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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-01-09 att gälla från och med 2017-
01-09, höstterminen 2017.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i Kandidatprogram i historia. Kursen kan 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 översiktligt redogöra för och förklara centrala historiska tillstånd, processer
och händelser och kunna jämföra utvecklingen i olika delar av världen över tid,  
kunna översiktligt beskriva och jämföra världsbilder och föreställningar i olika
samhällen och kulturer över tid,  
kunna översiktligt redogöra för människors levnadsvillkor i olika samhällen och
kulturer och beskriva hur villkoren varierat beroende på exempelvis kön, social
ställning och etnicitet, 

 

Färdighet och förmåga
kunna diskutera och argumentera för olika tolkningar av historiska problem,  
kunna underbyggt diskutera tolkningar av historiska källor, 
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kunna aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner och genomföra
presentationer i grupp, 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna anlägga perspektiv som rör genus, social ställning, etnicitet och kulturell
mångfald i historien och historieskrivningen. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen består av följande delkurser:  
1. Historia som vetenskap, 7,5 hp 
2. Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350, 7,5 hp 
3. Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, 7,5 hp 
4. Modern tid, 1850–2000-tal, 7,5 hp 
5. Historikern och arbetsmarknaden, seminarieserie 
Kursen inleds med en introduktion till historia som vetenskap. I delkurs 1 studeras
historieämnets framväxt och utveckling till en modern vetenskap samt grunderna för
hur historiker arbetar med olika typer av källor. Centrala begrepp som källkritik och
historiesyn behandlas. I delkursen ingår praktiskt arbete med källor och
forskningstexter. 
Delkurs 2–4 är kronologiska översiktskurser som ger en bred allmänbildning i historia.
I de kronologiska delkurserna studeras olika samhällen och kulturer över tid och hur
människors livsvillkor, tankar och världsbilder sett ut och varierat. Viktiga processer
och skeenden liksom influenser mellan kulturer och olika geografiska platser studeras.
 I de kronologiska delkurserna studeras källmaterial från tidsperioden
och vetenskapliga texter som ger fördjupad förståelse för historiska tolkningsproblem
eller historikerns hantverk. 
Under kursen löper seminarieserien Historikern och arbetsmarknaden med inbjudna
gäster från arbetslivet. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt studiebesök
på arkiv och forskningsbibliotek. Seminarier, gruppövningar och studiebesök är
obligatoriska moment. 
Delkurs 1 innehåller 6–10 gruppövningar och seminarier, delkurs 2–4 innehåller 2–4
gruppövningar per delkurs.   
Seminarieserien Historikern och arbetsmarknaden består av ca 5 seminarier. Närvaro
är obligatorisk.  

 

Kursens examination
 
Delkurs 1 examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier och
gruppövningar samt genom hemtentamen.  
Delkurs 2–4 examineras genom aktivt deltagande i 2–4 obligatoriska
gruppövningar per delkurs samt genom salstentamen eller hemtentamen.
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I delkurs 2–4 utgör gruppövningarna 1,5 hp per delkurs och den skriftliga tentamen 6
hp.  
Då studenten har beslut från Pedagogiskt stöd gällande önskemål om alternativ
examinationsform kan ordinarie examinationsform frångås, om det är förenligt med
kursmålen.  

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 18 av kursens högskolepoäng samt betyget Godkänd på resterande
högskolepoäng. 

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

 

Övrigt
 

Kursen ges vid Historiska institutionen, Lunds universitet. 
Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.  
Delkurserna 2, 3 och 4 kan även läsas som fristående kurser med kurskoderna
HISA03, HISA04 och HISA05. 
Delkursernas namn på engelska:   

Scholarly Approaches in History, 7,5 credits 

The Ancient, Classical and Medieval Periods until 1350, 7,5 credits 

The Late Medieval and Early Modern Period, 1350–1850, 7,5 credits 

The Modern Age, 1850–2000s, 7,5 credits 
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