
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  HUHI001 
2. Kursens namn Historia: Historia – kurs på forskarnivå 
3. Högskolepoäng 52,5 
5. Beslutsuppgifter Fastställd 2014-01-15 i enlighet med Arbets- och 

delegationsordning för Humanistiska och teologiska 
fakulteterna 

6. Ändringsuppgifter  
 
 
2. Allmänna uppgifter 
1. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet 

Kurs på forskarnivå. Kursen är obligatorisk i 
forskarutbildning i historia 

2. Undervisningsspråk Företrädesvis svenska eller engelska 
 
 
3. Mål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse • kunna utifrån en bred kunskapsbas redogöra för 

historieämnet som forskningsfält 
• kunna utifrån en bred kunskapsbas redogöra för 

villkoren för hur historisk kunskap produceras och 
används 

• kunna på en fördjupad nivå redogöra för och analytiskt 
reflektera över den mångfald av teoretiska perspektiv 
och metoder som används och har använts inom svensk 
och internationell historieforskning och angränsande 
discipliner 
 

2. Färdighet och förmåga • i såväl nationella som internationella sammanhang 
muntligt och skriftligt med auktoritet kunna presentera 
sin forskning och sina forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt 

• kunna självständigt och kritiskt reflektera över 
relationen mellan förändring och kontinuitet samt över 
historiska tolkningars tidsbundenhet 

• kunna självständigt identifiera historiska problem och 
formulera relevanta, analytiska och genomförbara 
problemformuleringar till undersökningar 

• kunna kritiskt förhålla sig till dagens samhälleliga 
villkor utifrån historiska perspektiv 

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

• kunna redogöra för historievetenskapens möjligheter 
och begränsningar och människors ansvar för hur den 
används 

• kunna på ett fördjupat sätt diskutera 
historievetenskapens roll i samhället och historikernas 
etiska ansvar 

 



 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess 
innehåll samt om 
kursen är indelad i 
olika delar 

I kursen diskuteras på en kvalificerad nivå teorier och metoder 
i det historiska kunskapsfältet. 
 
I kursen ingår följande obligatoriska delkurser 
1. Teorikurs (7,5 hp) 
2. Metodkurs (7,5 hp) 
 
Därutöver läser doktoranden tematiska fördjupningskurser 
som väljs och utformas i samråd med handledare och anges i 
den individuella studieplanen. Delkurserna kan även läsas vid 
andra universitet. De tematiska fördjupningskurserna syftar 
till att både fördjupa doktorandens specialkompetens inom det 
valda forskningsområdet och bredda doktorandens 
kunskapsområden. Dessa ska ge en mångfald av perspektiv på 
den historievetenskapliga praktiken. Minst en tematisk 
fördjupningskurs ska därför behandla en tematik inom 
historievetenskapen som är klart separerad från det område 
inom vilket doktoranden skriver sin avhandling.  
 
3. Tematisk fördjupningskurs på forskarnivå I (7,5 hp) 
4. Tematisk fördjupningskurs på forskarnivå II (7,5 hp) 
5. Tematisk fördjupningskurs på forskarnivå III (7,5 hp) 
6. Tematisk fördjupningskurs på forskarnivå IV (7,5 hp) 
7. Tematisk fördjupningskurs på forskarnivå V (7,5 hp) 
 
En tematisk fördjupningskurs på forskarnivå (7,5 hp) kan 
bytas ut mot följande delkurser 
Högskolepedagogisk introduktionskurs (3 hp) samt 
Högskolepedagogisk fortsättningskurs (4,5 hp) eller 
Högskolepedagogisk introduktionskurs (3 hp) samt tematisk 
fördjupningskurs (4 hp). 
 
 

 
 



5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar 

På de obligatoriska delkurserna och de tematiska 
fördjupningskurserna sker undervisning i form av 
obligatoriska seminarier. En tematisk fördjupningskurs kan 
dock också vara utformad som en individuell läskurs där 
undervisningen består av samtal med handledaren. Den kan 
också vara i form av utökad läskurs där flera doktorander 
följer samma läskurs och undervisning ges i form av 
arbetsmöten med eller utan lärare. 

2. Examinationsformer De obligatoriska delkurserna examineras genom muntliga och 
skriftliga uppgifter. Examinationsformer för de valbara 
tematiska fördjupningskurserna fastställs av ansvarig lärare 
på delkursen.  

 
 
6. Betyg 
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd eller 

godkänd. 
2.  Grund för betyg på hel 

kurs 
För betyget godkänd på hela kursen krävs betyget godkänd på 
samtliga delkurser. 

3.  Ev. olika betygsskalor 
för olika delar av 
kursen 

 

 
 
 
7. Litteratur 
1. Litteratur  
 
 
8. Övrigt 
1. Kursen ges vid Historiska institutionen, Lunds universitet 
2. Engelsk titel: History: History – third-cycle course 
3.  
 
 


