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Benämning
Kulturhistoria som teori och metod

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar kulturhistoria som ett mångdisciplinärt humanvetenskapligt kunskapsfält. Särskilt fokus
ligger på att behandla de teoretiska och metodologiska perspektiv inom fältet som utvecklats under de senaste
decennierna. Centrala begrepp som mening, representation, materialitet och praktik behandlas, liksom
kulturhistoriens grund i äldre historiska forskningsfrågor. Dessutom presenteras teman som behandlas i
aktuell forskning, också vid institutionen, till exempel sinnes- och känslohistoriska problemställningar.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- redogöra för grundläggande teoretiska perspektiv och begrepp inom internationell kulturhistorisk
forskning.
- redogöra för såväl den kulturhistoriska forskningens historiografi som dess aktuella problemställningar.
- kritiskt omsätta kulturhistoriska perspektiv i vetenskapliga problemställningar.
Undervisning

Undervisningen består av seminarier. Närvaro vid seminarierna är obligatorisk. Studenterna förutsätts vara väl
förberedda inför seminarierna.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom ett skriftligt prov. För mer detaljerad information hänvisas till
kursbeskrivningen.
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b. Betygsättning på kursen sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt, B = Mycket bra, C
= Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = Helt otillräckligt.
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på provet och fullgjord närvaro om 75 %. Närvaro vid
samtliga seminarier är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig
lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Frånvaro
från seminarier kompenseras med en skriftlig uppgift.
e. För varje kurstillfälle erbjuds studenten minst två examinationstillfällen under den aktuella terminen. Under
termin då kurstillfälle saknas erbjuds studenten minst ett examinationstillfälle.
Studerande som som fått lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter får inte genomgå förnyad
examination för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot detta. Framställan om
detta ska göras till institutionsstyrelsen.
f. Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får ej tillgodoräknas i examen samtidigt med kurs vid någon högskoleenhet vars innehåll helt eller
delvis överensstämmer med innehållet i Kulturhistoria som teori och metod.
Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista annonseras på institutionens hemsida, www.littvet.su.se, senast en månad före kursstart.
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