Kursplan
Dnr HS2016/304
Beslut om inrättande av kursen
Kursen fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
2016-01-28 att gälla från och med ht 2016.
Forskarutbildningsämne Historia/History
Kursbenämning (svenska och engelska) Jämförande perspektiv i historievetenskaplig
forskning/Comparative historical research
Kurskod 6HIS003
Högskolepoäng: 7,5
Undervisningsspråk:
Svenska
Utbildningsnivå
Forskarnivå
Målgrupp och behörighetskrav
Kursen vänder sig i första hand till forskarstuderande i historia
Kursens mål
Efter avslutad kurs skall doktoranden
kunna uppvisa fördjupad kunskap om jämförande metoder och transnationella perspektiv i
historisk forskning och deras principiella, metodologiska och vetenskapsteoretiska skillnader
och likheter
kunna värdera hur skillnader i förstnämnda avseenden påverkar problematisering,
avgränsning, urval och övriga metodlogiska problem i historievetenskaplig forskning
ha förvärvat fördjupade färdigheter i att själv tillämpa denna kunskap och värderingsförmåga
på konkreta, historievetenskapliga problem.
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursens ges i former av seminarier och ett avslutande internat.
Kursen utgör en fördjupning av HIA 515, Jämförande metod och transnationella perspektiv.

Under kursens första hälft sker i seminarieform en fördjupad diskussion av logiken och
förklaringsmodellerna bakom olika typer av jämförande och transnationella ansatser. Tre
huvudfrågor fokuseras:
- frågan om hur valet av jämförelseobjekt (nationalstater, regioner, eller lokaliteter)
styr möjligheterna att formulera hypoteser och historiska förklaringar
- frågan om skillnader/likheter mellan kvalitativ och kvantitativ jämförande metod
samt de metodologiska konsekvenserna av sådana forskningsstrategiska val
- frågan om de vetenskapsteoretiska skillnaderna mellan jämförande metod och
relationella modeller (transfermodeller, histoire croisée).
Kursens seminariedel omfattar 3 hp
Under kursens andra hälft tillämpar doktoranderna ovannämnda kunskaper inom ramen för
ett kortare, självständigt arbete (”paper”), som därefter behandlas vid en avslutande
workshop i internatform. Denna del av kursen motsvarar 4,5 hp. Det självständiga arbetet
kan med fördel utformas som del av metodkapitlet i det egna avhandlingsarbetet.
Kurslitteraturlista och övriga läromedel
Se separat dokument
Examination
Examination sker genom: skriftlig och muntlig tentamen
Betygsgrader
Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Kvalitetsuppföljning (Studenter som deltar i en kurs skall ges möjlighet att framföra sina
erfarenheter av och synpunkter på kurser genom en kursvärdering. Kursvärderingen skall
sammanställas, resultaten informeras om och hållas tillgängliga för de studenterna –
Högskoleförordningen 1 kap. 14§)
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

