Humanistiska och teologiska fakulteterna

HAHII, Masterprogram i historiska studier, 120
högskolepoäng
Master's Programme in Historical Studies, 120 credits
Program med akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på
avancerad nivå / Second cycle degree programme requiring previous university
study

Beslutsuppgifter
Utbildningsplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2021-01-18 (U 2021/6) med ikraftträdande
2021-01-20, att gälla från och med höstterminen 2021.

Programbeskrivning
Programmet är inriktat mot historia i bred mening. Studenterna ges möjlighet att
fördjupa sina kunskaper i såväl historia som i idé- och lärdomshistoria samt sina
insikter i – och kritiska förståelse av – nationell och internationell forskning. Perspektiv
som genus, klass, etnicitet, generation, mångfald och hållbar utveckling bearbetas
genomgående i studierna. Studenterna skall också få kännedom om flervetenskapliga
samarbeten med historiskt perspektiv. De får ytterligare uppöva sina färdigheter i att
självständigt och kritiskt analysera historiska och idéhistoriska problem genom att
bearbeta olika typer av material och dokumentera detta arbete i en egen vetenskaplig
uppsats. Möjlighet att arbeta praktiskt med historia, genom praktik på t ex arkiv,
museer eller förlag, i politiska organ/sammanhang – i bredaste bemärkelse, inkl EU –
media, tankesmedjor, samverkansorgan mellan universitet och näringsliv eller inom
universitet erbjuds.

Mål
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Kunskap och förståelse
Efter avslutad masterexamen ska den studerande:
●

●

●

●

kunna redovisa fördjupade kunskaper om historiska sammanhang, tillstånd och
förändringsprocesser, om den vetenskapliga och intellektuella historien inklusive
betydande personligheter och verk och kunna placera in dessa i deras kulturella
och internationella sammanhang,
kunna visa kunskaper om de teoretiska och praktiska villkor under vilka historisk
och idéhistorisk forskning skapas och kunna analysera dess samhälleliga
betydelse,
kunna visa väsentligt fördjupade kunskaper inom ett avgränsat och självvalt
historiskt eller idéhistoriskt område,
kunna visa fördjupad metodkunskap inom historiska studier,

Efter avslutad magisterexamen (1 år/60hp) ska den studerande:
●

●

●

●

kunna redovisa fördjupade kunskaper om historiska sammanhang, tillstånd och
förändringsprocesser, om den vetenskapliga och intellektuella historien inklusive
betydande personligheter och verk och kunna placera in dessa i deras kulturella
och internationella sammanhang,
kunna visa kunskaper om de teoretiska och praktiska villkor under vilka historisk
och idéhistorisk forskning skapas och kunna analysera dess samhälleliga
betydelse,
kunna visa fördjupade kunskaper inom ett avgränsat och självvalt historiskt eller
idéhistoriskt område,
kunna visa fördjupad metodkunskap inom historiska studier,

Färdighet och förmåga
Efter avslutad masterexamen ska den studerande:
●

●

●

●

●

●

●

visa förmåga att utifrån olika teorier, metoder och frågeställningar bearbeta och
kritiskt analysera komplexa samtida och historiska problem, företeelser och
idéströmningar, till vilka räknas kulturella, natur,- samhälls- och
humanvetenskapliga idéer,
kunna självständigt och kreativt identifiera och formulera problem av historisk
och idéhistorisk relevans samt kritiskt och systematiskt integrera kunskap från
olika discipliner med historisk inriktning,
kunna planera, med adekvata metoder genomföra och skriftligt presentera en
egen undersökning inom ett valt område inom en given tidsram, bedöma
resultatens relevans i förhållande till annan forskning, och bidra till
kunskapsutvecklingen,
visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och
skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de
argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
uppvisa ökade färdigheter i informationssökning och källkritik, genom analys och
teoretiskt reflekterande över olika typer av historiska källor och forskningslägen,
kunna reflektera över de historiska kunskapsområdenas relation till praktiskt
arbete, näringsliv och samhälleliga institutioner,
visa förmåga att med god språkbehandling argumentera på ett effektivt och
övertygande sätt med vetenskapligt relevant terminologi i både muntliga och
skriftliga presentationer,
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●

visa förmåga att diskutera historisk och idéhistorisk forskning, problem och
perspektiv såväl i en akademiskt som i en icke-akademisk form,

