INSTITUTIONEN FÖR HISTORISKA STUDIER

HI2160

Forskningsförberedande kurs i historia, 30 högskolepoäng

Preparatory course in historical research, 30 higher education credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-10-18 och senast
reviderad 2016-06-09 av Institutionen för historiska studier. Den reviderade kursplanen
gäller från och med 2016-06-30, höstterminen 2016.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier
Inplacering

Kursen är obligatorisk för magister- och masterexamen i historia.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Kulturarv och modernitet: materiellt och
immateriellt under 1000 år (H2KOM)
Huvudområde

Fördjupning

Historia

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande, med ämnet historia
som huvudområde.
Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• uppvisa insikter i historieforskningens karaktär, syfte och målsättningar.
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• uppvisa djupare insikter i historieskrivningens historia under främst perioden från
1900-talets början och fram till vår tid och en god förmåga att kritiskt och
självständigt urskilja olika forskningstraditioner eller skolor
• uppvisa insikter i olika historiska teoriers och metoders möjligheter och
begränsningar samt relation till generell vetenskapsteori
• uppvisa grundläggande insikter i forskningsetik
Färdigheter och förmåga

• självständigt förhålla sig till källmaterial och vetenskapliga framställningar
• självständigt förhålla sig till teori och tillämpning av teori
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• att utifrån teoretiska överväganden kritiskt och systematiskt kunna integrera och
bearbeta empirisk kunskap och kritiskt bedöma och analysera komplexa företeelser
och frågeställningar även med begränsad information
• uppvisa gott vetenskapligt och etiskt omdöme vid hantering av källor och
resultatrapportering
• visa insikt om historievetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i
samhället och människors ansvar för den används
Innehåll

Kursen ger fördjupade insikter i historieämnets utveckling, vetenskapsteori, historisk
teori och metod och sätt att formulera vetenskapliga problem. Kursen skall förbereda
studenten inför examensarbete samt eventuell forskarutbildning i historia.
Kursen består av fyra delkurser:
1.Introduktion (Introduction) 7,5 hp
Delkursen inriktas på att ge en introduktion till forskningsförberedande studier. Inom
delkursen ges en orientering i innebörden av forskning inom historieämnet, dess särart
samt förhållande till andra vetenskaper. Delkursen innehåller också en orientering i
allmän vetenskapsteori och en introduktion i forskningsetik.
2. Historiografi (Historiography) 7,5 hp
Delkursen inriktas på att ge fördjupade insikter i historieämnets utveckling.
3. Historiska teorier (Historical theories) 7,5 hp
Delkursen inriktas på att ge fördjupade insikter i historieämnets teoretiska traditioner.
4. Historiska metoder (Historical methods) 7,5 hp
Delkursen inriktas på att ge fördjupade och vetenskapligt inriktade insikter i olika
historiska metoder. I samband med att dessa presenteras diskuteras olika källmässiga
problem, operationalisering och hantering av historiskt material samt analysarbete och
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resultathantering.

Former för undervisning

Undervisningen består i föreläsning, övningstillfällen och seminarier. Den bygger på
aktivt deltagande från studenterna i diskussioner utifrån övningar och inläsning av
litteratur.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Examination sker genom aktivt seminariedeltagande samt genom muntliga och/eller
skriftliga uppgifter och tentamina. För godkänt resultat krävs närvaro vid minst 80% av
kurstillfällena.
För studerande som inte godkänts vid första provtillfället anordnas nytt prov i
anslutning till det första. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyat prov för
högre betyg. Maximalt antal provtillfällen per examination kan begränsas till fem.
Den studerande har, om det är praktiskt möjligt, rätt till byte av examinator efter att ha
underkänts två gånger på samma examination. Begäran om byte av examinator skall
vara skriftlig och ställas till ämnets studierektor.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget VG på kursen som helhet krävs detta betyg på minst två delkurser samt
godkänt resultat på övriga ingående delkurser.
Kursvärdering

Lärare på kursen ansvarar för att studenternas synpunkter systematiskt inhämtas
genom skriftliga utvärderingar vid kursens slut och att resultaten av utvärderingarna
ligger till grund för kursens utformning.
Övrigt

Jämställdhets- och jämlikhetsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning
och utvärdering. Därutöver skall kursen, i den mån det är relevant, medvetandegöra
kring och problematisera ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbar
utveckling.
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