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Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2019-11-26 och kursplanen är fastställd av
institutionsstyrelsen vid Historiska institutionen 2019-12-17.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen inom ett humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller juridiskt huvudområde inklusive ett
examensarbete om 15 högskolepoäng. Engelska 6 eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
7TID

Benämning
Att forska om tidigmodern tid

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen ska ge studenterna kunskap om aktuella problemställningar och metoddiskussioner inom det
tidigmoderna forskningsfältet samt utveckla de specifika färdigheter som krävs för att kunna analysera
handskrivet källmaterial från samma tidsepok. Dessutom ska studenterna ges fördjupad kunskap i vilka olika
typer av tidigmodernt källmaterial som finns på arkiv och bibliotek samt hur dessa kan utnyttjas för historisk
forskning.
Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
1. Redogöra för och kritiskt diskutera problemställningar och metodiska överväganden inom aktuell
tidigmodern forskning.
2. Visa utvecklade färdigheter vad gäller att förstå, tolka och analysera tidigmoderna källtexter, särskilt
handskrifter.
3. Visa fördjupade kunskaper i hur man söker belägg, identifierar källkritiska problem och utformar historiska
studier baserade på tidigmodernt källmaterial.
4. Analysera och kritiskt granska andra forskares metoder och operationalisering av teorier utifrån deras
utgångspunkter.
5. Visa utvecklade insikter om forskningsprocessen och hur forskare kan använda olika typer av källtexter för
att skapa ny kunskap.
Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och studiebesök. All undervisning är obligatorisk. Kurskravet
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innefattar aktivt deltagande i diskussioner och övningar samt fullgjorda skriftliga och muntliga uppgifter.
Kunskapskontroll och examination

a) Examination sker genom fyra uppgifter: 1) en analys av två aktuella forskningsartiklar; 2) övning i
transkribering och tolkning av källtexter; 3) deltagande i och skriftlig rapport av diskussionerna vid ett
forskningsseminarium; 4) en självständig redogörelse för en mindre forskningsuppgift.
b) Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt B = Mycket bra C = Bra D
= Tillfredsställande E = Tillräckligt Fx = Otillräckligt F = Helt otillräckligt
c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d) För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga fyra examinationsuppgifter samt
fullgjorda kurskrav.
e) För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Studerande som fått lägst betyget E får inte
genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehall helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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