Humanistiska och teologiska fakulteterna

HISB16, Historia: Medeltidshistoria, 15 högskolepoäng
No English Translation Available, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2010-02-24 att gälla från och med 201002-24, höstterminen 2010.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Historia

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• översiktligt kunna redogöra för den europeiska medeltidens allmänna historia
(politiska, ekonomiska, kulturella och sociala aspekter), med särskilt fokus på de
nordiska länderna,
• kunna redogöra för ett antal aktuella medeltidshistoriska forskningslägen och
kunna diskutera olika tolkningar av historiska problem,
• kunna ur ett grundläggande forskningsperspektiv redogöra för olika typer av
medeltida skriftligt källmaterial,

Färdighet och förmåga
• kunna utifrån några konkreta exempel på källor ställa historiskt intressanta frågor
utifrån såväl källmaterialets förutsättningar som forskningens aktuella
ståndpunkter,
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• kunna utifrån några aktuella exempel diskutera nuvarande uppfattningar om
medeltiden (som metafor, stereotyp, historisk vision, etc.) och relatera dessa till
forskningens uppfattning om epoken,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att kritiskt utvärdera allmänna fördomar och uppfattningar om
medeltiden.

Kursens innehåll
I kursen studeras medeltidens historia på tre nivåer: dels med avsikt att skänka en
översiktlig kunskap om medeltidens allmänna historia, dels med avsikt att göra
djuplodande fallstudier av enskilda frågor, med utgångspunkt i källmaterial från
epoken, dels med avsikt att problematisera det nuvarande användandet av
medeltiden inom populärkulturen (medeltidsfestivaler, medeltidsfilmer,
medeltidsmarknader, etc.). Olika tolkningar, metoder och källmaterial diskuteras och
analyseras.
Kursen består av följande delkurser:
1. Grundläggande medeltidskunskap, 7,5 hp,
2. Medeltiden och nutiden, 7,5 hp.

Kursens genomförande
Undervisningen utgörs av en kombination av föreläsningar, gruppövningar och studier
i källmaterial. Gruppövningarna är obligatoriska.

Kursens examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i gruppövningarna och genom skriftliga
uppgifter.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Övrigt
1. 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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2. Delkursernas namn på engelska:

1. General Introduction to the Middle Ages,
2. The Middle Ages and the Present.

4/ 4

Prov/moment för kursen HISB16, Historia: Medeltidshistoria
Gäller från V10
1001 Grundläggande medeltidskunskap, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1002 Medeltiden och nutiden, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

