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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-03-14 och gäller
från höstterminen 2016 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andra språk 3 eller B eller motsvarande.
Gymnasiets Engelska kurs 6 eller A eller motsvarande. Vidare krävs examen på grundnivå i historia
omfattande minst 180 högskolepoäng.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- visa kunskap om jämförande metoder och transnationella perspektiv på regionalt samhällsbyggande
inom historisk forskning
- kunna diskutera jämförande metoders principiella, metodologiska och vetenskapsteoretiska skillnader
och likheter,
- visa kunskap och förståelse om skillnader och likheter mellan jämförande studier, jämförande
fallstudier och fallstudier,
- kunna diskutera hur en studies övergripande design påverkar såväl val av frågeställningar och
källmaterial som forskningsresultat och
- kunna diskutera och värdera komplexa, historievetenskapliga problem.

Innehåll
Under kursens gång diskuteras logiken och förklaringsmodellerna bakom olika jämförande
metodansatser och transnationella perspektiv inom huvudområdet historia. Vidare analyseras hur
skillnaderna mellan olika teoretiska traditioner påverkar problemformulering, urval av cases och
genomförande.

Stoffet disponeras historiografiskt. Utvecklingen av kvalitativ och kvantitativ jämförande metod under
efterkrigstiden behandlas samt lanseringen av nya s.k. transnationella perspektiv under slutet av



1900-talet. Till utgångspunkt för genomgången ligger dels principiella, teoretiskt-metodologiskt
orienterade texter, dels konkreta, exempel på hur historiker arbetat med jämförande och fallorienterade
metoder vid studiet av regioner och lokaliteter.

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras dels genom aktivt deltagande vid seminarier, dels genom individuellt
skriftligt arbete.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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