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Om oss

Lunds är ett av Skandinaviens största och äldsta uni-
versitet. Här finns över 40 000 studenter, och med 
sina rika traditioner sprudlar staden av studentliv. Som 
student vid Historiska institutionen och vid Institutio-
nen för kulturvetenskaper är alla lärare du möter också 
engagerade forskare, som ägnar sig åt att studera 
människan som kulturell varelse i samtid och i historisk 
tid. Institutionerna finns på LUX, Lunds välutrustade 
humanist- och teologcentrum, med tillgång till ett 
modernt forskningsbibliotek, läsplatser och café.

HISTORISKA STUDIER I KORTHET
Programmets längd: 2 år (4 terminer)

Högskolepoäng: 120 högskolepoäng

Programstart: Varannan hösttermin

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i ämne med 
historisk inriktning

Inriktningar: 1. historia; 2. idé- och lärdomshistoria

Examen: Filosofie masterexamen i historia eller idé- 
och lärdomshistoria

Undervisningsspråk: Svenska (undervisning på eng-
elska kan förekomma)

Anmälan: Mars-april, se sista anmälningsdag på

www.antagning.se

Ytterligare information: Se våra hemsidor www.hist.
lu.se och www.kultur.lu.se

KONTAKTINFORMATION

Historiska institutionen

046-222 79 60, hist@hist.lu.se

www.hist.lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

046-222 31 40, kultur@kultur.lu.se

www.kultur.lu.se

Besöksadress: LUX, Helgonavägen 3, Lund

Postadress: Box 192, 221 00 Lund
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Varför historiska studier?

Med en filosofie masterexamen i historiska studier får du 
god träning i att genomföra och leda projekt. Programmet 
ger färdigheter i att identifiera och formulera historiska och 
idéhistoriska problem. Arbetsuppgifter som är relaterade 
till utredningsarbete inom förvaltning eller kultursektorn 
ligger inom ditt kompetensområde. 

Genom poänggivande praktik på arkiv, museer, förlag, i 
politiska organisationer eller inom liknande verksamheter 
finns förutsättningar för att arbeta inom områden där det 
ställs höga krav på självständighet. Du blir kunnig i infor-
mationssökning och källkritik, att hantera olika typer av 
historiska källor och att analysera med ett tidsperspektiv.

Programmet kan ge behörighet att söka forskarutbildning 
i historia eller idé- och lärdomshistoria.

Masterprogram i historiska 
studier

Masterprogram i historiska studier har två inriktningar – his-
toria och idé- och lärdomshistoria. Inriktningen väljs i samråd 
med lärarna efter att utbildningen har startat. Programmet 
inleds med en gemensam kurs kring historievetenskapens 
användning och historikernas etiska ansvar. Studenterna 
läser tillsammans på teori- och metodkurser. Här ges en 
orientering över aktuella forskningsområden och verktyg för 
att genomföra avancerade undersökningar. Därtill kommer 
en historiografisk eller vetenskapshistorisk kurs, beroende på 
inriktning, samt möjlighet till individuella kursval. I program-
met ingår praktik, liksom examensarbete om 30 alternativt 
2x15 högskolepoäng.

INRIKTNING HISTORIA
Inriktningen mot historia har fokus på teorier och metoder 
inom vetenskapen, liksom på förmedling av historia. Under 
vilka villkor vi skapar historisk forskning är en viktig fråga som 
genomsyrar utbildningen, liksom vilken betydelse historia 
har i samhället. Frågor som du kommer att behandla är: 
hur kan vi se fenomen i sitt historiska sammanhang; hur 
identifierar vi förändring och var söker vi kontinuitet; vad 
är det unika och vad är det generella; vad är orsak och vad 
är verkan? Historia har en politisk och kulturell betydelse i 
samhället och programmets profil riktas mot kulturhistoria 
och historiekultur. 

INRIKTNING IDÉ- OCH LÄRDOMSHISTORIA
Inriktningen idé- och lärdomshistoria ger ökade möjligheter 
att arbeta med idé- och vetenskapshistoriska perspektiv inom 
olika samhällssektorer. Häri innefattas att kunna se samman-
hang mellan vetenskapliga, filosofiska, politiska och religiösa 
tankemotiv och föreställningar kopplade till den allmänna 
samhälleliga, ekonomiska, tekniska och politiska utveck-
lingen. Programmets inriktning mot idé- och lärdomshisto-
ria betonar den intellektuella och kulturella dimensionen av 
historien och förutsättningarna föratt analysera vetenskaper 
och ideologier, debatter och idémiljöer.

Programstruktur

TERMIN 1 HISTORIA/IDÉHISTORIA
• Introduktionskurs

• Teorier och metoder inom historievetenskaperna

• Historisk översiktskurs: Förändring och kontinui-
tet i världshistorien

• Historiografisk påbyggnadskurs (Historia) eller 
Vetenskapshistoria (Idé- och lärdomshistoria)

TERMIN 2 HISTORIA
• Tematisk påbyggnadskurs 1

• Tematisk påbyggnadskurs 2

• Praktik/Digital historia

• Tematisk påbyggnadskurs 3

TERMIN 2 IDÉHISTORIA
• Begreppshistoria

• Tematisk påbyggnadskurs 1

• Praktik/Digital historia

• Tematisk påbyggnadskurs 2

TERMIN 3 HISTORIA/IDÉHISTORIA
• Fri termin/profiltermin. I samråd med program-

koordinatorn väljer du kurser som passar in i din 
utbildning.

TERMIN 4 HISTORIA/IDÉHISTORIA
Examensarbete, 30 högskolepoäng, i historia eller 
idé- och lärdomshistoria.

Utbildningen erbjuder möjligheten att ta en magis-
terexamen efter ett år. Programstruktur för en ett-
årig magisterexamen finns på programhemsidan. 
Kontakta våra studievägledare för mer information.


