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Förkunskaper
Minst 52,5 hp historia innehållande självständigt arbete omfattande minst 7,5 hp eller 
motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

självständigt värdera och kritiskt analysera historiska texter ur olika perspektiv,•
tolka och analysera nutidens samhälle, dess debatter och konflikter ur ett 
historiskt perspektiv,

•

kritiskt analysera historievetenskapens position och funktion i den samhälleliga 
kunskapsproduktionen,

•

tillämpa historievetenskaplig metodologi,•
utföra en egen forskningsuppgift och presentera resultaten i form av ett 
självständigt arbete.

•

Delkurs 1, Historia som vetenskap och kunskapsteoretisk problematisering, 
fördjupningskurs, 15 hp 
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:



redogöra för grunddragen i historieämnets utveckling,•
kritiskt diskutera teoretiska, metodologiska och etiska problem i historisk 
forskning och undervisning,

•

tillämpa grundläggande historievetenskapliga teorier och metoder i relation till 
historiska källor och frågeställningar,

•

redogöra för olika typer av historiska källor och historievetenskaplig litteratur 
samt olika sätt att få tillgång till dessa,

•

analysa och värdera skilda historieuppfattningar och historieintressen i relation 
till historisk forskning, undervisning och samhällsdebatt,

•

sjävständigt formulera en historievetenskaplig frågeställning och identifiera 
lämpliga källor, teorier och metoder för att besvara denna,

•

reflektera över hur historia används i populärkulturella sammanhang.•

Delkurs 2, Examensarbete, 15 hp 
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

med hög grad av självständighet samla in, värdera och bearbeta skilda typer av 
källmaterial,

•

med hög grad av självständighet läsa in och kritiskt reflektera kring relevanta 
forskningslägen, teorier och metoder,

•

metodiskt undersöka de valda källorna och med hjälp av teori analysera dem, 
samt presentera resultaten i en sammanhängande och välargumenterad text,

•

kritiskt och konstruktivt diskutera texter som läggs fram på seminarium,•
bedöma och värdera seminariets synpunkter och bearbeta texten efter dessa.•

Innehåll
Kursen innehåller en fördjupning i historieforskning som teori och praktik med 
kunskapsteoretisk problematisering samt ett examensarbete: 
 
Delkurs 1, Historia som vetenskap och kunskapsteoretisk problematisering, 
fördjupningskurs, 15 hp 
Delkursen behandlar historieforskning och -förmedling som teori och praktik. 
 
I delkursen fokuseras på metodiska och teoretiska problem inom historisk forskning. 
Historieämnets utveckling behandlas och diskuteras genom konkreta exempel. Bland 
annat behandlas ämnets professionalisering, källkritik, metod- och teoriutveckling. 
Genom tillämpade moment övas förmågan att självständigt formulera en 
historievetenskaplig frågeställning, identifiera och söka relevanta källor och litteratur 
samt att göra vetenskapligt grundade teoretiska, metodologiska och etiska val. 
 
Fördjupningar sker med utgångspunkt i ett forskningsaktuellt område där centrala 
historievetenskapliga teman problematiseras. I fördjupningsmodulen Arkiv och 
historisk vetenskap analyseras forskningsprocesser relaterade till kunskapssökning i 
arkiv. I fördjupningsmodulen Tolkningar och perspektiv behandlas hur skilda 
historieuppfattningar och historieintressen påverkar förståelsen och framställningen av 
ett historiskt skeende. I fördjupningsmodulen Historievetenskap och samhällsdebatt 
behandlats och diskuterats ett exempel från aktuell forskning på hur historieforskning 
påverkar samhällsdebatten. I fördjupningsmodulen Historia och populärkultur 
behandlas de bilder av historiska epoker och förlopp som förmedlas genom exempelvis 
skönlitteratur, film och tv-serier. 
 
