
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  HISA31 
2. Kursens namn Historia: Tematisk fördjupningskurs 
3. Nivå och kod för 

fördjupning i 
förhållande till 
examensfordringarna 

G1N Grundnivå, innehåller endast gymnasiala 
förkunskapskrav.  

4. Högskolepoäng 7,5 
5. Beslutsuppgifter Fastställd 2014-02-19 i enlighet med Arbets- och 

delegationsordningen för Humanistiska och teologiska 
fakulteterna. 

6. Ändringsuppgifter  
 
 
2. Allmänna uppgifter 
1. Huvudområde/n, om 

tillämpligt 
Historia 

2. Ämne, om tillämpligt  
3. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet 

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en 
generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.  

4. Undervisningsspråk Undervisningen sker på svenska.  
 
 
3. Mål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse • i muntlig och skriftlig form kunna översiktligt redogöra 

för ett valt problemområde inom historien 
 

2. Färdighet och förmåga • kunna muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera 
aktuella forskningsrön inom det valda problemområdet 

• kunna diskutera olika tolkningar av historiska problem 
inom det valda problemområdet 

• kunna sammanställa och redovisa forskning inom 
kursens valda problemområde 

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

• kunna självständigt och kritiskt granska argument och 
ståndpunkter inom det för kursen valda temat. 
 

 
 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess 
innehåll samt om 
kursen är indelad i 
olika delar 

Den studerande väljer mellan ett antal tematiska 
fördjupningsområden i historia. Till varje tema finns en 
utarbetad litteraturlista. I kursen får den studerande 
fördjupade kunskaper inom kursens tematik och inblickar i 
aktuella forskningsrön och forskningsfrågor. Litteraturen 
diskuteras och analyseras på seminarier. Den studerande 
genomför en hemtentamen som ofta innebär en ytterligare 
fördjupning i någon del inom kursens tematik.  



 
 
5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar 

Undervisningen består av föreläsningar samt fem till tio 
seminarier. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.  

2. Examinationsformer Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen och aktivt 
deltagande i seminarier samt beroende på valt tema en 
muntlig presentation.  

3. Ev. begränsningar av 
antalet examinations-
tillfällen 

 

 
 
6. Betyg 
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd 

eller väl godkänd.  
2.  Grund för betyg på hel 

kurs 
 

3.  Ev. olika betygsskalor 
för olika delar av 
kursen 

 

 
 
7. Förkunskapskrav 
1. Förkunskapskrav  
2. Särskilda 

förkunskapskrav 
 För tillträde på kursen krävs grundläggande behörighet plus 
områdesbehörighet 1/A1 (historia och samhällskunskap). 

 
 
8. Litteratur 
1. Litteratur  
 
 
9. Övrigt 
1. Kursen ges vid Historiska institutionen, Lunds universitet.  
2. Poängtalen för kurs som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs får endast 

tillgodoräknas en gång i examen.  
3. Kursen ges inom ramen för samarbetet mellan Historiska institutionen vid Lunds 

universitet och Spetsutbildningen vid Katedralskolan i Lund. 
4. Engelsk titel History: Thematic Course 
 


