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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-03-10 och gäller från
höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1) definiera olika historiska konflikter och trauman,
2) diskutera hur det förflutna använts samhälleligt och historiskt i anslutning till olika trauman,
3) reflektera kring centrala begrepp som historiebruk, historiemedvetande och historiska berättelser
utifrån historiska exempel,
4) analysera berättelser om det förflutna och hur de relateras till nutida och framtida perspektiv,
5) övergripande sammanfatta historieområdets forskningsfält och
6) bedöma historiska konsekvenser av samhällens traumatiska erfarenheter.



Innehåll
Kursen behandlar bearbetningsprocesser vid historiska trauman. Frågan om historieämnets moraliska
implikationer kommer att beröras, utan att några givna svar ges om rätt eller fel, gott eller ont. Däremot
belyses i vad mån historia kan fungera som ett instrument för bearbetning av kollektiva trauman. Att dra
fram undanträngda minnen i ljuset och granska dem systematiskt, ökar det möjligheten att frigöra sig från
det förflutnas demoni? Är det tvärtom så att en alltför stor fixering vid svunna tiders oförrätter försvårar
fredlig samexistens mellan till exempel olika etniska grupper? År 2003 inrättade den svenska regeringen
en särskild myndighet som kom att betecknas "Forum för levande historia". Det ursprungliga syftet var
att sprida kunskap om omständigheter kring Förintelsen. Senare har även andra folkmord hamnat i
blickpunkten. Här har en uttalat normativ målsättning funnits samt en strävan efter att stärka tolerans,
mångfald och demokrati genom att i någon mening lära av det förgångna. Då Förintelsen får betraktas
som ett sedan länge högprioriterat analysobjekt går inte kursen in på den närmare, om än att minnet av
den i efterkrigstidens Tyskland berörs. Tyngdpunkten ligger istället på vissa andra, ännu till stora delar
obearbetade trauman. Finland efter inbördeskriget 1918, Bosnien efter 1990-talets Balkankrig, Sydafrika
efter apartheid samt Spanien efter Franco är några fall som tas upp. Ambitionen är att spegla
erfarenheter som i skiftande grad och på olika sätt väckt tankar om sådant som ansvar, skuld, tystnad,
aktivt eller passivt stöd åt förhatliga regimer, men också om möjligheten till att kunna bearbeta dem
terapeutiskt. I vidare mening berörs även frågor om kollektiv minnesproduktion, ideologi och identitet.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom en individuell, skriftlig hemtentamen och aktivt deltagande på
seminarier.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

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.


