Kursplan för HIS A02
Historia: Grundkurs och fortsättningskurs
Grundnivå, 60 högskolepoäng
Fastställd av kursplanegruppen för området för humaniora och teologi 2008-03-07
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på grundnivå. Kursen
kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen.
Undervisning sker på svenska.

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande
• visa kunskap om och förståelse av politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd
och förändringar
•

visa insikter i aktuell historisk forskning

•

visa förståelse för att historiskt vetande är människoskapat

•

kunna redogöra för och diskutera några för historieforskningen relevanta begrepp

•

visa insikter i historiska begrepp och metoder

•

kunna kritiskt bedöma påståenden om historia och problematisera kortare vetenskapliga
texter

•

kunna skapa en överblick över delar av tidigare forskning kring ett ämne

•

kunna ställa historiskt intressanta frågor och kunna värdera olika typer av källmaterial
utifrån dessa

•

kunna diskutera olika tolkningar av historiska problem

•

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

•

visa förmåga att söka, sovra och kritiskt värdera olika typer av information av relevans för
historiestudierna

•

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

•

kunna diskutera etiska problem i historievetenskaplig forskning

•

kunna resonera kring synen på genus, etnicitet och mångfald i historien

Kursens innehåll
I kursen studeras samhällsutvecklingens ekonomiska, kulturella, politiska och sociala aspekter från
antiken 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.
Kursen avslutas med att den studerande skriver en kortare vetenskaplig uppsats. Den tematiska
fördjupningen utgörs av ett antal valbara alternativ.

Kursen består av följande delkurser:
Delkurs 1. Historievetenskaplig tänkande, 6 högskolepoäng
Delkurs 2. Konkurrerande civilisationer, 9 högskolepoäng
Delkurs 3. Världsekonomi, statsbildningar och revolutioner, 7,5 högskolepoäng
Delkurs 4. Industri och imperier, 7,5 högskolepoäng
Delkurs 5. Katastrofernas århundrade, 7,5 högskolepoäng
Delkurs 6. Att arbeta historievetenskapligt, 7,5 högskolepoäng
Delkurs 7. Tematisk fördjupning, 7,5 högskolepoäng
Delkurs 8. Uppsatskurs, 7,5 högskolepoäng.

Undervisning och examination
Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar samt gruppövningar och seminarier.
Deltagande i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt.
I delkurserna 1, 6 och 7 är proven dels integrerade i undervisningen, dels skriftliga i form av
hemtentamen. I delkurserna 2–5 är proven skriftliga. I delkurs 8 fullgörs examinationen dels
genom författande och ventilering av uppsatsen, dels genom deltagande i diskussionerna på de
obligatoriska seminarierna.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs betyget godkänd på samtliga delkurser. För betyget väl
godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst 36 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, d.v.s. Historia A, Samhällskunskap A,
Svenska B eller Svenska 2 B eller motsvarande kunskaper.

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

Övrigt
Kursen ersätter HIS 210 och HIS A01.
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.

