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BEHÖRIGHET 
För särskild behörighet fordras Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 
(områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1).  
 
För tillträde till de olika kurser som kan ingå i programmet och som studenten själv väljer, gäller 
de krav på särskild behörighet som är föreskrivna i kursplanen för varje särskild kurs.  
 
SYFTE 
Programmet syftar till att ge en utbildning med betoning på både bred och fördjupande 
ämneskunskap och tydliga praktiska färdigheter och kompetenser för dagens och morgondagens 
arbetsmarknad. Programmets nyckelord är: översiktlig och fördjupad ämneskunskap, historia 
som vetenskap, akademiskt skrivande, projektledning, projektarbete, praktik, flervetenskaplighet 
och utlandsstudier/profilering. 
 
Programmet ger studenterna kompetenser och färdigheter med bred användning i arbetslivet 
genom att betona kunskaper och färdigheter i skrivande, kommunikation och vetenskaplig 
textproduktion för kunskapsspridning inom och utom akademin. En annan kompetens som 
studenterna tillägnar sig i programmet gäller projekt som arbetsform. I dagens samhälle utförs allt 
fler uppgifter och uppdrag både inom och utom akademin i form av avgränsade projekt. 
Studenterna tränas även i att tänka kritiskt genom att pröva och ifrågasätta grunden för etablerade 
föreställningar, att kritisk granska och värdera källor samt att förstå och tolka olika kulturellt 
betingade föreställningar och förhållningssätt i tid och rum. 
 
Härigenom ges studenterna goda förutsättningar att konkurrera såväl med andra humanister om 
arbete inom kultursektorn som med samhällsvetare om förvaltningsuppgifter och 
utredningsuppdrag inom kommunal och statlig verksamhet. 
 



MÅL 
Kunskapsmål 
Studenten ska:  

– Visa en bred historisk kunskap om och förståelse av centrala historiska tillstånd, 
processer och händelser och kunna jämföra utvecklingen i olika delar av världen över tid, 

– Visa kunskap om världsbilder och föreställningar i olika samhällen och kulturer över tid, 
– Visa en bred historisk kunskap om människors levnadsvillkor i olika samhällen och 

kulturer och hur villkoren varierat beroende på exempelvis kön, social ställning och 
etnicitet, 

– visa kunskap om viktiga strömningar inom historieforskningen samt kunskap om de 
villkor under vilka historisk forskning skapas,  

– visa grundläggande kunskap om teorier och metoder som används inom historisk 
forskning och 

– kunna redovisa fördjupade kunskaper och insikter inom valda delar av historien inklusive 
forskningsområdet för examensarbetet och härtill hörande forskningslägen samt visa 
orientering om aktuella forskningsfrågor.  

 
Färdighetsmål 
Studenten skall: 

– visa förmåga att insamla, bearbeta och kritiskt värdera historiskt källmaterial och 
vetenskaplig litteratur i anslutning till författandet av en vetenskaplig uppsats,  

– självständigt kunna formulera vetenskapligt relevanta frågor om historiska förhållanden, 
händelseförlopp eller processer i förhållande till tidigare forskning,  

– kunna organisera, systematisera och överblicka stora och komplexa material,  
– visa förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,  
– visa förmåga att kommunicera kunskaper i historia muntligt och skriftligt och diskutera 

information, problem, och lösningar i dialog med olika grupper både inom och utom 
akademin,  

– visa förmåga att skriva texter för olika grupper på ett lättillgängligt och klargörande sätt 
som uppfyller kraven på god språkbehandling och akribi,  

– kunna redovisa grundläggande färdigheter i projektledning,  
– kunna självständigt utforma och genomföra ett projektarbete med historisk inriktning för 

en verklig eller fiktiv uppdragsgivare och 
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det flertal av områden 

som utbildningen avser. 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Studenten skall:  

– visa förmåga att inom historievetenskapen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,  

– visa insikt om historikerns ansvar för historiens och historievetenskapens användning, 
– kunna förhålla sig till och anlägga perspektiv som rör genus, klass, etnicitet och kulturell 

mångfald i historien och historievetenskapen,  
– visa insikt om betydelsen av etiska överväganden vid historiska undersökningar och om 

innebörden av akademisk hederlighet och 
– visa förmåga att identifiera egna och andras behov av ytterligare kunskap och nya 

perspektiv, och att utveckla den egna kompetensen. 
 
