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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-06-20 att gälla från och med 2011-
06-20, höstterminen 2011.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter beslut ingå i viss
yrkesexamen. Kursen är obligatorisk i masterprogrammet Historiska studier.  
Undervisningsspråk: Svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
kunna redogöra för och reflektera över teorier och metoder som används inom
svensk och internationell historieforskning och angränsande discipliner 
kunna redogöra för de vetenskapsteoretiska förutsättningarna för den historiska
forskningen 

 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

HISS02, Historiska studier: Teorier och metoder inom
historievetenskaperna, 7,5 högskolepoäng

Historical Studies: Theory and Methodology in Historical Sciences,
7.5 credits

Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Historia A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Idé- och lärdomshistoria A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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Färdighet och förmåga
kunna söka, kritiskt värdera och strukturera olika typer av information av relevans
för teoretiska och metodiska aspekter på historievetenskaperna och angränsande
discipliner 
kunna reflektera över hur val av metod och perspektiv hänger samman med
vetenskapsteoretisk position och forskarens självförståelse 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna göra forskningsetiska bedömningar och diskutera historieforskningens roll i
samhället. 

 

Kursens innehåll
 
I kursen studeras såväl svensk som internationell forskning inom historievetenskaperna
utifrån frågor som har att göra med metod- och teorival. Förståelsen för
forskningsprocessen studeras i sin helhet, d v s hur metod och tolkningsperspektiv
hänger ihop med vetenskapsteoretisk position och med forskarens förståelse av sin
egen position. En central fråga är: Vilka grundantaganden om hur kunskap skapas
finns implicit i metodval och i tolkningsperspektiv? Kursen ger också en översikt över
de teorier och metoder som används i historisk och idéhistorisk forskning och
förbereder studenterna på att välja metodiska ingångar till sitt eget uppsatsarbete. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen sker i form av gruppövningar och seminarier. Deltagande i dessa är
obligatoriskt. 

 

Kursens examination
 
Examinationen sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och genom aktivt
deltagande i gruppövningar och seminarier. Efter särskild överenskommelse med de
studerande kan andra examinationsformer förekomma. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng i historia, idé- och lärdomshistoria,
religionshistoria, historisk antropologi, ekonomisk historia, Europakunskap,
genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller
annat ämne med historisk inriktning, eller motsvarande kunskaper. 
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1.

Övrigt
 

Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial. 
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Prov/moment för kursen HISS02, Historiska studier: Teorier och metoder

inom historievetenskaperna
 

Gäller från H11

 
1101   Teorier och metoder inom historievetenskaperna, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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