Humanistiska och teologiska fakulteterna

HISB05, Historia: Kulturhistoria, 15 högskolepoäng
History: Cultural History, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2007-09-11 att gälla från och med
2007-09-11, vårterminen 2008.

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

Historia

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för olika strömningar inom den moderna kulturhistoriska
forskningen
• kunna diskutera innebörden i olika kulturbegrepp
• kunna redovisa kunskaper om grundläggande kulturella förändringar sedan
medeltiden

Färdighet och förmåga
• visa förmåga att förstå och tolka olika kulturanalytiska perspektivs möjligheter och
begränsningar
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna relatera den historiska kunskapen om olika kulturer och kulturbegrepp till
samhällsrelevanta och allmänmänskliga problemområden.

Kursens innehåll
Kursen ger kunskap om den moderna kulturhistoriska forskningens olika inriktningar
såsom historisk antropologi, mentalitetshistoria, mikrohistoria och "cultural studies".
Mentaliteter och motkulturer i det medeltida och tidigmoderna samhället studeras
liksom kultur- och klassmöten i det industrikapitalistiska samhället. 1900-talets
vardags- och populärkultur studeras också. Skillnaderna och spänningarna mellan
folkliga kulturer och elitkulturer diskuteras genomgående. Kursen tar sitt avstamp i en
diskussion om kulturbegreppet.
Kursen består av följande delkurser:
1.
2.
3.
4.

Kulturhistoriska infallsvinklar, 1,5 högskolepoäng,
Mentalitet och motkultur i det äldre samhället, 4,5 högskolepoäng,
Kultur- och klassmöten under 1800-talet, 4,5 högskolepoäng,
1900-talets kultur, 4,5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom obligatorisk aktiv närvaro. Delkurserna 2-4 examineras
genom muntlig och/eller skriftlig tentamen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd krävs betyget väl godkänd på minst två av
delkurserna 2-4 samt betyget godkänd på övriga delkurser.
På delkurs 1 används något av uttrycken underkänd eller godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)
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Övrigt
1. Kursen ersätter HIS281.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensam med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
3. Delkursernas namn på engelska:

1. Perspectives of Cultural History,
2. Mentality and Counterculture in Early Society,
3. Culture and Class Clashes of the 19th Century,
4. 20th Century Culture.
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Prov/moment för kursen HISB05, Historia: Kulturhistoria
Gäller från H07
0701 Kulturhistoriska infallsvinklar, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0702 Mentalitet och motkultur i det äldre samhället, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0703 Kultur- och klassmöten under 1800-talet, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0704 1900-talets kultur, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

