
Dnr: HIG650/20201

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Historia

Kursplan

Det mångfacetterade kulturarvet

Kurskod: HIG650

Kursens benämning: Det mångfacetterade kulturarvet
The Multifaceted Cultural Heritage

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Huvudområde:
HIA (Historia)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-08-30 och gäller från
vårterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Områdesbehörighet A1 (Historia 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller
områdesbehörighet 1 (Historia A, Samhällskunskap A).

Lärandemål
Delkurs 1, Kulturarvets idévärld (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1) identifiera och analysera historiska och samtida ideal, idéer och föreställningar om kulturarv och
2) redogöra för centrala metoder och teorier för studier av kulturarv. 

Delkurs 2, Kulturarvsmiljöer (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1) kritiskt reflektera kring olika former av kulturarvsmiljöer och
2) tillämpa olika perspektiv på kulturarvets betydelse för identitetsformering.



Innehåll
Kursen fokuserar på hur kulturarv konstrueras och gestaltas ur ett historiskt såväl som ett samtida
perspektiv. Avsikten är att undersöka och problematisera kulturarv och de miljöer i vilka de produceras,
reproduceras, sprids och används. Kursen har ett mångvetenskapligt perspektiv där studier i historia
kompletteras av exempelvis religion, litteratur, film, konst och teatervetenskap. Kursen möjliggör
fokusering på lokala och regionala exempel genom exempelvis studiebesök och exkursioner.
Studenterna erbjuds genom studierna möjligheter att skärpa sin analytiska förmåga och identifiera olika
utvecklingslinjer relaterade till frågor om genus, klass, etnicitet och identitet samt att fördjupa förståelsen
för kulturens betydelse för människan och samhället lokalt och globalt.

Kursen består av två delkurser

Delkurs 1, Kulturarvets idévärld (7,5 hp)
En ämnesfördjupande litteraturkurs som undersöker och problematiserar hur idéer och berättelser om
kulturarv har skapats och omskapats historiskt och i vår samtid. 

Delkurs 2, Kulturarvsmiljöer (7,5 hp)
I delkursen undersöks materialiseringar av och föreställningar om kulturarvsmiljöer. Utgångspunkt tas i
hur dessa spridits genom olika typer av satsningar och i populärkultur.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1 examineras genom aktivt deltagande i seminarier, gruppuppgift, individuell skriftlig
hemtentamen och en individuell muntlig redovisning. 
Delkurs 2 examineras genom genom aktivt deltagande i seminarier, en individuell skriftlig
inlämningsuppgift och en individuell populärvetenskaplig presentation. 

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
Kursen utgör en del av termin två inom studierna på Magisterprogrammet SAMAS inriktning historia,
kulturarv och historiebruk. Kursen kan även läsas som fristående kurs.

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


