INSTITUTIONEN FÖR HISTORISKA STUDIER

KA1120

Kulturarvets politik och ideologi, 10 högskolepoäng

Politics and Ideology in Cultural Heritage, 10 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för historiska studier 2017-09-01 och senast
reviderad 2020-06-10. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2020-09-01,
höstterminen 2020.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier
Inplacering

Kursen kan ingå i följande program: 1) Kulturarvsstudier, kandidatprogram (H1KAS)
Huvudområde

Fördjupning

Kulturarv

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• redogöra för hur kulturarv används och använts politiskt och ideologiskt i olika
sammanhang.
Färdigheter och förmåga

• identifiera och kritiskt analysera politiska och ideologiska dimensioner i
kulturarvspraktik
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• tillämpa aktörs- och strukturperspektiv på kulturarvsanvändning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• förhålla sig kritiskt och öppet till olika former av kulturarvspraktik.
Innehåll

Med utgångspunkt i kulturarvets praktik beskrivs, analyseras och diskuteras dess
ideologiska och politiska dimensioner. Dynamiken mellan det globala och det lokala,
strukturella förutsättningar och olika aktörers roller illustreras med exempel från olika
delar av världen. Tematikens komplexitet illustreras, bland annat utifrån betydelsen av
genus, klass och etnicitet. Nationella och imperiala projekt, koloniala relationer,
minoritetsproblematik och folkförflyttningar som bakgrund för kulturarvskonflikter
behandlas.

Former för undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Kursens examineras genom skriftliga och muntliga individuella redovisningar där
studenten tillämpar aktuella perspektiv och begrepp och därigenom visar att
lärandemålen uppfyllts. För att godkännas krävs vidare aktivt deltagande vid
förekommande gruppövningar och seminarier. Den som ej kan närvara vid dessa
tillfällen erbjuds en kompletterande individuell uppgift.
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
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På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget G krävs minst 50% av den totala poängsumman vid ingående examination;
för betyget VG att studenten når upp till minst 75% av den sammanräknade
poängsumman för ingående examination. För båda betygen krävs vidare aktivt
deltagande vid gruppövningar och seminarier enligt ovan.
Kursvärdering

I samband med avslutningen av kursen fyller studenten i en utvärderingsenkät vilken
behandlar synpunkter rörande kurs-innehåll, litteratur, kursupplägg, lärarinsatser etc.
Insamlingen äger rum genom de kursansvarigas försorg. Eventuella kvalitets-brister
åtgärdas inför kommande ter-mi-ner och återrapporteras till studenterna.
Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.

Övrigt

Jämställdhets- och jämlikhetsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning
och utvärdering. Därutöver skall kursen, i den mån det är relevant, medvetandegöra
kring och problematisera ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbar
utveckling.
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