INSTITUTIONEN FÖR HISTORISKA STUDIER

GP1101 Ämnesorientering för guider i teori och praktik, 30
högskolepoäng
Field specific orientation for guides: archeology, natural heritage and architecture,
30 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för historiska studier 2017-01-30 att gälla från
och med 2017-02-05, höstterminen 2017.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier
Inplacering

Kursen är obligatorisk inom programmet Guide: upplevelser, kommunikation,
kulturarv
Kursen kan ingå i följande program: 1) Guide: upplevelser, kommunikation och
kulturarv (H1GUI)
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• visa för guiden användbara ämneskunskaper och sammanhang utifrån kursens
teman.
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Färdigheter och förmåga

• kommunicera muntligt och skriftligt utifrån presentationstekniker på ett för
situationen och miljön anpassat och entusiasmerande sätt.
• göra för förmedlingssituationer relevanta urval av information.
• leda och samarbeta med grupper.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• på ett grundläggande plan kunna värdera och förhålla sig till kursens
ämnesfördjupande teman, detta med särskild hänsyn till förmedlings- och
upplevelseaspekter.
Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter inom förmedling i
olika guidesituationer via orienterande studier i tre kunskapsteman: Arkeologi och
förhistoria, Naturkunskap och biologisk mångfald samt Stadsrum, stil och bebyggelse.
Kursen inleds med en introducerande delkurs (Introduktion till guidekunskap). Därefter
bildar varje kunskapstema en delkurs, där studenterna övas i presentationsteknik,
hantering av grupper etc, genom fortlöpande praktiska övningar utifrån olika miljöer
och premisser. Studenten får pröva sin ämneskunskap med hjälp av praktiska övningar i
skilda sammanhang.
Delkurser
1. Introduktion till guidekunskap (Introduction), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Under denna delkurs diskuteras och introduceras utbildningsprogrammets
övergripande teman, därtill ges studenterna inledande övningar i
presentationsteknik och dylikt. Delkursen påbörjas i samband med kursstart och
avslutas med en sammanfattande uppgift vid kursens slut.
2.

Arkeologi och förhistoria (Archeology and pre-history), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen innefattar en introduktion till arkeologi som vetenskap samt en
överblick över förhistorien, med utgångspunkt i ett västsvenskt perspektiv och
landskapets förhistoriska lämningar.

3.

Naturkunskap och biologisk mångfald (Natural heritage and biological diversity ),
7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Studenterna orienteras i den västsvenska regionens typiska naturtyper och hur
landskapet kan läsas av och förmedlas i olika miljöer. Flera övningar äger rum i
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fält. Ekologiska perspektiv på hållbarhet diskuteras.
4.

Stadsrum, stil och bebyggelse (Urban spaces: style and architecture), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Denna delkurs belyser den bebyggelse- och stilhistoriska utvecklingen med särskilt
avseende på stadsmiljö. Momentet innefattar både teoretiska studier och exempel i
fält.

Former för undervisning

Kursen innefattar obligatoriska moment där studenten utför olika typer av muntliga
presentationer inför grupp. Dessa presentationer fördelas över de olika delkurserna och
är knutna till delkursens tematik.
Under kursen genomförs flera exkursioner och studiebesök till betydelsefull bebyggelse,
naturområden, museer med mera.
Undervisningsspråk: svenska
Undervisning på norska, danska och engelska kan förekomma.
Former för bedömning

Kursen examineras genom obligatoriska seminarier, skriftliga hemuppgifter och
övningar i fält.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget VG på hela kursen krävs detta betyg på minst 50 procent av delkurserna
samt att övriga delkurser är lägst godkända.
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Kursvärdering

Studenten ges möjlighet att göra skriftlig utvärdering av kursen. Resultatet och
eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de studenter som
genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
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