
Historia - kursbeskrivningar 

 

Grundstudierna består av följande kurser: 

Grundkurs i historia I (10 sp) 110005.0  

Grundkurs i historia II (10 sp) 110006.0  

Grunderna i historisk metod (5 sp) 110007.0 

 

Grundkurs i historia I (10 sp) 110005.0 (nätkurs)  

Grundkurs i historia I omfattar kronologiskt tiden från den senmedeltida agrarkrisen till 

napoleontiden. Målet med kursen är att deltagarna ska få en bred orientering i periodens 

historia och en kunskapsmässig grund att bygga vidare på i fortsatta historiestudier. Under 

kursens gång behandlas ett antal övergripande teman i Nordens, Europas och de övriga 

världsdelarnas historia, med uppmärksamheten fäst vid hur historieforskningen hanterat 

utmaningen och bedömer möjligheterna att skapa relevant kunskap inom området. Kursen ger 

utifrån olika övergripande teman en inblick i historikers metodologiska angreppssätt, främst 

källkritiken och värdet av att granska det förflutna utifrån olika perspektiv. Kursen består av 

tolv uppgifter; tio veckovisa övningar (essäer, gruppdiskussioner, bildanalys etc.), en längre 

kursessä samt en inlärningsdagbok.  Kursen bedöms på skalan 1-5 utifrån en 

helhetsbedömning av de tolv uppgifterna och aktivt deltagande.  

 

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:  

a) diskutera människans frågvishet gentemot det förflutna och det personliga intresset för 

historia  

b) visa förmåga att ställa nya frågor till kurslitteraturen  

c) igenkänna strukturer, processer och vändpunkter som kännetecknar förmoderna samhällen  

d) identifiera centrala teman och delområden som varit, är eller kan bli centrala inom 

historievetenskapen  

e) beskriva olika former av växelverkan mellan fenomen i nordisk, europeisk och global 

historia  

f) redogöra för värdet av att betrakta historien ur olika perspektiv  

g) varsebli samspelet mellan individ och struktur och särskilt villkoren för aktörskap  

h) grundlägga en vetenskapligt-kritisk attityd och få en första inblick i historievetenskapens 

kunskapsmässiga premisser 

 Kurslitteratur:  

•    McKay & al (eds.), A History of World Societies (Bedford/St. Martins 2009)  

•    Gustafsson, H., Nordens historia. En europeisk region under 1200 år (Studentlitteratur 

2007)  

•    artiklar i Moodle och i Nelliportalen 

 



Grundkurs i historia II, 10 sp (nätkurs)  

 

Grundkurs i historia II sträcker sig kronologiskt från napoleontiden till nutid och utgör en 

fortsättning på Grundkurs i historia I. Målet är att de deltagarna skall få en bred orientering i 

periodens historia och en kunskapsmässig grund att bygga vidare på i fortsatta historiestudier. 

Under kursens gång behandlas ett antal övergripande teman i Nordens, Europas och de övriga 

världsdelarnas historia med uppmärksamheten fäst vid hur historieforskningen hanterat 

utmaningen och bedömer möjligheterna att skapa relevant kunskap inom området. Kursen ger 

en inblick i historikers metodologiska angreppssätt och i historievetenskapens olika 

inriktningar. Kursen består av tolv uppgifter; tio veckovisa övningar (essäer, 

gruppdiskussioner, bildanalys etc.), en längre kursessä samt en inlärningsdagbok.  Kursen 

bedöms på skalan 1-5 utifrån en helhetsbedömning av de tolv uppgifterna och aktivt 

deltagande.  

