Humanistiska och teologiska fakulteterna

HISB15, Historia: Historisk sakprosa, 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 2010-02-15 att gälla från och med 201002-15, 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 de genrer som förekommer inom historisk
sakprosa (synteser, biografier, monografier, tidskriftsartiklar, kulturjournalistik,
encyklopediska artiklar, med mera),
• kunna relatera historisk sakprosa till historiskt inriktad fiktion (skönlitteratur, tvprogram, filmer med mera),
• kunna redogöra för de olika stegen i tillkomstprocessen av sakprosa, från idé- och
manuskriptfas via redaktionella bearbetningar till produktionen av tryckfärdiga
alster på förlag eller tidningsredaktion,
• kunna redogöra för hur den svenska arbetsmarknaden fungerar för skribenter
inom fältet historisk sakprosa (med tonvikt på arbetsmarknaden utanför
universitetsvärlden),
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Färdighet och förmåga
• kunna skriva recensioner av historisk litteratur, avsedda för dagstidningar och
liknande media, samt populärhistoriska artiklar och boksynopsis,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera hur akademiska forskningsresultat kan överföras till massmediala
former, såväl med avseende på riskerna (övertolkningar och förenklingar) som
möjligheterna att vidga kunskapssamhällets ramar genom förmedling av nya rön.

Kursens innehåll
I kursen studeras historisk sakprosa utifrån syftet att kursdeltagarna skall tillägna sig
färdigheter som gör det möjligt att själva producera publiceringsbara alster, i första
hand i det korta formatet. Ett flertal genrer analyseras och diskuteras:
kulturrecensioner i dagspress, populärhistoriska artiklar, essäer, fackböcker och
historiskt inriktad skönlitteratur. Betydande vikt läggs även vid förmedlandet av
praktiska erfarenheter av dilemman som uppkommer i mötet mellan akademisk
forskning och uppdragsgivare i näringslivet (bokförlag, produktionsbolag,
kulturredaktioner, etcetera). Eftersom målet med kursen är att utveckla färdigheter
läggs stor vikt vid studenternas aktiva deltagande genom textskrivande och påföljande
diskussioner under seminarieliknande former.
Kursen består av följande delkurser:
1. Historia och litteratur, 7,5 hp,
2. Produktion av sakprosa, 7,5 hp.

Kursens genomförande
Undervisningen utgörs av en kombination av föreläsningar, egna övningar
(skrivuppgifter) och gemensamma diskussioner av texter, eventuellt (beroende på
antalet kursdeltagare) i mindre grupper. Såväl föreläsningar som textskrivande och
diskussioner är obligatoriska element.

Kursens examination
Kursen examineras genom skrivandet av ett antal texter och genom aktivt deltagande
i påföljande diskussioner.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
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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.
2. Delkursernas namn på engelska:

1. History and Literature,
2. Writing Non-Fiction.
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Prov/moment för kursen HISB15, Historia: Historisk sakprosa
Gäller från V10
1001 Historia och litteratur, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1002 Produktion av sakprosa, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

