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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-03-06 att gälla från och med 2017-
03-06, höstterminen 2017.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet. Den kan normalt ingå i
en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.  
Undervisningsspråk: Svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
kunna redogöra för viktiga strömningar inom historievetenskaplig och
historiedidaktisk forskning samt för de villkor under vilka denna forskning skapas,  
kunna redogöra för teorier och metoder som används inom
historievetenskaplig forskning,  
kunna redovisa och reflektera över minnets, berättandets och historiebrukets
relevans för historiedidaktisk forskning och praktik, 
kunna redogöra för fördjupade kunskaper och insikter inom valda delar av
historien inklusive forskningsområdet för uppsatsarbetet och härtill hörande
forskningslägen, 
kunna redogöra för aktuella forskningsfrågor, 

 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

ÄHID04, Historia 4, 30 högskolepoäng
History 4, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Historia G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav



•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

1.
2.
3.

Färdighet och förmåga
självständigt kunna organisera och överblicka stora och komplexa källmaterial och
vetenskaplig litteratur i anslutning till författandet av en vetenskaplig uppsats,  
kunna redovisa utvecklingslinjer inom ett historiedidaktiskt fördjupningsområde,  
kunna omsätta historiedidaktiska forskningspraktiker såsom minne, berättande
och historiebruk i undervisning och andra typer av historieförmedling, 
kunna visa att historiebruk inte sker godtyckligt, 
självständigt kunna formulera vetenskapligt relevanta frågor om historiska
förhållanden, händelseförlopp eller processer i förhållande till tidigare forskning,  
kunna kommunicera kunskaper i historia och diskutera information, problem och
lösningar i dialog med olika grupper både inom och utom akademin, 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna värdera historikerns ansvar för historiens och historievetenskapens
användning,  
kunna förhålla sig till och anlägga perspektiv som rör genus, etnicitet och kulturell
mångfald i historien och historievetenskapen, 
kunna redogöra för betydelsen av etiska överväganden vid historiska
undersökningar och om innebörden av akademisk hederlighet,  
kunna identifiera sitt eget och andras behov av ytterligare kunskap och nya
perspektiv och att utveckla den egna kompetensen som historielärare och
forskare inom historievetenskap och historiedidaktik.  

 

Kursens innehåll
 
Kursen består av tre delkurser: 

Historievetenskaplig teori- och metodkurs, 7,5 hp 
Att reflektera historiedidaktiskt, 7,5 hp 
Uppsatskurs, 15 hp 

Tyngdpunkten ligger på fördjupade ämneskunskaper och specialisering genom
självständigt arbete. 
I Historievetenskaplig teori- och metodkurs belyses den mångfald av perspektiv och
metodologisk och teoretisk pluralism som råder inom historisk forskning. Delkursen är
nära relaterad till uppsatskursen och ger en metodologisk och teoretisk grund för
uppsatsarbetet.   
I Att reflektera historiedidaktiskt utvecklar studenterna sin historiedidaktiska
kompetens exempelvis genom att analysera avhandlingar med anknytning till skola,
kultur och samhälle. 
I uppsatskursen skriver studenten ett individuellt arbete på ett självständigt valt ämne.
I uppsatsarbetet tillämpas de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt studenten
tillägnat sig. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen består av föreläsningar samt gruppövningar och seminarier.
Deltagande i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt.  
Delkurs 1 har en inledande föreläsning samt 8–10 obligatoriska seminarier. 
Delkurs 2 består av ca 8–10 obligatoriska seminarier.
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Delkurs 3 har ca 6 obligatoriska seminarier samt avslutande uppsatsseminarier där
studenten lägger fram sin uppsats, opponerar samt deltar i seminariediskussionen.
Deltagande i uppsatsseminarierna är obligatoriskt.  
Uppsatsarbetet sker under handledning. Handledningstiden är i normalfallet
begränsad till den termin studenten först registrerades på kursen. Undantag kan dock
göras om särskilda skäl föreligger. 

 

Kursens examination
 
Delkurs 1 examineras dels genom aktivt deltagande i 8–10 obligatoriska
seminarier, dels genom hemtentamen. 
Delkurs 2 examineras dels genom aktivt deltagande i 8–10 obligatoriska
seminarier, dels genom en muntlig redovisning och en skriftlig hemuppgift. 
I delkurs 3 sker examinationen dels genom att studenten ventilerar en självständigt
författad uppsats på ett seminarium, dels genom att studenten opponerar på annat
uppsatsarbete och aktivt deltar i diskussionerna på de obligatoriska
uppsatsseminarierna. 
Uppsatser som godkänns vid HT-fakulteterna kan med fördel registreras i LUP Student
Papers. Den studerande ansvarar själv för att den version av uppsatsen som
examinerats och godkänts läggs in i LUP Student Papers (pdf-format). 
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga
delkurser. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på
minst 22,5 högskolepoäng samt betyget Godkänd på resterande högskolepoäng. 

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs minst 45 hp från ÄHID01, ÄHID02 och ÄHID03 eller
motsvarande. ÄHID03 delkurs 2 Uppsatskurs måste vara klar för tillträde till kursen. 

 

Övrigt
 

Kursen ges vid Historiska institutionen, Lunds universitet.  
Poängtal för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs får
endast tillgodoräknas en gång i examen. Detta gäller HISK37 Historia:
kandidatkurs samt ÄHIA51 Historia IV. 
Delkursernas namn på engelska:   

Theories and Methods of Historical Studies 

Scholarly Reflections on History Didactics 
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Prov/moment för kursen ÄHID04, Historia 4
 

Gäller från H17

 
1701   Historievetenskaplig teori- och metodkurs, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1702   Att reflektera historiedidaktiskt, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1703   Uppsatskurs, 15,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1704   Närvaro, 0,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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