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Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå 
som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen. 

Undervisning sker på svenska 
 
Kursens mål 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

• visa översiktlig kunskap om och förståelse av politiska, kulturella, ekonomiska och sociala 
tillstånd och förändringar från medeltid till nutid 

• visa insikter i aktuell historisk forskning  

• visa förståelse för att historiskt vetande är människoskapat 

• kunna problematisera kortare vetenskapliga texter 

• kunna värdera olika typer av källmaterial  

• kunna diskutera olika tolkningar av historiska problem 

• visa förmåga att i muntlig och skriftlig form diskutera frågor om historia och historiens 
plats i samhället 

• kunna reflektera över perspektiv som genus, etnicitet och mångfald i historien 
 
 
Kursens innehåll 
I kursen studeras samhällsutvecklingens ekonomiska, kulturella, politiska och sociala aspekter från 
medeltid till idag. Förhållandet mellan exempelvis olika typer av stater, organisationer, etniska 
grupper, klasser och kön belyses. Teorier och metoder inom historieforskningen diskuteras, och 
olika typer av källmaterial analyseras. I kursen diskuteras också hur historia används i samhället. 
Temakurserna utgörs av ett antal valbara alternativ. 
 
Kursen består av följande delkurser: 
1. Det äldre samhället (7,5 högskolepoäng) 

2. Det moderna samhället (10,5 högskolepoäng) 

3. Temakurs (6 högskolepoäng) 

4. Temakurs (6 högskolepoäng) 
 
Undervisning och examination 
Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar samt gruppövningar och seminarier. 
Deltagande i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt.  



I delkurserna 1 och 2 är examinationen normalt skriftlig. I delkurs 3 och 4 kan proven även bestå 
av paperskrivande eller muntliga redovisningar. 
 
Betyg 
På slutförd kurs ges något av betygen underkänd, godkänd eller 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 18 av kursens 
högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande högskolepoäng. 

En in- eller utresande student har rätt att få kompletterande ECTS-betyg. Begäran om sådant 
skall göras till studierektor eller motsvarande senast 3 veckor efter kursstart. 
 
Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs standardbehörighet B.1, dvs Historia A, Samhällskunskap A, 
Svenska B eller Svenska 2 B eller motsvarande kunskaper. 

Betyget i de aktuella kurserna/ämnena skall vara lägst Godkänd resp. 3. 
 
Litteratur 
För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga 
 
Övrigt 
Kursen ersätter HIS 211. 

Kursens innehåll motsvarar HIS A12. Poängen kan bara tillgodoräknas en gång i examen. 
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. 
 
 


