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Beslut
Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Historiska institutionen 7 september 2010. Denna kurs ingår i 
Lärarprogrammet avseende studerande med historia som andraämne i studiegången historia med didaktisk 
inriktning för grundskolans senare år och gymnasieskolan. Kursen inrättades 101013 av Humanistiska 
fakultetsnämnden

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Historia I, 30 högskolepoäng (20 poäng). För att få registrera sig på kursen vid terminsstart ska studenten 
ha kurser om minst 22 högskolepoäng godkända inom Historia I.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

ÖMO4 Kronologisk översikt 1800-2000 4

HIF2 Historisk informationshantering 3

UPP8 Uppsats 8

Kursens innehåll
Kursen behandlar i ett internationellt perspektiv huvuddragen av utvecklingen under modern tid 
(1800–2000),

med beaktande av samspelet mellan politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och 
förändringar.

Kursen behandlar också grunderna för vetenskapliga undersökningar. I kursen ingår utförandet av en

självständig begränsad historisk forskningsuppgift. Här ingår systematisk informationssökning

utifrånvalda frågeställningar, källkritisk behandling, vetenskaplig framställning och 
seminariepresentation.

Kursen består av tre delkurser:

1. Kronologisk översikt 1800-2000 4 hp

2. Historisk forskningsmetod och informationshantering 3 hp

3. Uppsats 8 hp
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(Terminen som helhet innehåller även en VFU-baserad kurs - verksamhetsförlagd i skola - på 15 hp)

Delkurs 1 behandlar huvuddragen i 1800-1900-talens utveckling.

Delkurs 2 behandlar metoder, informationssökning och andra färdigheter och förmågor som har samband 
med vetenskaplig verksamhet. Undervisningen sker i form av olika övningar och seminarier.

Delkurs 3 innehåller ett självständigt författande av en kortare vetenskaplig

uppsats. Grunderna introduceras i en seminarieserie, här ventileras också de färdiga uppsatserna. Själva 
uppsatsskrivandet sker under handledning från läraren.

Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten ha en kunskapsbas om tidsperiodens väsentliga historiska skeenden 
och ska muntligen och skriftligen kunna redogöra för, analysera och diskutera utvecklingslinjer och 
historiska

sammanhang. Studenten ska dessutom ha insikter i grunderna för historisk teori och metod och ska med 
vetenskapliga termer och begrepp muntligen och skriftligen kunna värdera och källkritiskt granska historiska 
källor och litteratur. Studenten ska kritiskt kunna bearbeta och analysera historiskt källmaterial, samt redovisa 
resultaten skriftligt.

I detta ingår:

– kunskap och förmåga att behärska det vetenskapliga hantverket, dvs. att göra en systematisk genomgång 
och bearbetning, att göra korrekta referenser, använda citat och referat, ställa upp tabeller och diagram

– att kunna kritiskt värdera källor och litteratur, samt att kunna skriva en argumenterande framställning som 
redovisar undersökningen och dess resultat

– förmåga att försvara sin uppsats och att kritiskt granska andras arbete.

Undervisning
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier övningar och individuell handledning eller i den 
form som kursansvarig lärare föreskriver. All undervisning på delkurs 2 och  3 är obligatorisk.

Undervisning på övriga delkurser kan också ha obligatoriska inslag; dessa meddelas i kursbeskrivningen vid 
kursstarten. Undervisningens form och omfattning kan anpassas till såväl antalet studenter på kursen som 
institutionens ekonomiska resurser.

Kunskapskontroll och examination
a. Kursen examineras genom salsskrivning, hemskrivning, kortare muntliga och skriftliga redovisningar,

uppsatsskrivning samt seminariediskussion. 



b. Betygssättning på hela kursen samt delkurs 3 sker enligt en sjugradig målrelaterad

betygsskala:

A = Utmärkt

B = Mycket bra

C = Bra

D = Tillfredsställande

E = Tillräckligt

Fx = Otillräckligt

F = Helt Otillräckligt

Delkurs 1 och 2 bedöms enligt en tvågradig betygsskala (UG).

Betyg på hela kursen följer det graderade betyget för delkurs 3. 



c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.



d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga delkurser. 



e. Vid underkännande av prov gäller att studerande som fått betyget Fx eller F respektive U har rätt att

genomgå fyra ytterligare prov så länge kursen ges. Studerande som fått lägst betyget E på prov får 
inte

genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller F respektive U på prov 
två

gånger av en och samma examinator harrätt att få en annan examinator utsedd för att bestämma betyg på 
provet, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per
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termin under en tre-terminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna 
enligt Kunskapskontroll och examination, se e. ovan. 

För överensstämmelser med det tidigare kurssystemet hänvisas till institutionens

studievägledare/studierektor/motsv.

Begränsningar
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och

godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt
Kursen ingår i lärarprogrammet och gäller studerande som har historia som andraämne i studiegången 
historia med didaktisk inriktning för grundskolans senare år och gymnasieskolan. De 15 hp som denna kurs 
avser således en halv termins studier. Terminen som helhet innehåller även en VFU-baserad kurs - 
verksamhetsförlagd i skola - på 15 hp.

Kurslitteratur
Kurslitteraturen omfattar handböcker i internationell och svensk historia, vetenskaplig historisk litteratur samt 
metod- och teorilitteratur. Den omfattar totalt cirka 2.800 sidor.

Kurslitteraturen redovisas i bilaga till beslutsprotokollet.
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