 
 



PROGRAMMETS UPPLÄGGNING 
Programmet omfattar 180 hp och ger en kandidatexamen med historia som huvudämne. I 
programmet läses huvudämnet historia under fyra terminer (termin 1, 2, 3 och 6) i form av 
grundkurs, fortsättningskurs, projektkurs och kandidatkurs. Den fjärde terminen breddar 
studenterna sin utbildning genom att läsa företrädesvis ett av tre valbara teman som ger 
profilering åt utbildningen inom ramen för samarbete med platsförturer. Under femte terminen 
profilerar studenterna sin utbildning genom att välja 30 hp kurser vid Lunds universitet, annan 
svensk högskola eller studier utomlands.   
 
Programstruktur: 

Termin 
1 

Historia: 
Grundkurs 

Historia som 
vetenskap, 
7,5 hp 

Kronologisk 
översiktskurs: 
Forntiden, 
antiken och 
medeltiden, tiden 
fram till 1350 7,5 
hp 

Kronologisk 
översiktskurs: 
Senmedeltid 
och 
tidigmodern tid 
7,5 hp 

Kronologisk 
översiktskurs: 
Modern tid, 
1850–2000-tal 
7,5 hp 

Seminarieserie: Historikern och arbetsmarknaden

Termin 
2 

Historia: 
Fortsättningskurs 

Tematisk 
fördjupningskurs 
7,5 

Akademiskt 
skrivande 
7,5 

Metodkurs 
7,5 

Uppsatskurs
7,5 

Seminarieserie: Historikern som forskare

Termin 
3 

Projekttermin Projektledning 7,5 Tillämpad 
historiedidaktik 
eller  
Praktik  
7,5 

Projektarbete 
15 hp 
  

Termin 
4 

Valbar fördjupning 
(samarbete med 
platsförtur) 
Eller annat ämne som 
valts i dialog med 
programkoordinatorn. 

1. Kulturarv, 30 hp
Historisk arkeologi: 
Grundkurs 
eller 
Etnologi: 
Grundkurs 
eller  
Konsthistoria och 
visuella studier 

2. Omvärldsanalys, 30 
hp 
Freds- och konflikt-
vetenskap 
eller 
Samhällsgeografi: 
Grundkurs 

3. Historia och politik, 30 
hp 
Statsvetenskap: Grundkurs 
eller  
Religionshistoria och 
religionsbeteendevetenskap: 
Fortsättningskurs 15 hp 
samt Islamologi: 
Fortsättningskurs 15 hp 
CTR 

Termin 
5 

Utlandsstudier eller 
profiltermin 

Termin 
6 

Historia: 
Kandidatkurs 

Historievetenskaplig 
teori- och 
metodkurs 

7,5 hp 

Tematisk 
fördjupningskurs, 

7,5 hp 

Examensarbete 
15 hp 

 

Under termin 1 löper en seminarieserie om historikerns arbetsmarknad: Historikern och arbetsmarknaden.  
Under termin 2 löper en forskningsinriktad seminarieserie med föreläsningar om pågående forskningsprojekt vid 
institutionen samt auskultationer vid Högre seminariet och specialseminarier: Historikern som forskare.  
 
EXAMEN 
Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med historia som huvudområde. 
 
ANSTÄLLNINGSBARHET 
Ett humanistiskt program inom historia utbildar inte studenter för att svara mot efterfrågan från 
specifika arbetsgivare eller för ett visst yrke. Arbetsmarknaden för studenterna som utexamineras 
i historieämnet är stor och varierad. 



 
Den ena marknaden omfattar anställningar inom skola, arkiv och museivärlden där ämnesspecifik 
kompetens används. Den andra marknaden är statlig eller kommunal förvaltning, förlag och 
media där de generella kompetenserna väger tyngst.   
 
Kandidatprogrammet ger även en bra grund för vidare studier inom flera olika masterprogram 
som både leder till yrken som arkivarie, förlagsredaktör, vetenskapsjournalist eller utredare och 
som möjliggör fortsatta studier på forskarnivå.  
 
 


