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Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2021-12-16 och kursplanen är fastställd av
institutionsstyrelsen vid Historiska institutionen 2022-05-24.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen inom ett humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller juridiskt huvudområde inklusive ett
examensarbete om 10 högskolepoäng. Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
ÖGF7

Benämning
Östersjöns glömda förflutna

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger en historisk fördjupning av Östersjöns maritima förflutna med utblickar mot historiska,
etnologiska och arkeologiska perspektiv. Fokus ligger på perioden 1450-1850 då Östersjön spelade unik roll i
de omgivande ländernas historia, som krigszon, som transportmedel och som resurs. Statens framväxt under
perioden kan kopplas till örlogsflottornas roll i krig, i internationell handel och för administrationens
utveckling. Kursen belyser de komplexa sammanhangen utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv och
diskuterar olika teoretiska och metodologiska sätt att studera relationen mellan människan och samhället i
Östersjöns specifika kontext. Kursen syfte är att visa hur källmaterial och lämningar som återfinns i arkiv,
museer och på havets botten kan komplettera varandra för att ge en mångskiftande bild av Östersjöns
spännande förflutna.
Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
1. Visa fördjupade kunskaper om Östersjöns maritima förflutna utifrån historiska, arkeologiska och
etnologiska perspektiv.
2. Redogöra för centrala teman inom vetenskaplig forskning om Östersjöns maritima förflutna.
3. Tillämpa olika metodologiska och teoretiska verktyg för att studera de specifikt maritima förhållanden i
Östersjöområdet.
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4. Jämföra, värdera och kombinera olika typer av källmaterial (objekt, dokument, bild, och liknande) för att
studera Östersjöns maritima förflutna.
Undervisning

Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen.
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och museum/arkivbesök. Undervisningen är
obligatorisk.
Kurskrav: 80 procents närvaro samt tillfredsställande genomförda presentationer och skriftliga inlämningar.
Fullgörandet av obligatorierna utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination. Se vidare
Kunskapskontroll och examination d).
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom en hemskrivning och obligatorisk närvaro om minst 80 procent.
b) Betygssättning 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. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d) För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på examinationsuppgiften, fullgjorda
obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro om 80 %. Fullgörandet av obligatorierna är en förutsättning för
att få delta i nästföljande examination.
e) För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Studerande som fått lägst betyget E får inte
genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg kan medges om studenten ligger nära gränsen för
godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov meddelats av examinator. Vid
godkänd komplettering används betyget E.
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 inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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