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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-02-15 och gäller
från vårterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
HIGA01 Historia I, 30 hp samt minst 22.5 hp inklusive delkursen Historisk verkstad från kursen
HIGB01 Historia II, 30 hp, eller Idéhistoria 1-60 hp där minst 52,5 hp skall vara godkända, eller
motsvarande.

Lärandemål
Kursens syfte är att utveckla fördjupade ämnesteoretiska kunskaper i historia. Som en del av detta
syfte skall studenterna utöka sina färdigheter att självständigt och kritiskt bearbeta skilda teoretiska
och metodologiska perspektiv.

Delkurs 1, Historisk teori och metod, 7,5 hp
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- tillämpa fördjupade ämnesteoretiska och metodologiska kunskaper på historiska problem,
- redogöra för historieforskningens kontextbundenhet i ett internationellt perspektiv och
- värdera skilda ämnesteoretiska traditioner i ett internationellt perspektiv.

Delkurs 2, Fördjupningskurs, 7,5 hp
Alternativ 1. Det moderna Sverige
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- sammanfatta huvuddragen i den moderna välfärdsstatens framväxt och utveckling i svensk kontext
och
- redogöra för skilda perspektiv på den svenska välfärdsstaten i ett historiskt perspektiv.

Alternativ 2. Perspektiv på modern indisk historia
Detta alternativ är aktuellt för de studenter som läser inom ramen för Karlstads universitets



samverkansavtal med indiska universitet.
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- sammanfatta huvuddragen i modern indisk historia under 1800- och 1900-talet och
- redogöra för olika perspektiv inom historieforskningen på framväxten av den indiska nationalstaten
under kolonial och postkolonial tid.

Delkurs 3, Självständigt arbete, 15 hp
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- utifrån en avgränsad problemformulering inom historia självständigt identifiera och formulera en
frågeställning samt genomföra metodval,
- genomföra litteratursökning och datainsamling samt analys av material utifrån en vald metod,
- göra etiska bedömningar inom historievetenskapliga arbeten och
- presentera en självständigt genomförd historievetenskaplig undersökning i skriftlig form.

Innehåll
Kursen består av tre delkurser.

Delkurs 1, Historisk teori och metod, 7,5 hp
Delkursen ger en fördjupning i klassiska och aktuella teoribildningar av relevans för det historiska
kunskapsfältet. Problem som berörs är värdering och tillämpning av skilda teoretiska och
metodologiska perspektiv.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och studiegruppsarbete.

Delkurs 2, Fördjupningskurs, 7,5 hp
Alternativ 1. Det moderna Sverige.
Delkursen ger en fördjupning av det politiska, sociala och ekonomiska sammanhang som skapade
förutsättningar för den moderna svenska välfärdsstaten. Delkursen tar upp utvecklingslinjerna från
cirka 1920 till idag inklusive ett antal viktiga brytpunkter och tendenser i utvecklingen. Exempel är
efterkrigstidens planhushållningsdebatt, immigration och individualiseringsprocesser.

Alternativ 2. Perspektiv på modern indisk historia, 7,5 hp
Detta alternativ är aktuellt för de studenter som läser inom ramen för
Karlstads universitets samverkansavtal med indiska universitet.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och studiegruppsarbete. För de studenter som
läser inom ramen för Karlstads universitets samverkansavtal med indiska universitet är merparten av
delkursens föreläsningar, uppsatsarbete samt seminarier förlagda till universitetets studiecentrum i
Indien.

Delkurs 3, Självständigt arbete, 15 hp
Under delkursen skall studenten självständigt författa ett vetenskapligt uppsatsarbete på grundval av
förvärvade färdigheter från teori- och metodkursen samt fördjupa sin förmåga att kritiskt granska och
diskutera vetenskapliga forskningsresultat.

Undervisningen sker i form av seminarier och handledning, individuellt eller i grupp.

Handledning erbjuds bara under den tid kursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds
handledning i mån av plats och resurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Målen för delkurs 1 examineras genom individuell hemtentamen, aktivt seminariedeltagande och



enskilt författat uppsats-PM.
Målen för delkurs 2 examineras genom individuell hemtentamen och aktivt seminariedeltagande
(gäller både alternativ 1 och 2).
Målen för delkurs 3 examineras dels genom ett självständigt arbete som seminariebehandlas, dels
genom opposition på annan students arbete.
Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på samtliga delkurser är på grund av
begränsade resurser begränsat till fem.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget
Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 22.5 hp av kursens 30 hp.

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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