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Cultural Heritage and the Cultural Turn
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) redogöra för kulturhistoriska metoder inom historisk forskning,
2) kritiskt värdera olika typer av kulturhistoriskt källmaterial,
3) redogöra för den kulturella vändningens teoretiska och metodologiska aspekter i ett historiografiskt
perspektiv,
4) analysera och reflektera över kulturhistoriska perspektiv och hur de påverkar vår historiesyn,
5) tillämpa kritiska perspektiv på de egna kulturtraditionerna och
6) diskutera och problematisera begreppet kultur.

Innehåll
Kursen ger fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper med fokus på kulturarvsperspektiv och
kulturhistoriska traditioner. Kursen öppnar upp för vidgade historiska perspektiv på såväl individuella
som kollektiva handlingsformer och föreställningsvärldar. Utifrån ett historiografiskt perspektiv
behandlas antropologiska, etnologiska och mentalitetshistoriska traditioner liksom postmoderna
strömningar och den så kallade kulturella vändningen. Kursen ger också översiktligt kännedom om
estetiska och kulturella uttryck under olika epoker.



Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom aktivt deltagande i seminarier och individuella skriftliga
inlämningsuppgifter.

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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