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Huvudområde: Historiska studier 

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

Undervisning sker på svenska. 
 
Mål  
Efter avslutad kurs ska den studerande 

• kunna redogöra för historiska sammanhang, tillstånd och förändringsprocesser samt visa 
förmåga att reflektera över och kritiskt analysera komplexa historiska problem 

• kunna analysera historiska företeelser och historiska synteser utifrån olika teorier och 
perspektiv 

• självständigt, kritiskt och kreativt kunna identifiera och formulera problem som rör 
historiska förhållanden, händelseförlopp och processer 

• visa förmåga att – inför en väl insatt målgrupp – med god språkbehandling göra muntliga 
och skriftliga presentationer om hur man kan anlägga olika perspektiv på världshistorien  

• kunna reflektera kring betydelsen av perspektiven genus, etnicitet och mångfald i 
världshistorien. 

 
Kursinnehåll 
I kursen studeras historia i ett långt kronologiskt perspektiv med tonvikt på kontinuitet och 
förändring i världshistorien. Olika perspektiv – som genus, klass, etnicitet, generation och miljö – 
diskuteras och problematiseras utifrån en diskussion av försök att skriva historiska synteser. 
 
Undervisning och examination 
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. 

Examinationen sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier. 
 
Betyg 
På slutförd kurs ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. 

Möjlighet till kompletterande ECTS-betyg 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 90 högskolepoäng i historia, idé- och lärdomshistoria, 
religionshistoria, historisk antropologi, öst- och centraleuropakunskap, genusvetenskap med 
historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk 
inriktning, eller motsvarande kunskaper. 
 
Litteratur 
För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga. 
 
Övrigt 
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. 
 


