
Fag: Idéhistorie 
 

 

Kort beskrivelse af faget 

Idéhistorie er både et humanistisk og samfundsvidenskabeligt fag. 

Faget idéhistorie ser idéerne og teknologierne i en historisk, social, kulturel og global 

sammenhæng.  

I faget undersøges, hvordan idéer, teknologier og begivenheder har været med til at forme 

nutiden. 

Faget ser mennesket som både historieskabt og historieskabende. 

Centralt i faget er undersøgelsen af vekselvirkningen mellem udviklingen af teknologier og 

naturen, fx via forskellige produktionsformer gennem tiden og deres betydning for den 

menneskelige eksistens, og man undersøger erkendelsesteoretiske, etiske, livsfilosofiske og 
kulturelle aspekter knyttet til teknologier. 

I faget arbejder man med mange forskellige slags materiale. Det kan være skriftlige og ikke 

skriftlige kilder, historiske fremstillinger, spillefilm og dokumentarfilm mm. Alle typer 

materiale skal man forholde sig analytisk og kildekritisk til 

I faget opnår man udover viden og historiske udviklingslinjer mm., evne til kritisk at 

reflektere over teknologiens betydning for menneskets måde at forholde sig til naturen, 

samfundet og en selv. 

 

 

Fagets metoder  

Faget hviler på tre aspekter: 

 Indenfor fagets almenhistoriske aspekt skal man kende til og kunne anvende det 

funktionelle kildebegreb, hvor det er emnet, problemstillingen, konteksten og vores 

spørgsmål, der bestemmer brugen af en bestemt kilde. Det vigtigste er derfor: Hvad er 

det vi undersøger og hvilke spørgsmål kan kilden give svar på? 

 Indenfor fagets teknologihistoriske aspekt skal man kende til og kunne anvende 

socialkonstrukvistiske tilgange såsom aktør-netværksteorien (ANT), Social Construction 

of Technology (SCOT) samt brugsperspektivet. 

 Indenfor fagets idéhistoriske tilgang skal man kende til og kunne anvende 

kontekstualisme, hvor tekster indgår i sammenhænge med andre tekster og argumenter, 

som de er forårsaget af, og man skal kende til og kunne anvende begrebshistorie, 

hvor man undersøger, hvad vigtige begreber har betydet i forskellige perioder og 

sammenhænge, samt hvordan og hvorfor de har forandret sig.  

 

Teoretiske begreber og metoder, som man forventes at være fortrolig med: 

 Funktionelt kildebegreb                ●   Historiebrug 

 Historiske forklaringer                  ●   ANT 

 SCOT                                          ●   Teknologibrug 

 Begrebshistorie                            ●   Kontekstualisme  

 Socialkonstruktivisme                   ●   Etik 

 Eksperimentel metode, herunder induktiv og deduktiv metode. 

 



Herudover kan der arbejdes med: 

 Diskursanalyse 

 Erindringshistorie 

 Historiesyn  

 LTS (Large Techological Systems) 

 Erkendelsesteori 

 

 


