Humanistiska och teologiska fakulteterna

HISA33, Historia: Att arbeta med historievetenskap och
historieförmedling ur ett historiekulturellt perspektiv, 7,5
högskolepoäng
History: Working with Scholarly History and Communication from
a Historical-cultural Perspective, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-05-04 att gälla från och med 202005-04, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Ämne: Historia
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna översiktligt redogöra för grundläggande frågor om historievetenskap,
historieförmedling och historiekultur,

Färdighet och förmåga
• kunna diskutera och argumentera för olika tolkningar av historiska problem,
• kunna resonera kring historiekultur utifrån historievetenskap och
historieförmedling och begreppen borderline event och historiemedvetande,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna anlägga perspektiv som rör genus, social ställning, etnicitet och kulturell
mångfald i historien och historieskrivningen.

Kursens innehåll
I kursen behandlas grundläggande frågor om historievetenskap, historieförmedling
och historiekultur och om relationen dem emellan. Historiekulturellt centrala frågor är
vilken historia som blir historia och på vilka sätt denna valda historia tolkas och
förmedlas i olika kontexter. En kontext är den historia som blir vetenskapliggjord
historia på landets universitet och högskolor. En annan kontext är samhällens och
individers historia och sätt att förstå sig själva på. Båda kontexterna är beroende av
den historiekultur de är delar av och som definieras av frågan om urval och syn på det
förflutna. Tillkommer gör frågan om vad som händer när historia förmedlas. Vilken
historia uppfattas som relevant? Hur görs historien relevant? Svaret är delvis
avhängigt hur historiemedvetandet aktiveras vid så kallade borderline events, eller
gränssättande händelser. En gränssättande händelse aktiverar människans
historiemedvetande: hur vi tolkar det förflutna, förstår vår egen tid och ser på
framtiden. Hur kan vi förstå historieämnets relevans i relation till historievetenskapliga
frågeställningar och samhällens och individers orientering i tid? Hur inverkar den
historiekultur i vilken vi lever på ovanstående frågor?

Kursens genomförande
Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och övningar.
Ca. sex seminarier och tre övningar är obligatoriska moment.
Utbildningen ges i sin helhet på distans, med stöd av nätbaserad lärplattform. Det
förutsätts att studenten deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med
nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de tekniska kraven. Ingen fysisk
närvaro krävs.

Kursens examination
Kursen examineras genom en avslutande skriftlig inlämningsuppgift.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Historiska institutionen, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen HISA33, Historia: Att arbeta med historievetenskap
och historieförmedling ur ett historiekulturellt perspektiv
Gäller från V20
2001 Att arbeta med historievetenskap och historieförmedling, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

