
       

 

  

Kursplanen fastställd av VD 2007-06-18 

Gäller ht-07 

 

Historia, 31-60 högskolepoäng 
History, 31-60 credit points 

 
Grundnivå 

 

Allmänt 
Kursen syftar till att ge ökade kunskaper i historia, dels ökad teoretisk insikt, dels en 
grundläggande vetenskaplig förmåga. Kursen syftar till att utveckla grundläggande kun-
skaper och färdigheter för undervisning i historia i skolans senare år. 

 

Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas de studerande 

- kunna analysera historiska sammanhang och processer genom fördjupade studier. 
- ha författandet en vetenskaplig uppsats av begränsad omfattning och i 
- samband därmed insamla, bearbeta och kritiskt värdera historiskt källmaterial 
- kunna historieämnets och historievetenskapens grunder som utgångspunkt för 

fortsatta studier. 
- ha insikt och kunskap om hur historia brukas, förmedlas och produceras i      

samhället.  
 

Innehåll 
Delkurs 1: Historiekultur och historiebrukDelkurs 1: Historiekultur och historiebrukDelkurs 1: Historiekultur och historiebrukDelkurs 1: Historiekultur och historiebruk,,,, 4,5 hp 4,5 hp 4,5 hp 4,5 hp    
History culture and use of history, 4,5 credit points 
 
Innehåll och former 
Kursen behandlar översiktligt former, funktioner och kanaler för historieförmedling och 
historiebruk 
 
Examination       
Kursen examineras genom både enskilda och gruppinlämningsuppgifter, som tillsammans 
med övrig litteratur seminariebehandlas. 

 
Delkurs 2: MetodkursDelkurs 2: MetodkursDelkurs 2: MetodkursDelkurs 2: Metodkurs, 3, 3, 3, 3 hp hp hp hp 
Method 3 credit points 
 
Innehåll och former 
Kursen skall ge en översiktlig orientering om historia som vetenskap och övningar i till-
lämpningen av historisk metod på ett sätt som utgör en förberedelse för delkurs 3. Kursen 
skall därtill ge en orientering om bibliotek, arkiv och internetresurser.  Obligatorisk när-
varo. 
 
 

Kurskod:Kurskod:Kurskod:Kurskod:    LHFB17LHFB17LHFB17LHFB17    
Ämnesnivå: Ämnesnivå: Ämnesnivå: Ämnesnivå:     BBBB    
Utb.omr.:Utb.omr.:Utb.omr.:Utb.omr.:    HUHUHUHU    
Ämneskod:Ämneskod:Ämneskod:Ämneskod:    HIAHIAHIAHIA    



 
 
 
 
Examination     
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga metodövningar samt genom recensio-
ner av tidigare uppsatser och kurslitteratur 
görs. 
 

Delkurs 3: UppsatskursDelkurs 3: UppsatskursDelkurs 3: UppsatskursDelkurs 3: Uppsatskurs, , , , 7,5 hp7,5 hp7,5 hp7,5 hp     
Research Paper/Thesis  7,5 credit points 
 
Innehåll och former 
Inom delkursen skall varje studerande efter grundläggande metodstudier författa och  
vid seminarium försvara en kortare vetenskapligt dokumenterad framställning kring  
ett historiskt problem. Studerande skall även genomföra en opposition. Obligatorisk  
seminarienärvaro vid minst fyra tillfällen. 
 
Examination     
Kursen examineras genom att studenten ventilerar sin uppsats/examensarbete på ett  
seminarium och dessutom är opponent på en annan students uppsats    

 
Delkurs 4: Delkurs 4: Delkurs 4: Delkurs 4: TemakursTemakursTemakursTemakurs, 7, 7, 7, 7,5 hp,5 hp,5 hp,5 hp  
Thematic course, 7,5 credit points 
 
Innehåll och former  
Delkursens tema meddelas senare. 
 

Delkurs 5: Modern internationell historiaDelkurs 5: Modern internationell historiaDelkurs 5: Modern internationell historiaDelkurs 5: Modern internationell historia,,,, 7,5 hp 7,5 hp 7,5 hp 7,5 hp    
Modern international history, 7,5 credit points 
 
Innehåll och former 
I kursen ges en översikt av huvudlinjer i den europeiska historien under 1900-talet.  
Speciellt betonas de nazistiska och kommunistiska idéernas natur i jämförande perspektiv.  
Kursen innehåller tre probleminriktade skrivuppgifter, som löses individuellt och sedan 
presenteras i grupp samt seminariebehandlas. Närvaro vid gruppdiskussionerna och  
seminarierna är obligatoriskt. 
 
