Kursplan för HIS K01
Historia, kandidatkurs
Grundnivå, 30 högskolepoäng
Fastställd av kursplanegruppen för området för humaniora och teologi 2007-09-11
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 fördjupade kunskaper om väsentliga historiska sammanhang samt förmåga att
reflektera över och kritiskt analysera historiska problem
•

visa insikter om viktiga strömningar inom historieforskningen samt kunskaper om de
villkor under vilka historisk forskning skapas

•

visa kunskaper om teoretiska och metodiska problem samt om grundläggande
vetenskapsteoretiska förutsättningar

•

kunna analysera och reflektera över teorier och metoder som används inom aktuell
historieforskning

•

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

•

självständigt kunna formulera problem om historiska förhållanden, händelseförlopp och
processer i förhållande till tidigare forskning

•

visa förmåga att söka, kritiskt värdera och strukturera olika typer av information av
historievetenskaplig relevans

•

visa förmåga att i muntlig och skriftlig form kommunicera och diskutera frågor om
historia och historiens plats i samhället inför en målgrupp som är insatt i sammanhanget

•

kunna diskutera och analysera frågor som har att göra med historievetenskapens
användning och historikernas ansvar inför såväl en akademisk som en icke-akademisk
målgrupp

•

kunna resonera kring frågor som rör genus, etnicitet samt social och kulturell mångfald i
historien och historievetenskapen

Kursens innehåll
I kursen fördjupas de historiska studierna inom ett valt område och genom att studenterna
bearbetar historiska problem i uppsatsform. Teorier och metoder inom historieforskningen
analyseras. I kursen diskuteras också historieförmedling och historiebruk. Kursen avslutas med att
studenterna tillämpar sina insikter i teori och metod och sina fördjupade historiekunskaper
genom att skriva ett vetenskapligt arbete. Utbudet av tematiska fördjupningskurser jämte
litteraturlistor till dessa fastställs av institutionsstyrelsen varje termin. Dessa kurser är valbara.

Kursen består av följande delkurser:
Delkurs 1. Historisk metod och teori, 7,5 högskolepoäng
Delkurs 2. Tematisk fördjupning, 7,5 högskolepoäng
Delkurs 3. Examensarbete, 15 högskolepoäng

Undervisning och examination
Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar samt gruppövningar och seminarier.
Deltagande i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Examensarbetet sker under
handledning.
Alla examensarbeten som godkänns vid HT-området ska registreras i LUP Student Papers. Den
studerande ansvarar själv för att den version av uppsatsen som examinerats och godkänts läggs in i
LUP Student Papers (pdf-format). Först därefter får läraren rapportera betyget för uppsatsen till
Ladok.

Examinationsformer
I delkurs 1 och 2 är examinationen dels integrerad i undervisningen, dels skriftlig i form av
hemtentamen. I delkurs 3 sker examinationen dels genom att studenten ventilerar ett
examensarbete på ett seminarium, dels genom att studenten opponerar på annat examensarbete
och aktivt deltar i diskussionerna på de obligatoriska seminarierna.

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 22,5 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 HIS A01, Historia, grundkurs och fortsättningskurs, HIS A21,
Historia, fortsättningskurs eller motsvarande kunskaper.

Litteratur
För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga.

Övrigt
Kursen ersätter HIS 203.
Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensam med annan kurs får endast
tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälningsoch informationsmaterial.

