Humanistiska och teologiska fakulteterna

SASH65, History of the Holocaust, 7,5 högskolepoäng
History of the Holocaust, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-06-20 att gälla från och med
2012-06-20, höstterminen 2012.

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

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna på ett grundläggande plan redogöra för orsakerna som ledde fram till
Förintelsen,
• kunna beskriva hur Förintelsen påverkade det politiska och kulturella språkbruket
under efterkrigstiden,

Färdighet och förmåga
• kunna i tal och skrift, utifrån historievetenskapliga ståndpunkter, diskutera och
analysera Förintelsen,
• kunna sätta Förintelsen i relation till andra folkmord före och efter andra
världskriget,

2/ 4

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma och diskutera hur Förintelsen har påverkat det samhälleliga
språkbruket,
• kunna förhålla sig till och diskutera hur människor hanterat det trauma som
Förintelsen utgör.

Kursens innehåll
Kursen ger en introduktion till studiet av Förintelsen – begreppet för det systematiska
dödandet av Europas judar – och de orsaker som ledde fram till Förintelsen. En grund
ges till att söka svar på svåra frågor som varför denna tragedi inträffade. Genom att
undersöka de förhållanden som leder fram till folkmord, Förintelsen i synnerhet, kan
de studerande orientera sig i efterkrigstidens tolkningar och debatter. Även
konsekvenserna av Förintelsen, hur den påverkade det politiska och kulturella
språkbruket under efterkrigstiden och varför den kom att uppmärksammas så sent
diskuteras under kursen. Förintelsen relateras också till andra folkmord före och efter
andra världskriget.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Aktivt deltagande vid
seminarierna är obligatoriskt.

Kursens examination
Examinationen fullgörs dels genom deltagande i gruppövningar och seminarier dels
genom skriftlig hemtentamen. Efter särskild överenskommelse med de studerande
kan andra examinationsformer förekomma.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
A är högsta betyg och lägsta godkända betyg är E. Betyg för icke godkänt resultat
betecknas med Underkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ersätter EUR107 samt SASH20.
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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3. Utbytesstudenter har företräde till kursen. Kursen fordrar god skriftlig och
muntlig språkfärdighet i engelska.
4. Utländska studenter undantas från förkunskapskravet på kunskaper i svenska.

4/ 4

Prov/moment för kursen SASH65, History of the Holocaust
Gäller från V13
1201 History of the Holocaust, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