Examination    
Kursen examineras genom att varje student lämnar in tre probleminriktade skrivuppgifter 
som seminariebehandlas. 
 

Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt avslutad kurs i Historia,  
1-30 hp (1-20 poäng) 

 

Kursuppläggning/lärandets former  
Se delkursernas beskrivningar 



  

 

 

Examination och betyg 
Se delkursernas beskrivningar. Som betyg används uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller 
Underkänd. För att erhålla Väl godkänd som slutbetyg fordras betyget Väl godkänd på 
minst två delkurser varav den ena skall vara delkurs 3, seminarieuppsats med opposition, 
samt betyget Godkänd på övriga delkurser. 

 

Kursvärdering 
Kontinuerlig kursvärdering sker under kursens gång. Sammantagen skriftlig utvärdering 
av hela kursen görs på hela kursen före dess slut. 

 

Kurslitteratur 
Kurslitteraturen förtecknas i särskild bilaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HLK KURSLITTERATUR
 Ht 2007 
__________________________________________________________________________ 

Historia, 31-60 hp 
                      Antal sidor                 Antal sidor                 Antal sidor                 Antal sidor    
Delkurs 1Delkurs 1Delkurs 1Delkurs 1    
Aronsson, Peter (red) (2000). Makten över minnet. Historiekultur i förändring.  150 
Ericson, Hans-Olof, Johansson Per Göran, Larsson Hans Albin (red.) (2005)  
Historiska perspektiv. Bidrag från lärare och studenter vid Lärarutbildningen  
i Jönköping. Jönköping. (Finns att köpa på HLK)                                  350 
Johansson, Roger (2001:2). Bilden av Ådalshändelserna 1931 – 70 års kamp  
om historien. Historisk tidskrift 2001:2, s.243-270.                                                    28 
Kalsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (2004). Historien är nu.  
En introduktion till historiedidaktiken. Lund.         350                                            
Svensson, Karl-Johan (2006) Från Winston Churchill till Bobby Sands 
 – ideologiskt laddade gatunamn i Teheran. (Finns att köpa på SAV-sektionen)     28 
 
Delkurs 2Delkurs 2Delkurs 2Delkurs 2    
Ericson, Hans-Olof., Vanmakt och styrka: Studier I arbetarrörelsens tillkomst  
och förutsättningar i Jönköpings, Huskvarna och Norrahammar 1880-1909,  
Arkiv 1987                       313 
Johansson, Per Göran, Gods, kvinnor och stickning. Tidigindustriell verksamhet  
i Höks härad i södra Halland ca 1750 --- 1870. Lund 2001.  
(finns att köpa på SAV-sektionen)     265 
 
Delkurs 3Delkurs 3Delkurs 3Delkurs 3    
Florén, Anders & Ågren, Henrik (2005) Historiska undersökningar.  
Grunder i historisk metod och framställningssätt. Lund          175                                                            
Svenska skrivregler --- utgivna av Svenska språknämnden. Stockholm 2000          216 
 
Delkurs 4Delkurs 4Delkurs 4Delkurs 4    
Litteratur meddelas senare 
 
Delkurs 5Delkurs 5Delkurs 5Delkurs 5    
Browning, Christopher R, (1998) helt vanliga män. Reservpolisbataljon 101  
och den slutliga lösningen i Polen. Norstedts, Stockholm       240                                              
Bodin, Per-Arne, (1999) Den ryska ortodoxa kyrkan i det postsovjetiska Ryssland i  
Karlsson Klas-Göran (red.), Östeuropa – Länder på skilda vägar. Fontes    26 
Englund, Peter, (2002)Brev från nollpunkten. Atlantis                                         290 
Folkmordens århundrade. Sovjetterrorn och Förintelsen sin historia och jämförelse. 
Aktuellt om Historia 2000/2 (Finns att köpa på SAV-sektionen)                            55 
Gussarsson, Margot (2005) Europeiska visioner och nationellt egenintresse.  
Framväxten av den Europeiska unionen 1945-2000. Lund: Studentlitteratur    150                            
Karlsson, Klas-Göran (2005) Terror och tystnad. Sovjetregimens krig mot den  
egna befolkningen. Stockholm                                                                    280 
Johansson, Alf W. (2006) Den nazistiska utmaningen: Aspekter på andra världskriget,  
Tiden                                                                                                      390 
Rystad, Göran & Tägil, Sven, (1984) Första och andra världskrigets utbrott:  
Problem i modern historia, Studentlitteratur   200                              
 
Till samtliga delkurser till kommer Atlas till historien samt arbetsmaterial i varierande omfat-
ning 

 