Delkurs 2, Examensarbete, 15 hp 
 



Varje studerande skall under handledning men med en betydande grad av 
självständighet författa och på seminarium ventilera en vetenskapligt grundad uppsats. 
Varje studerande skall även genomföra en förelagd uppgift som opponent och aktivt 
medverka i diskussionen under seminarieserien.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, diskussionsseminarier, gruppövningar och 
arkivbesök. 
 
Deltagandet i diskussionsseminarier, gruppövningar och arkivbesök är obligatoriskt.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Delkurs 1 examineras genom följande provmoment:

Metod och teori, 9 hp genom aktivt deltagande i diskussionsseminarier och 
gruppövningar, inlämningsuppgifter samt en hemtentamen eller salstentamen,

•

Fyra fördjupningsmoduler om vardera 1,5 hp, genom aktivt deltagande i 
diskussionsseminarier, gruppövningar och/eller arkivbesök.

•

Fördjupningsmomenten bedöms endast med betygen Underkänd och Godkänd. Övriga 
moment bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Samtliga 
moment måste vara minst godkända för att delkursen ska vara genomförd. Frånvaro 
eller bristande aktivitet vid ett obligatoriskt enstaka tillfälle kan kompenseras genom en 
skriftlig inlämningsuppgift enligt ansvarig lärares anvisningar. 
 
Delkurs 2 examineras genom författandet av ett självständigt arbete, försvar av det på 
seminarium samt opposition av annans självständiga arbete och aktivt 
seminariedeltagande. 
 
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl 
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela 
kursen skall betyget vara Väl godkänd på minst 23 hp. Förnyad examination ges i 
enlighet med Lokala regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå 
vid Linnéuniversitetet. Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt 
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett 
anpassat prov eller att studenten genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
 
Delkurs 1. Historia som vetenskap och kunskapsteoretisk problematisering, 
fördjupningskurs 15 hp 
 
Woolf, Daniel, A Concise History of History: Global Historiography from Antiquity to 
thePresent, Cambridge: Cambridge University Press (342 s.). 
 
Gustavsson, Martin & Svanström, Yvonne (red.), Metod: guide för historiska studier, 
Lund: Studentlitteratur, senaste upplagan. 317 s. 



 
Thurén, Torsten, Sant eller falskt? : metoder i källkritik, [Elektronisk resurs], 
Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten, senaste upplagan. Öppet tillgänglig via 
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/20180.pdf. 80 s. 
 
Kompletterande texter enligt kursansvarig lärares anvisningar: ca 500 s. 
 
Litteratur rörande fördjupningar: ca 600 s. 
 
Litteratur om aktuell historie- och kunskapsteoretisk forskning: ca 500 s. 
 
Referenslitteratur 
 
Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, 
Lena, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, senaste 
upplagan, Stockholm: Wolters Kluwer, 424 s. 
 
Florén, Anders & Dahlgren, Stellan, Fråga det förflutna: en introduktion till den 
moderna historieforskningen, Lund: Studentlitteratur, senaste upplagan, 323 s. 
 
Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, 
metod och framställningssätt, Lund: Studentlitteratur, senaste upplagan, 178 s. 
 
Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång var, Lund: Studentlitteratur, 
senaste upplagan. 308 s. 
 
Rieniecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter, Att skriva en bra uppsats, Stockholm: 
Liber, senaste upplagan, 416 s. 
 
 
Delkurs 2, Examensarbete 15 hp 
 
Att skriva historia. Studieguide till självständigt arbete/examensarbete i historia vid 
Linnéuniversitetet, tillhandahålles via lärplattform 20 sidor. 
 
Jarrick, Arne & Olle Josephsson, Från tanke till text. En språkhandbok för 
uppsatsskrivande studenter. Studentlitteratur, senaste upplagan. 129 sidor. 
 
Svenska skrivregler Utgivna av svenska språknämnden, Liber, senaste upplagan. 263 
sidor 
 


