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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-03-04 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng med huvudområde historia, idéhistoria,
kulturstudier, religion, statsvetenskap, samhällskunskap, etnologi, arkeologi, sociologi, kulturgeografi
eller motsvarande. Gymnasiets Svenska kurs B/3 eller Svenska som andra språk kurs B/3 samt
Engelska kurs A/6 eller motsvarande. 

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna 
1) beskriva historievetenskapens framväxt och roll i samhället ur både ett svenskt och ett internationellt
perspektiv,



2) identifiera och analysera vad som ansetts vara världshistoriens viktiga händelser och utvecklingslinjer
i europeisk historieskrivning och
3) reflektera kring hur maktstrukturer utmanats och befästs i historieskrivningen och hur detta har
påverkat ojämlikhet och jämställdhet i samhället. 

Innehåll
I denna kurs introduceras studenten till historievetenskapliga studier på avancerad nivå. Genom att ta
avstamp i det historiografiska perspektivet syftar kursen till att ge en orientering i hur den svenska och
europeiska historieskrivningen har utvecklats över tid. Vidare behandlas hur historieskrivningen beskrivit,
påverkat och påverkats av olika typer av maktstrukturer, exempelvis genus, klass och etnicitet. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom aktivt deltagande i seminarier och genom individuella skriftliga
inlämningsuppgifter.

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