Efter avslutad magisterexamen (1 år/60hp) ska den studerande:
●

●

●

●

●

●

●

●

visa förmåga att utifrån olika teorier, metoder och frågeställningar bearbeta och
kritiskt analysera komplexa samtida och historiska problem, företeelser och
idéströmningar, till vilka räknas kulturella, natur,- samhälls- och
humanvetenskapliga idéer,
kunna självständigt och kreativt identifiera och formulera problem av historisk
och idéhistorisk relevans samt integrera kunskap från olika discipliner med
historisk inriktning,
kunna planera, med adekvata metoder genomföra och skriftligt presentera en
egen undersökning inom ett valt område inom en given tidsram,
visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina
slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i
dialog med olika grupper,
uppvisa ökade färdigheter i informationssökning och källkritik, genom analys och
teoretiskt reflekterande över olika typer av historiska källor och forskningslägen,
kunna reflektera över de historiska kunskapsområdenas relation till praktiskt
arbete, näringsliv och samhälleliga institutioner,
visa förmåga att med god språkbehandling argumentera på ett effektivt och
övertygande sätt med vetenskapligt relevant terminologi i både muntliga och
skriftliga presentationer,
visa förmåga att diskutera historisk och idéhistorisk forskning, problem och
perspektiv såväl i en akademiskt som i en icke-akademisk form,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad masterexamen ska den studerande:
●

●

●

●
●

kunna förhålla sig till och problematisera olika riktningar inom den historiska och
idéhistoriska forskningen och angränsande discipliner samt de teorier och
metoder som används inom dessa nationellt och internationellt, såväl i
akademiska som ickeakademiska sammanhang,
kunna värdera och diskutera forskningens roll i samhället samt historikers och
idéhistorikers ansvar,
kunna uppvisa kritisk medvetenhet om historien och den historiska och
idéhistoriska forskningen utifrån perspektiven genus, klass, etnicitet, generation,
mångfald och hållbar utveckling,
visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin egen
kunskapsutveckling.

Efter avslutad magisterexamen (1 år/60hp) ska den studerande:
●

●

●

kunna förhålla sig till och problematisera olika riktningar inom den historiska och
idéhistoriska forskningen och angränsande discipliner samt de teorier och
metoder som används inom dessa nationellt och internationellt, såväl i
akademiska som ickeakademiska sammanhang,
kunna värdera och diskutera forskningens roll i samhället samt historikers och
idéhistorikers ansvar,
kunna uppvisa kritisk medvetenhet om historien och den historiska och
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●
●

idéhistoriska forskningen utifrån perspektiven genus, klass, etnicitet, generation,
mångfald och hållbar utveckling,
visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin egen
kunskapsutveckling.

Kursuppgifter
Obligatoriska kurser för hela programmet
Historiska studier: Introduktionskurs (7,5 högskolepoäng)
Historiska studier: Teorier och metoder inom historievetenskaperna (7,5
högskolepoäng)
Historiska studier: Historisk översiktskurs – förändring och kontinuitet i världshistorien
(7,5 högskolepoäng)
Obligatoriska kurser för inriktning mot Historia
Historia: Historiografisk kurs (7,5 högskolepoäng)
Historia: Examensarbete (30 högskolepoäng alternativt 2x15 högskolepoäng)
Obligatoriska kurser för inriktning mot Idé och lärdomshistoria
Idé- och lärdomshistoria: Vetenskapshistoria (7,5 högskolepoäng)
Idé- och lärdomshistoria: Begreppshistoria (7,5 högskolepoäng)
Idé- och lärdomshistoria: Examensarbete (30 högskolepoäng alternativt 2x15
högskolepoäng)
Valbara kurser
Historiska studier: Praktik (7,5 högskolepoäng) eller Historiska studier: Digital historia
(7,5 högskolepoäng), och sammanlagt 22,5 högskolepoäng tematiska
påbyggnadskurser om vardera 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå inom historia på
historisk inriktning och 15 högskolepoäng tematiska påbyggnadskurser om vardera
7,5 högskolepoäng inom idé- och lärdomshistoria på idéhistorisk inriktning. Kurserna
väljes i samråd med programkoordinator eller handledare.
Exempel på kurser för inriktning mot Historia
Historia: Försörjning och egendom 1500-2000 (7,5 hp)
Historia: Kunskapshistoria (7,5 hp)
Historia: Terror och folkmord i det moderna samhället (7,5 hp)
Historia: Kroppens historia (7,5 hp)
Historia: Tematisk påbyggnadskurs (7,5 hp)
Exempel på kurser för inriktning mot Idé- och lärdomshistoria
Idé- och lärdomshistoria: Svensk idé- och lärdomshistoria (7,5 hp)
Idé- och lärdomshistoria: Historiebruk, nationalism och identitet (7,5 hp)
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Idé- och lärdomshistoria: Tematisk påbyggnadskurs (7,5 hp)
Sammanlagt valbara kurser om sammanlagt 30 högskolepoäng på avancerad nivå
eller grundnivå. Väljes i samråd med programkoordinator eller handledare.
Se bilaga Programstruktur.

