Humanistiska och teologiska fakulteterna

HISS12, Historia: Historiebruk, 7,5 högskolepoäng
History: Uses of History, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-10-26 att gälla från och med 201110-26, vårterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs inom ramen för Nordplus-nätverket. Den kan normalt
ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisning sker på skandinaviska.
Huvudområde

Fördjupning

Historia

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för hur historia konkret brukas i nordiska och europeiska
samhällen och stater
• kunna förhålla sig till och relatera till olika begrepp och teorier relaterade till
historiebruk

Färdighet och förmåga
• med hjälp av teorier och begrepp kunna analysera den historiska dimensionens
roll i kultur, samhälle och politik både muntligt i konkreta exempel som diskuteras
på seminarierna och skriftligt i det självständiga arbetet
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• med god förmåga kunna kritiskt granska olika historiebruk
• på ett utvecklat sätt diskutera med kursdeltagare från andra nordiska länder och
kunna värdera varandras bruk av historia.

Kursens innehåll
Kursen har två huvudsakliga inriktningar. Den första är teoretisk, analytisk och
historiografisk och rör förståelsen av för kursen oundgängliga begrepp som
historiemedvetande, historiekultur och historiebruk. Den andra ger empiriska exempel
på historiebruk i Norden och Europa. Föreläsningar beledsagas av seminarier vid vilka
lärare och studerande diskuterar historiebruken och deras implikationer. Ett mindre,
självständigt arbete skall utföras och redovisas.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av obligatoriska föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Kursens examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminariediskussioner och en skriftlig
uppgift som ventileras på ett avslutande seminarium.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng i historia, idé- och lärdomshistoria,
religionshistoria, historisk antropologi, ekonomisk historia, Europakunskap,
genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller
annat ämne med historisk inriktning, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med 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 HISS12, Historia: Historiebruk
Gäller från V12
1101 Historia: Historiebruk, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

