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Kursplan
Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och
samhällsvetenskap 2016-12-01 att gälla från och med våren 2017.
Forskarutbildningsämne
Historia/History
Kursbenämning (svenska och engelska)
Historia som vetenskap/ Historical Scholarship – Historiographic Perspectives
Högskolepoäng
10hp
Undervisningsspråk
Svenska
Utbildningsnivå
Forskarnivå
Målgrupp och behörighetskrav
Kursen vänder sig till forskarstuderande i historia. Behörighet: att sökande är antagen som
doktorand.
Kursens mål
Efter avslutad kurs skall doktoranden kunna:
• visa fördjupad kunskap om historievetenskapens disciplinära rötter, framväxt och
metodologiska förankring i det källkritiska perspektivet
• visa fördjupad kunskap i någon av de för historievetenskapen centrala skolbildningar
som växte fram under loppet av 1900-talet
• visa fördjupad förmåga att kritiskt och forskningsetiskt kunna värdera och förhålla
sig till olika historikers sätt att angripa, behandla och presentera det förflutna
• visa förmåga att extrapolera kursstoffet till samtidsaktuella forskningsinriktningar och
skolbildningar

Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen är en litteraturfördjupning inom forskarutbildningsämnet. Avsikten är dels att
doktoranderna skall reflektera kring historieskrivningens former och villkor under skilda
perioder, dels att introducera dem, till exempel på skolbildningar inom tidigare
forskning. Med det syftet läser doktoranderna först ett urval teoretiska och klassiska
arbeten inom den historievetenskapliga genren. Därefter väljs ett av tre teman.
Kursen innehåller:
• Ett block med obligatorisk läsning, 6 hp. Här läses några teoretiska och
klassiska arbeten i svensk och internationell historiografi
• Ett block med valbara/valfria litteraturfördjupningar, 4 hp. Här väljer
doktoranden att fördjupa sig i en av tre valbara fördjupningar. De är
annalesskolan, svensk genushistoria eller efter samråd med examinerande
lärare kan den forskarstuderande också föreslå en egen litteraturfördjupning
av motsvarande omfång.
Undervisningsformer: undervisning sker i form av handledning
Kurslitteraturlista och övriga läromedel
Se separat dokument
Examination
Examination sker genom: muntlig individuell tentamen.
Betygsgrader
Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande
i kursen. Denna skall vara vägledande för utveckling och planering av kommande kurser.
Kursintyg
Kursintyg erhålls på begäran av doktoranden