Examen
Examensbenämningar
Filosofie masterexamen
Huvudområde: Historia
Huvudområde: Idé- och lärdomshistoria
Degree of Master of Arts (120 credits)
Major: History
Major: History of Ideas and Sciences
Filosofie magisterexamen
Huvudområde: Historia
Huvudområde: Idé- och lärdomshistoria
Degree of Master of Arts (60 credits)
Major: History
Major: History of Ideas and Sciences
Student som antagits till programmet kan efter ett års studier, inklusive
examensarbete på 15 högskolepoäng, ta ut en magisterexamen under förutsättning
att övriga kursfordringar för en sådan är uppfyllda.

Förkunskapskrav och urvalsmetod
Förkunskapskrav
För tillträde till programmet krävs filosofie kandidatexamen i historia, idé- och
lärdomshistoria, ekonomisk historia, religionshistoria, historisk antropologi,
Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med
historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning.
Grundläggande behörighet i svenska och engelska är ett krav.

Urvalsmetod
Baseras på betyg på kandidatuppsats samt personligt brev.

Övergångsregler
Programmet ersätter HAHIS, Masterprogram i historiska studier.
Studenter som antagits till HAHIS har rätt att registreras och avsluta sina studier på
HAHII.

Övrigt
Kurser inom masterprogrammet kan sökas och läsas som fristående kurser i mån av
plats. Om detta utrymme finns på kurserna annonseras de ut som lediga platser och
(HAHII) Masterprogram i historiska studier, 120 högskolepoäng / Master's Programme in Historical
Studies, 120 credits

6/6

de är då öppna för efteranmälan.
Undervisningsspråket är svenska. En del undervisning kan ske på engelska.
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Masterprogram HAHIST: Terminsindelning
Inriktning 1: Historia
Inriktning 2: Idé- och lärdomshistoria
Termin 1
Gemensamma obligatoriska kurser
Historiska studier: Introduktionskurs (7,5 hp)
Historiska studier: Teorier och metoder inom historievetenskaperna (7,5 hp)
Historiska studier: Historisk översiktskurs – förändring och kontinuitet i världshistorien (7,5
hp)
Inriktning: Historia
Inriktning: Idé- och lärdomshistoria
Historia: Historiografisk
Idé- och lärdomshistoria: Vetenskapshistoria (7,5 hp)
påbyggnadskurs (7,5 hp)
I slutet av termin 1 görs en plan i samråd med programkoordinator eller handledare för resten
av programtiden.
Termin 2
Inriktning: Historia
Historia: Tematisk påbyggnadskurs 1
(7,5 hp)
och
Historia: Tematisk påbyggnadskurs 2
(7,5 hp)
och
Historiska studier: Praktik (7,5 hp)
eller
Historiska studier: Digital historia
(7,5 hp)
och
Historia: Tematisk påbyggnadskurs 3
(7,5 hp)

Inriktning: Idé- och lärdomshistoria
Idé- och lärdomshistoria: Begreppshistoria (7,5 hp)
och
Idé- och lärdomshistoria: Tematisk påbyggnadskurs 1
(7,5 hp)
och
Historiska studier: Praktik (7,5 hp)
eller
Historiska studier: Digital historia (7,5 hp)
och
Idé- och lärdomshistoria: Tematisk påbyggnadskurs 2
(7,5 hp)
ELLER

ELLER

Idé- och lärdomshistoria: Begreppshistoria (7,5 hp)
och
Historia: Tematisk påbyggnadskurs 1
Idé- och lärdomshistoria: Tematisk påbyggnadskurs 1
(7,5 hp)
(7,5 hp)
och
eller
Historia: Tematisk påbyggnadskurs 2
Historiska studier: Praktik (7,5 hp)
(7,5 hp)
eller
eller
Historiska studier: Digital historia (7,5 hp)
Historiska studier: Praktik (7,5 hp)
och
eller
Idé- och lärdomshistoria: Examensarbete (15 hp)
Historiska studier: Digital historia
(7,5 hp)
och
Historia: Examensarbete (15 hp)
Termin 3
Fri modul (30 hp), väljes i samråd med programkoordinator eller handledare

Termin 4
Inriktning: Historia
Historia: Examensarbete (30 hp)

Inriktning: Idé- och lärdomshistoria
Idé- och lärdomshistoria: Examensarbete (30 hp)

ELLER

ELLER

Historia: Tematisk påbyggnadskurs 2
(7,5 hp)
eller
Historia: Tematisk påbyggnadskurs 3
(7,5 hp)
och/eller
Historiska studier: Praktik (7,5 hp)
och
Historia: Examensarbete (15 hp)

Idé- och lärdomshistoria: Tematisk påbyggnadskurs 2
(7,5 hp)
eller
Idé- och lärdomshistoria: Tematisk påbyggnadskurs 3
(7,5 hp)
och/eller
Historiska studier: Praktik (7,5 hp)
och
Idé- och lärdomshistoria: Examensarbete (15 hp)

Kommentar: Tematiska påbyggnadskurser kan efter samråd med examinator bytas ut mot
kurser på avancerad nivå inom den aktuella inriktningen som ges på andra lärosäten

