Dnr: 2018/33343.1.2.2

Kursplan
Fakulteten för konst och humaniora
Institutionen för kulturvetenskaper

1KU056 Kulturarv och kommunikation, 15 högskolepoäng
Communicating Cultural Heritage, 15 credits
Ämnesgrupp
Kulturvetenskap
Nivå
Grundnivå
Fördjupning
G1N
Fastställande
Fastställd 20140526
Senast reviderad 20181120 av Fakulteten för konst och humaniora. Reviderad
kurslitteratur.
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2019
Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
l
l

l
l

l

l

kommunicera om kulturarv med personer utan specialkunskap inom området,
kritiskt bedöma olika kommunikationsformer i samband med kulturarv på
vetenskaplig nivå,
analysera och diskutera valda kulturarv ur ett pedagogiskt perspektiv,
redogöra för och problematisera innebörden av ett kulturarvspedagogiskt
förhållningssätt,
diskutera historiens plats i vår kultur och i vårt samhälle samt de mekanismer som
gör att det förflutna upplevs meningsfullt i vår tid,
identifiera, formulera och lösa problem kring kommunikation om kulturarv.

Innehåll
Denna kurs handlar om hur man kommunicerar kulturarv i samhället. En kritisk
granskning genomförs av vad som kommuniceras, vem som kommunicerar, hur, till vilka
målgrupper, och med vilket syfte. Olika kommunikationstekniker tas upp, t.ex.
guidningar, rekonstruktioner, konstverk, living history, fackböcker, populärvetenskapliga
artiklar, utställningar och digitala medier. Historiedidaktiska frågor utgör olika
utgångspunkter för urval, förmedling, tolkning och förståelse av det förflutna och
förhållandet mellan det förflutna och nuet. Detta förhållande analyseras genom centrala
begrepp som historiebruk och historiekultur. Särskild vikt i kursen ligger på
kulturmiljöpedagogik och kulturarvspedagogik. Kulturarvets potential för undervisning
framhävs och centrala pedagogiska problemställningar diskuteras.
All undervisning förutom föreläsningar är obligatorisk.

Undervisningsformer
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Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops samt studiebesök.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examination av kursen sker genom muntlig och skriftlig examination. Även projektarbete
kan ingå i examination. För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda.
Betygskriterier för betyget Väl godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. Studerande
som ej godkänts vid ordinarie examination 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.
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