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Mål
Efter avslutad kurs förväntas de studerande kunna:
l

l

redogöra för hur historia kan användas i offentliga sammanhang för att skapa
identitet,
diskutera sammanhang där det förflutna brukas för att därigenom bli medvetna
om historia som maktresurs i både samtiden och i historien.

Innehåll
Genom att studera offentliga historiebruk som används för att skapa identitet skall de
studerande ges tillfälle att tolka och analysera hur historiebruk kan användas som
maktresurs. De studerande möter i undervisningen historiebruk i olika sammanhang som
till exempel inom partipolitikens område, inom reklam och samhällsupplysning. Kursen
belyser därtill historiebruk i ett historiskt perspektiv.
Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar via en
webbplattform.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart.
Examination sker genom inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i gruppdiskussioner
via läroplattformen. Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges
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För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart.
Examination sker genom inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i gruppdiskussioner
via läroplattformen. Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges
möjlighet till omexamination i enlighet med universitetets lokala regler.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Aronsson, Peter, Makten över minnet. Historiekultur i förändring, Lund:
Studentlitteratur, senaste upplagan. 120 s
Zander, Ulf, Fornstora Dagar, Moderna Tiderbruk av och debatter om svensk
historia från sekelskifte till sekelskifte, Lund: Nordic Academic Press, senaste
upplagan. 650 s
Ca 500 sidor i samråd med examinator

