
Kursplan för HIS S01 
Historiska studier: Introduktionskurs 
Avancerad nivå A1N, 7,5 högskolepoäng 

Fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildningen vid Området för humaniora och 
teologi 2011-06-20 

Huvudområden: Historia, Idé- och lärdomshistoria 

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

Undervisning sker på svenska. 
 

Kursens mål 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

• kunna förhålla sig till och problematisera olika riktningar inom aktuell historieforskning 
och idéhistorisk forskning 

• kunna redogöra för de teoretiska och praktiska villkor under vilka historieforskning och 
idéhistorisk forskning skapas och om historiesamhällets professionella struktur 

• kunna resonera kring frågan om varför man blir historiker och idéhistoriker och hur en 
historiker och idéhistoriker väljer sina ämnesområden och teoretiska utgångspunkter 

• kunna diskutera och problematisera frågor kring historievetenskapens samhälleliga 
betydelse och historikernas ansvar. 

 

Kursens innehåll 
I kursen studeras historikersamhället utifrån begrepp som professionalisering och ”det historiska 
fältet”. De villkor som historiker arbetar under diskuteras, liksom frågan om vad som styr en 
historikers/idéhistorikers val av ämnesområde, teorier och metoder. I kursen ges också en 
fördjupad överblick över aktuell forskning, och frågor som har att göra med historievetenskapens 
användning i samhället och historikernas etiska ansvar bearbetas. 
 

Undervisning och examination 
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.  

Kursen examineras genom att den studerande författar en mindre skriftlig uppgift som ventileras 
på ett seminarium. Efter särskild överenskommelse med de studerande kan andra examinations-
former förekomma. 
 

Betyg 
Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. 

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. Möjligheten gäller till 
och med 2011-12-31 och ersätts därefter med ECTS Grading Table. 
 



Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng i historia, idé- och lärdomshistoria, religions-
historia, historisk antropologi, ekonomisk historia, Europakunskap, 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. 
 


