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Om oss
Lunds universitet är ett av Skandinaviens största universitet. 
Här finns över 40 000 studenter, och staden präglas av ett 
levande studentliv. 

På Historiska institutionen möter du många studenter som 
läser historia, från grundnivå till avancerad nivå och inom 
forskarstudier. Du möter alla våra engagerade forskare och 
kompetenta lärare som ägnar sig åt att studera människan som 
kulturell varelse i samtid och i historisk tid.

Institutionen finns i LUX, Lunds välutrustade humanist- och 
teologcentrum, med tillgång till ett modernt forskningsbibliotek, 
nya lärosalar, läsplatser och café.     

KONTAKTINFORMATION
Historiska institutionen
046-222 79 60, hist@hist.lu.se
www.hist.lu.se
Besöksadress: LUX, Helgonavägen 3, Lund
Postadress: Box 192, 221 00 Lund

Foton: K
ennet Ruona, Johan Persson

FÖRKUNSKAPSKRAV
Grundläggande behörighet + Engelska B, Historia A, 
Samhällskunskap A eller Engelska 6, Historia 1b/1a1+1a2, 
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6C/A6C)

Att bli historielärare
Ämneslärarutbildningen leder till ämneslärarexamen med 
inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan. 

När du söker till utbildningen söker du ett ingångsämne. Detta 
ämne läses först, och under din andra termin på utbildningen 
väljer du ditt andraämne. Här kan du välja historia. Utbildar du dig 
till gymnasielärare läser du historia tre terminer i rad.

Lär mer om detta på hemsidan för ämneslärarutbildning på 
Institutionen för utbildningsvetenskap,
Lunds universitet: www.uvet.lu.se



Termin 4: 
ÄMNESSTUDIER I ANDRAÄMNET 30 HP

ÄHID02, Historia 2, Fortsättningsnivå

Dk 1 Att undervisa i historia, 7,5 hp
Du övas i kursplanering utifrån kursplanernas krav, 
grovplanering av definierade arbetsområden/epoker/teman 
samt detaljerade lektionsplaneringar. I delkursen diskuteras även 
provkonstruktioner, betyg och bedömning. Kursen består av 
seminarier, och examineras med hemtentamen.

Dk 2 Akademiskt skrivande, 7,5 hp
Vi skriver i olika genrer: recension av vetenskapligt arbete för 
vetenskaplig tidskrift, popularisering av vetenskapliga texter, 
och lärobokstexter. Undervisningen består av seminarium, där 
du deltar i olika responsgrupper som bedömer varandras texter. 
Kursen består av seminarier, och examineras med skrivuppgifter.

ÄHID03, Historia 3, Fortsättningsnivå
Dk 1 Metodkurs, 7,5 hp
Hermeneutisk metod, diskursanalys, kvantitativ analys, analys av 
historiebruk, analys av historiesyn och andra metoder undersöks. 
Kursen består av seminarier, och examineras med hemtentamen.

Dk 2 Uppsatskurs, 7,5 hp
Du skriver en mindre uppsats på självständigt valt tema, baserat på 
historiskt källmaterial. Uppsatsen skrivs individuellt, och försvaras 
på seminarium.

Termin 5: 
ÄMNESSTUDIER I ANDRAÄMNET 30 HP

ÄHID04, Historia 4, Kandidatnivå

Dk 1 Historievetenskaplig teori- och metodkurs, 7,5 hp. 
Kursen ger en metodologisk och teoretisk grund för uppsatsarbetet. 
Den belyser den mångfald av perspektiv och metodologisk och 
teoretisk pluralism som råder inom historisk forskning. Kursen 
består av seminarier, och examineras med hemtentamen.

Dk 2 Att reflektera historievetenskapligt, 7,5 hp
En historiedidaktisk kurs med analys av forskning med anknytning 
till historieundervisning i skolan. Kursen består av seminarier, och 
examineras med hemtentamen.

Dk 3 Kandidatuppsats, 15 hp
En större uppsats på ett självständigt valt ämne skrive. Uppsatsen 
skrivs individuellt med hjälp av en handledare, och försvaras på 
seminarium.

Termin 3: 
ÄMNESSTUDIER I ANDRAÄMNET 30 HP

ÄHID01, Historia 1, Grundkurs

Dk 1 Att arbeta historievetenskapligt och historiedidaktiskt, 
7,5 hp
Du får grundläggande kunskap om historievetenskap och 
historiedidaktik. Vidare övas färdigheter i källkritik och historisk 
metod. Kursen består av seminarier, och examineras med 
hemtentamen.

Dk 2 Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350, 
7,5 hp
Kronologisk översiktskurs om utvecklingen av maktsamhällen 
– från Mesopotamiens imperier över Grekland och Rom till de 
medeltida kungarikena. I kursen studerar du politiska, kulturella, 
sociala och ekonomiska förhållanden. Du får läsa källtexter från 
perioden och ta ställning till historievetenskapliga problem. 
Undervisningen består av föreläsningar och gruppövningar, och 
kursen examineras via seminarium och en salstentamen.

Dk 3 Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850,  7,5 hp
Kronologisk översiktskurs om den europeiska, inklusive den 
nordiska och svenska, amerikanska, asiatiska och afrikanska 
historiska utvecklingen och interaktionen mellan olika världsdelar. 
Kursen behandlar också bl.a. reformationen och dess betydelse. 
Ett tema i kursen är statsbildningsprocesserna. Dessutom studerar 
du de amerikanska och franska revolutionerna. I kursen studerar 
du historieämnets vetenskapliga grund, i synnerhet källkritik, 
och du analyserar källmaterial från tiden. Undervisningen består 
av föreläsningar och gruppövningar, och kursen examineras via 
seminarium och en salstentamen.

Dk 4 Modern tid, 1850–2000-tal, 7,5 hp
Kronologisk översiktskurs om bl.a. industrialiseringen, nationalism 
och imperialism. Du studerar också den ryska revolutionen, de 
båda världskrigen, förintelsen, nazismen och kommunismen, 
kalla kriget, avkoloniseringen, demokratins framväxt i Norden, 
välfärdsstaten, och framväxten av en ny världsordning efter 
kalla krigets slut. I kursen ingår analys av källmaterial från tiden. 
Undervisningen består av föreläsningar och gruppövningar, och 
kursen examineras via seminarium och en salstentamen.

Varför historia
I ämnestudier i historia kretsar kunskapen kring hur människor 
har tänkt och hur deras levnadsvillkor har gestaltat sig under 
olika historiska epoker från forntid till nutid. Historisk teori och 
metod ligger som grund. Under dina studier får du också lära 
dig att bedöma och värdera historiskt källmaterial.  

För historiker är det viktigt att förklara och förstå det förflutna. 
För detta krävs goda ämneskunskaper. Du studerar hur 
mänskliga relationer har sett ut över tid och vad som har 
påverkat människors livsvillkor, och vilka tankar som motiverat 
människan till handling. Goda ämneskunskaper i historia gör 
det lättare för dig att se historiens inverkan på vår egen tid 
och identifiera likheter och skillnader i politiska och kulturella 
fenomen. 

Vi hanterar historia som vetenskap. De kronologiska kurserna 
ger dig översikter av politiska, kulturella, ekonomiska och sociala 
tillstånd. Vi diskuterar även hur olika källtyper kan hanteras av 
forskningen. Studierna i historia gör dig väl tränad i kritiskt 
tänkande och du läser tillsammans med andra historiestudenter. 

De historiedidaktiska delkurserna är enkom för dig 
på lärarutbildningen, och har direkt anknytning till 
historieundervisning i skolan.


