Humanistiska och teologiska fakulteterna

HISA35, Historia: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
History: Level 2, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-01-09 att gälla från och med 201701-09, 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
Huvudområde

Fördjupning

Historia

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• på ett fördjupat sätt kunna redogöra för kulturella, politiska, ekonomiska eller
sociala tillstånd och förändringar inom ett valt problemområde eller inom ett
historievetenskapligt forskningsfält,
• kunna redogöra för och diskutera aktuell historisk forskning inom ett
valt område,
• kunna redogöra för det akademiska skrivandets grunder, såsom formalia,
textgenrer, textuppbyggnad och akademisk hederlighet,
• kunna redogöra för och diskutera några för historieforskningen relevanta
begrepp och metoder,
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Färdighet och förmåga
• kunna skriva texter för olika målgrupper på ett lättillgängligt och klargörande sätt
som uppfyller kraven på god språkbehandling och akribi,
• kunna referera, citera och sammanfatta innehållet i källmaterial och vetenskapliga
texter,
• kunna självständigt söka litteratur och källmaterial i databaser och
bibliotekssystem och använda digitala resurser,
• kunna ställa historiskt relevanta frågor och kunna värdera olika källmaterial
utifrån dessa,
• kunna söka, bearbeta och kritiskt värdera historiskt källmaterial och relevant
vetenskaplig litteratur i anslutning till författandet av en kortare vetenskaplig
uppsats,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna göra etiska överväganden i samband med historiska undersökningar och
framställningar,
• kunna kritiskt granska, värdera och diskutera vetenskapliga texter i samband med
uppsatsseminarierna.

Kursens innehåll
Kursen består av följande delkurser:
1. Tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp
2. Akademiskt skrivande, 7,5 hp
3. Metodkurs, 7,5 hp
4. Uppsatskurs, 7,5 hp
5. Historikern som forskare, seminarieserie
Kursen inleds med en tematisk fördjupningskurs som är kopplad till forskning som
bedrivs vid institutionen. Delkurs 1 ger fördjupade ämneskunskaper och insikter om
aktuell forskning och forskningsdiskussioner inom området för fördjupningen. Den
tematiska fördjupningskursen har inslag av forskningsbaserat lärande där kunskaper
och färdigheter förvärvas genom analys av källmaterial eller mindre
litteraturbaserade undersökningar.
Den andra delkursen, Akademiskt skrivande, behandlar det akademiska skrivandets
grunder som litteratursökning, problemformulering, texters uppbyggnad, formalia,
språkstil, genrer, anpassning till mottagaren, akademisk hederlighet och
forskningsetik. I delkursen behandlas olika texttyper som historikern använder såsom
vetenskapliga artiklar, avhandlingar och populärvetenskapliga framställningar
samt kommunikation med det omgivande samhället genom exempelvis
popularisering, lärobokstexter eller utställningstexter.
I delkurs 3 behandlas centrala metoder och deras användningsområden inom historisk
forskning. Metodkursen består av praktiskt arbete med källor av olika slag. I delkursen
behandlas bland annat källkritik, historiesyn och handskriftsläsning. I delkursen
arbetar studenten med kvalitativ analys, kvantitativ analys, hermeneutisk
metod, diskursanalys och analys av historiebruk. Metodkursen inkluderar arkivbesök
och sökning i biblioteksdatabaser.
Med kurserna Akademiskt skrivande och Metodkurs som grund avslutas kursen med
författandet av en kortare vetenskaplig uppsats. Uppsatsen är ett
individuellt arbete och ämnet för uppsatsen väljs i samråd med läraren. Uppsatsen
ventileras på ett seminarium.
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Under terminen löper seminarieserien Historikern som forskare som ger inblick i hur
historisk forskning går till genom auskultation vid forskarseminariet, slutseminarier
eller disputationer.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt studiebesök
på arkiv och forskningsbibliotek. Seminarier, gruppövningar och studiebesök är
obligatoriska moment.
Delkurs 1, 2 och 3 har ca 8–10 obligatoriska gruppövningar och seminarier per
delkurs.
I delkurs 4 skriver studenten en individuell uppsats under handledning. Studenterna
lägger fram sina uppsatser, opponerar och deltar i seminariediskussionen på de
avslutande obligatoriska uppsatsventileringsseminarierna.
Seminarieserien Historikern som forskare består av ca 5 seminarier. Närvaro
är obligatorisk.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras dels genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, dels
genom en hemtentamen samt eventuellt en muntlig redovisning.
Delkurs 2 examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, mindre
skriftliga inlämningsuppgifter och hemtentamen.
Delkurs 3 examineras genom aktiv deltagande i obligatoriska gruppövningar samt
hemtentamen.
Delkurs 4 examineras dels genom författande och ventilering av en egen uppsats, dels
genom aktivt deltagande i diskussionerna på de obligatoriska seminarierna och
opposition på andras uppsatser.
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 22,5 av kursens högskolepoäng samt betyget Godkänd på resterande
högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs minst 15 högskolepoäng från Historia: Grundkurs HISA34
eller motsvarande kunskaper.
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Övrigt
1. Kursen ges vid Historiska institutionen, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
3. Delkursernas namn på engelska:

1. Thematic Specialisation
2. Academic Writing
3. Research Methods
4. Paper