 

 

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:  

a) beskriva historievetenskapens historia och dess särart i förhållande till andra vetenskapliga 

discipliner  

b) visa förmåga att ställa nya frågor till kurslitteraturen  

c) igenkänna strukturer, processer och vändpunkter som kännetecknar moderna samhällen  

d) beskriva olika former av växelverkan mellan fenomen i nordisk, europeisk och global 

historia  

g) varsebli samspelet mellan individ och struktur och särskilt villkoren för aktörskap  

f) identifiera centrala inriktningar och delområden inom historievetenskapen  

g) förklara hur historievetenskapen förhåller sig till "de stora berättelserna" som historiska 

narrativ 

Kurslitteratur:  

•    McKay & al (eds.), A History of World Societies (Bedford/St. Martins 2009)  

•    Gustafsson, H., Nordens historia. En europeisk region under 1200 år (Studentlitteratur 

2007)  

•    artiklar i Moodle och i Nelliportalen 

 

Grunderna i historisk metod, 5 sp (nätkurs) 
 

Kursen Grunderna i historisk metod (5 sp) sammanfattar grundstudieblocket i historia 

(sammanlagt 25 sp). Utgående från frågan "vad gör historiker?" visar kursen hur historikern i 

praktiken går tillväga när hon forskar. Kursens målsättning är att ge deltagarna en 

sammanfattande bild av historisk forskning och de avväganden som historikern ställs inför. 

Vilka element ingår i en forskningsprocess? Hur skapas, formuleras och besvaras historiska 

frågor? Kursen diskuterar källkritiska angreppssätt och tillämpning av historiska metoder. Vi 

frågar oss bland annat hur historikern hittar, använder och analyserar källor. Dessutom 

diskuteras varierande historiesyner och olika sätt att förklara historiska sammanhang. 

Praktiska övningar där deltagarna övar sig på att arbeta som historiker utgör en viktig del av 

kursen. Deltagarna bekantar sig med olika slag av digitaliserade källor. Kursen ger också 

övning i informationssökning i databaser och elektroniska arkiv.  

 

Efter genomförd kurs förväntas den studerande kunna:  



- identifiera de olika beståndsdelar som ingår i en historievetenskaplig undersökning  

- analysera olika typer av källor som används i historisk forskning  

- beskriva hur arkiv, även digitala, och elektroniska databaser fungerar  

- söka referens- och forskningslitteratur  

- diskutera skapandet av ett forskningsläge  

- identifiera hermeneutiska, positivistiska och dekonstruerande angreppssätt  

- identifiera olika slag av förklaringar och metodologiska tillvägagångssätt 

Kurslitteratur: Artiklar i Moodle. I kursfordringarna ingår att deltagarna själv söker fram 

material i databaser, i digitala arkiv och i digitala tidskrifter och böcker. 

 

Genushistoria, 5 sp (nätkurs)  

 

Kursen ger en orientering i genushistoria, både genom genus i historievetenskaplig forskning 

och genom det föränderliga könets historia från medeltiden till 1900-talet. Kursen sträcker sig 

över en mängd viktiga genushistoriska frågeställningar. Varför skilde man på män och 

kvinnor i lagen? Vem har arbetat med vad och varför? Hur har synen på kropp och sexualitet 

förändrats genom historien? Vilken betydelse hade kön i synen på medborgarskap och 

politik? Kursens fokus ligger i att ge studenterna verktyg att tolka både historia och samtid ur 

ett genusperspektiv.    

 

Efter genomförd kurs förväntas den studerande:  

a) ha en överblick över centrala genushistoriska temaområden; exempelvis klass, familj,  

medborgarskap  

b) inneha grundläggande kunskaper om hur kön utgör en grundläggande struktur för hur 

människor har organiserat sina familjer, samhällen och liv  

c) inneha förståelse för hur betydelsen och uppfattning av kön varierat och förändrats över tid 

samt hur kulturella föreställningar och sociala strukturer kring kropp och sexualitet bestämt 

villkoren för både kvinnor och män  

d) känna igen de olika teoretiska perspektiv som har format ett kvinno- och genushistoriskt 

ämnesområde  

e) känna huvuddragen i fältets historiska utveckling 

 


