerländsk  
vetenskapshistoria med särskild tyngdpunkt på den moderna 
tiden. Fokus ligger på vetenskapen som kulturellt och socialt  
fenomen och dess utveckling knyts till övergripande perspektiv  
och frågeställningar såsom framstegstanken, vetenskap och 
moral, begreppens och retorikens roll i uppfattningen av 
vetenskap, vetenskapens betydelse för globaliseringsprocessen 
samt dess maktfunktion.

5. Undervisning och examination
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och 
gruppövningar. Deltagande i kursens seminarier och i minst  
ett av ämnets högre seminarier är obligatoriska.

2. Examinationsuppgifter Examination sker genom skriftlig hemuppgift. 
3. Ev. begränsningar av 

antalet 
examinationstillfällen

6. Betyg
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd 

eller väl godkänd
2. Grund för betyg på hel 

kurs
3. Möjlighet till 

kompletterande ECTS-
betyg

En in- eller utresande student har rätt att få 
kompletterande 
ECTS-betyg. Begäran om sådant ska göras till  
studierektor eller motsvarande senast 3 veckor 
efter kursstart.

4. Ev. olika betygsskalor 
på olika delar av kursen

7. Förkunskapskrav
1. Särskilda 

förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs HIS S01, HIS S02, HIS S03 eller  
22,5 högskolepoäng på avancerad nivå i historia, idé- och 
lärdomshistoria eller motsvarande kunskaper.

8. Litteratur
1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga



9. Övrigt
1. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan kurs får  

endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till aktuellt  
anmälnings- och informationsmaterial.

2.


