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Use of history
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

(A1N)

Huvudområde:
HIA (Historia)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-02-23 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå. Examen på grundnivå omfattande minst 180
högskolepoäng med huvudområde historia, kulturstudier, idéhistoria, religion, etnologi, antropologi
eller motsvarande. Motsvarande bedömning kan göras. Gymnasiets Svenska kurs B/3 eller Svenska
som andra språk kurs B/3 samt Engelska kurs A/6 eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1) beskriva och diskutera hur historiebruk som fenomen har behandlats inom minnesforsking,
kulturarvsforskning, historia och historiedidaktik,
2) diskutera begreppet historiebruk i relation till begreppen historiemedvetande och historiekultur,
3) beskriva historiebruk som uttryck för identitet, mångfald och globalisering,
4) relatera och analytiskt tillämpa relevanta teorier och modeller på samtida historiebruk och
5) diskutera och exemplifiera hur historiebruk kan tillämpas som perspektiv inom utbildningsområdet
såväl som inom kultur- och kulturarvsinstitutioner.

Innehåll
Kursen sätter in begreppet historiebruk i en nationell och internationell forskningskontext. Avsikten är
att studenten skall tillägna sig både en fördjupad vetenskaplig förståelse för historiebruk och en
förtrogenhet med hur perspektivet praktiskt kan tillämpas i undervisning och kulturförmedling.
Studenten tar del av central litteratur på området och relaterar denna till historiebruk i en av
neonationalistiska tendenser utmanad mångkulturell och globaliserad samtid.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.



Examination
Kursens mål examineras genom muntlig tentamen i grupp och skriftlig tentamen individuellt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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