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Tillbakablick 
Ämnets förra verksamhetsplan formulerades 2016, tämligen snart efter sammanslagningen då IKE 
startades. Vi arbetade då med kvalitetsutveckling i både forskning och undervisning. Flera av de 
mål som formulerades har sedermera förverkligats. Teori- och metodundervisningen på 
kandidatnivån har förbättrats med två nya kurser. Idéhistoria 2 har genomgått en grundläggande 
översyn för att förbättra genomströmning och kvalitet på uppsatserna. De olika delkurserna har 
förändrats för att förstärka varandra och kursen har därmed blivit mer integrerad och 
sammanhållen. Vi har sökt, och fått, pengar för att hålla en särskild skrivkurs för studenterna vid 
sidan om den ordinarie undervisningen. Denna kurs har hittills givits två gånger. 

Humanistiska ämnen har såväl nationellt som vid SU haft problem med sviktande söktryck under 
de senaste åren. Nationellt har ämnet idéhistoria också dragits med minskande studentgrupper. 
Detta gäller dock inte i samma utsträckning idéhistoria vid SU, som fortfarande står starkt och 
lockar många studenter. 

Vi har, i linje med den förra verksamhetsplanen, arbetat med en koncentration av forskningen till ett 
antal fält som i stort inkorporerar de befintliga forskningsprojekten inom ämnet. Ämnet har varit 
framgångsrikt med att dra in externa forskningsmedel och har härvid dragit nytta av IKE:s 
bearbetning av forskningsansökningar. Ämnet har under perioden attraherat forskare (postdoc och 
andra forskningsprojekt) som berikar och utvecklar vår miljö. Idéhistoria har arbetat aktivt med att 
integrera och utveckla forskningsmiljön bland annat genom att initiera ett gemensamt 
antologiprojekt samt att äska medel för och genomföra ett internat för personalen ht-18, där såväl 
undervisning som forskning diskuterades. Internatet utmynnade bland annat i en rad förslag till nya 
kurser och möjligheter för ämnets expansion som framgår nedan under avsnittet ”Kursutveckling”. 

Mycket av institutionens forskning bedrivs av doktorander. Denna forskning håller hög kvalité och 
uppmärksammas. Sedan den förra verksamhetsplanen har 3 doktorander disputerat i ämnet vid IKE. 
En av avhandlingarna belönades med Lärdomshistoriska samfundets pris för bästa avhandling.  

Idéhistoria vid IKE har aktivt arbetat för att utveckla nationella och internationella samarbeten. 
Flera av forskarna och lärarna inom ämnet har aktiva samarbeten med forskare från andra länder. 
Under 2016 och 2017 företogs ett tjugotal konferensresor och ht-18 hölls ett externfinansierat 
internationellt symposium.  

Läget 
Idéhistoria är ett relativt litet ämne vid IKE men med förhållandevis stora studentgrupper. I nuläget 
(ht 2018) finns två professorer (varav en är prefekt och inte verksam inom ämnet), fem lektorer, 
elva doktorander och en ämnesanknuten administratör. Ämnet har attraherat post doc:ar och 
externfinansierade forskare under perioden. Inom ämnet finns flera externfinansierade 
forskningsprojekt. En biträdande lektor är tillsatt och kommer att tillträda till ht 19. Under 2018 
finns en tidsbegränsad adjunktanställning med studievägledning inom ämnet som huvudsyssla, samt 
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under vårterminen två vikarierande lektorer på totalt ca 120%, samt under höstterminen en 
vikarierande lektor på ca 70%.  

Vi har för närvarande ca 111 håpar och cirka 210 håsar (enligt prognos för 2018). Vi ger tio kurser 
på grundnivå och cirka åtta kurser alternerar på avancerad nivå. Vi medverkar i två masterprogram 
(Masterprogram i Historiska studier och Masterprogram i Kritiska studier). 

Förutom våra egna kurser och program ingår lärare från ämnet i olika samarbeten med andra ämnen 
som exempelvis forskarskolan i miljöhumaniora. 

Idéhistoria har någorlunda balans i ekonomin om man ser till grundutbildningen. Våra kurser (inte 
minst orienteringskurser som ”Fem teman”) drar fortfarande många studenter även om 
genomströmningen kunde vara bättre. Grundkurserna är stabila, särskilt på a-nivån. Många ämnen 
inom den humanistiska fakulteten har sett ett vikande studentunderlag och inom idéhistoria bör vi 
rusta oss för att även fortsättningsvis kunna rekrytera tillräckligt många studenter till våra kurser. 

Forskarutbildningen står inför ett ekonomiskt underskott framöver. 

Planer för framtiden 

Rekrytering 
Under verksamhetsplanens period förväntas de två professorerna avgå med pension. Därför räknar 
vi med att inleda processen för att rekrytera en professor under 2019. 

Vi vill begränsa visstidsanställningar men ser behov av att utlysa en mindre omfattande 
tidsbegränsad adjunktstjänst med studievägledning som huvudsyssla. Under vt 2019 kommer två 
deltidsvikarier anställas och möjligen behövs någon även under ht 2019. 

Forskningsmiljö 
Det är önskvärt att även fortsättningsvis expandera vår forskningsmiljö och att locka till oss post 
doc:ar och externa forskningsprojekt. Dock får vi framöver vara försiktiga med projekt som kräver 
medfinansiering.  

Vi kommer, som en åtstramningsåtgärd, under 2019 inte utlysa någon doktorandanställning. Vi 
hoppas dock kunna anta två 2020. 

Vi vill utveckla vårt interna samarbete och därmed vår forskningsmiljö. Därför planeras ett 
antologiprojekt som ska drivas inom ämnet. Antologin produceras under 2019 med en workshop för 
att bearbeta bidragen under våren. 

Vi vill systematisera vårt expansionsarbete och kommer därför att utse en person som bevakar 
utlysningar av medel för sökbara forskningspositioner som Wallenberg Academy fellow, SCAS 
(Swedish Collegium for Advanced Study) eller internationella gästprofessorer. 
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Kursutveckling 
Fortsättningskursen har gjorts om och den nya varianten börjar gälla under 2019. Vi vill expandera 
och ser möjligheter både på grund och avancerad nivå. Följande planeras under perioden:  

• Kurser som är ämnesöverskridande på IKE, gärna i relation till institutionens profilområden 
initieras.  

• Vi planerar att låta vår kurs Swedish History of Ideas ingå i IKE.s samarbete om 
engelskspråkiga kurser för utbytesstudenter. 

• Kurser om politisk idéhistoria på både grund och avancerad nivå planeras, liksom en kurs 
om de mänskliga rättigheternas historia.  

• En kurs som kan ingå för alla studenter på Masterprogrammet för Historiska studier bör 
skapas.  

• En orienteringskurs, Dödens idéhistoria, planeras att ges på kvällstid från hösten 2019. 

För ämnesrådet i idéhistoria 

Karin Dirke, ämnesansvarig 


