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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-03-12 och gäller från
höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1) redogöra för några centrala perspektiv och metodologiska ansatser inom global och transnationell
historia,
2) diskutera på vilka olika sätt ett historiskt perspektiv kan bidra till ny kunskap om internationella
relationer och
3) tillämpa angreppssätt från global och transnationell historia i en mindre, vetenskaplig undersökning av
något internationellt fenomen.

Innehåll



I den här kursen introduceras det tvärvetenskapliga forskningsfältet internationella relationer och hur
historievetenskapliga perspektiv kan ge en fördjupad förståelse av händelser och utvecklingsprocesser.
Kursen tar upp och introducerar nya perspektiv från det historievetenskapliga fältet såsom exempelvis
global och transnationell historia samt ger studenten insikter i på vilka sätt ett historiskt perspektiv kan
bidra till förståelse av utvecklingen i världen av idag. I kursen behandlas historieämnets relation till
forskningsfältet internationella relationer inom statsvetenskap samt vad historievetenskapen kan tillföra
forskningsfältet. Olika perspektiv och metodologiska ansatser i global och transnationell historia
behandlas i kursen. I kursen ges studenten möjligheter att fördjupa sig i historiska fenomen, såsom
exempelvis imperiebyggande, krishantering och integrationsprocesser. I kursen ingår att studenten
tillämpar något perspektiv och/eller metodologisk ansats i global och/eller transnationell historia genom
författandet av ett mindre, historievetenskapligt skriftligt arbete. Inom ramen för kursen behandlas
perspektiv och metodologiska kunskaper som kan användas för olika typer av fördjupningar och
kommande vetenskapliga undersökningar.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen och aktivt deltagande på seminarier.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

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.


