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Historia: Magisterkurs
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Fastställd av kursplanegruppen för området för humaniora och teologi 2007-12-12
Reviderad av prodekanen med ansvar för grundutbildningen vid Området för humaniora och
teologi 2010-12-09, 2011-11-09
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå
som avancerad nivå.
Undervisning sker på svenska

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande
• kunna redogöra för, relatera till och problematisera olika riktningar inom den svenska och
internationella historieforskningen från 1700-talet till idag
•

kunna reflektera över och diskutera de teoretiska och praktiska villkor under vilka
historisk forskning skapats samt på ett fördjupat vis kunna diskutera hur metoder används
och har använts inom historievetenskapen

•

kunna redogöra för historiska sammanhang, tillstånd och förändringsprocesser inom ett
särskilt valt område samt kunna reflektera över och kritiskt analysera komplexa historiska
problem inom detta område

•

kritiskt och självständigt kunna integrera kunskap från olika discipliner med historisk
inriktning och skilda teoretiska perspektiv vid en diskussion om historieämnets ställning
idag

•

självständig och kritiskt kunna identifiera och formulera problem av historievetenskaplig
relevans

•

kunna analysera och teoretiskt reflektera över olika typer av historiska källor och
problematisera olika forskningslägen

•

kunna söka, kritiskt värdera och strukturera olika typer av information av relevans för
uppsatsarbetet

•

kunna placera det egna vetenskapliga arbetet i förhållande till annan forskning och
bedöma resultatens relevans i ett större forskningssammanhang

•

kunna planera och med adekvata metoder genomföra samt dokumentera en egen
undersökning inom ett valt område under den givna tidsramen

•

med god språkbehandling kunna göra muntliga och skriftliga presentationer av sina
resultat såväl i en akademisk som i en icke-akademisk form

•

kunna göra forskningsetiska bedömningar och diskutera historieforskningens roll i
samhället samt historikernas ansvar

•

kunna ta ansvar för sin kunskapsutveckling genom att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap.

Kursens innehåll
Kursen ger fördjupad kunskap om den svenska och internationella historievetenskapens
utveckling och frontförändringar sedan 1700-talet. Villkoren för historikernas verksamhet
analyseras liksom professionaliseringsprocessen. Olika strömningars och inriktningars betydelse
för historieämnet behandlas ingående liksom de teoretiska och metodiska grundvalarna för dessa.
Utmaningar och brytningar inom historievetenskaperna, såsom till exempel källkritikens
genombrott, den kulturhistoriska vändningen och den språkliga vändningen uppmärksammas
särskilt.
I kursen fördjupas också de historiska studierna genom att studenterna studerar vetenskaplig
litteratur inom ett valt problemområde.
I kursen ingår ett examensarbete. Den studerande tilldelas en handledare som vägleder i
uppsatsarbetet. Examensarbetet försvaras på ett seminarium.
Kursen består av följande delkurser:
1. Historiografisk kurs, 7,5 högskolepoäng
2. Valbar temakurs, 7,5 högskolepoäng
3. Examensarbete, 15 högskolepoäng

Undervisning och examination
Undervisningen sker i form av föreläsningar, handledning och seminarier. Seminarierna är
obligatoriska.
Delkurs 1 examineras i form av en skriftlig tentamen samt aktivt deltagande i seminarierna.
Delkurs 2 examineras genom 1–5 skriftliga uppgifter och aktivt deltagande på seminarierna.
Delkurs 3 examineras genom att den studerande författar ett examensarbete och försvarar detta
vid ett seminarium, genomför en muntlig presentation av detta arbete samt aktivt deltar i
diskussionen av övriga examensarbeten på seminarierna.
Efter särskild överenskommelse med de studerande kan andra examinationsformer förekomma.
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.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken 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 av kursens
högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs HIS K01 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 anmälningsoch informationsmaterial.

