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Förkunskaper
90 högskolepoäng inom historia, idéhistoria eller motsvarande historisk vetenskap, 
inklusive ett självständigt arbete om 15 hp, eller motsvarande och Engelska 6.

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

skriftligen redogöra för olika sätt att berätta och skriva historia som synliggör en 
mångfald av perspektiv, samt beskriva deras svagheter och styrkor,

•

föra en diskussion i skrift om vad som utgör historiska källor och metoder och 
hur dessa kan värderas,

•

förhålla sig kritisk till olika perspektiv på historieskrivning om kolonialism och 
migration,

•

visa i skrift en konkret tillämpning av historiska metoder som lyfter fram 
samtidighet i historiska narrativ.

•

Innehåll



Kursen behandlar de utmaningar historieskrivningen ställs inför när det gäller att 
levandegöra människors skilda erfarenheter och berättelser, i synnerhet sådana som 
uppkommit som en följd av europeisk kolonialism och expansion. Med hjälp av olika 
medier diskuteras historiska perspektiv och källor. Postkolonial och dekoloniserande 
kritik av historieskrivningen diskuteras i teoretiskt och historiografiskt sammanhang, 
och därefter fokuserar kursen på koloniala möten i Sápmi, Nordamerika och Asien som 
konkreta exempel på historier som synliggör utmaningar för historieskrivningens 
praktik. Slutligen ges studenter möjlighet att arbeta med egna exempel kopplade till 
egna fördjupningar.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av obligatoriska seminarier. Verksamheten sker via 
lärplattform.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Kursen examineras löpande genom obligatoriskt deltagande i nätbaserade seminarier 
och genom paperskrivning. För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. För 
betyget Väl Godkänd skall den studerande på ett övertygande sätt uppvisa stor 
förtrogenhet med och självständighet i resande, besvarande och diskuterande av för 
kursen relevanta vetenskapliga frågor. 
 
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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