Humanistiska och teologiska fakulteterna

HISS41, Historiska studier: Digital historia, 7,5
högskolepoäng
Historical Studies: Digital History, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2021-05-06 att gälla från och med 202105-06, vårterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som valbar kurs inom masterprogrammet Historiska studier och
masterprogrammet i Film and Media History. Den kan också läsas som fristående kurs.
Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Kursen ges normalt på engelska, men kan även efter särskild överenskommelse
mellan lärare och studenter ges på svenska. En sådan överenskommelse förutsätter att
lärare och samtliga studenter behärskar svenska.
Huvudområde

Fördjupning

-

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 digitala metoders och arbetssätts betydelse för
tillgängliggörande, bevarande och analys av det förflutna,

Färdighet och förmåga
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• kunna kritiskt analysera digitala metoders och arbetssätts konsekvenser för
insamling, bevarande och tolkning av källmaterial i en digital tidsålder,
• kunna pröva tillämpbarhet och relevans av olika digitala metoder och arbetssätt
på olika slags empiri och frågeställningar,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera och problematisera digitaliseringens samhälleliga betydelse och
digitala metoders och arbetssätts konsekvenser för såväl forskning som
tillgängliggörande av det förflutna.

Kursens innehåll
Kursen behandlar digitaliseringens och de digitala metodernas och arbetssättens
praktik, samt dess konsekvenser för hur det förflutna tillgängliggörs, bevaras och
analyseras. Kursen tar sin utgångspunkt i såväl forskningspraktik som i de
verksamheter som förmedlar och tillgängliggör digitala kulturarvsdata i olika former.
Tonvikt läggs vid hur digitalisering, tillgängliggörande och digitala arbetssätt påverkar
villkoren för såväl historiska undersökningar som förmedlingen av historia till en
bredare publik.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av 8-10 obligatoriska föreläsningar och seminarier.
Utebliven närvaro kompenseras i samråd med läraren.

Kursens examination
Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
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, inklusive examensarbete, i historia,
idé- och lärdomshistoria, mediehistoria, mänskliga rättigheter, filmvetenskap,
religionshistoria, historisk antropologi, ekonomisk historia, Europakunskap,
genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller
annat ämne med historisk inriktning, eller motsvarande kunskaper.
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Övrigt
1. Kursen ges vid Historiska institutionen, Lunds universitet.
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 anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen HISS41, Historiska studier: Digital historia
Gäller från V22
2201 Historiska studier: Digital historia, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

