Kursplan för HIS B16
Historia: Medeltidshistoria
Grundnivå, 15 högskolepoäng
Fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildningen vid området för humaniora och
teologi 2010-02-24.
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen.
Undervisning sker på svenska.

Kursen mål
Efter avslutad kurs ska den studerande
• översiktligt kunna redogöra för den europeiska medeltidens allmänna historia (politiska,
ekonomiska, kulturella och sociala aspekter), med särskilt fokus på de nordiska länderna,
•

kunna redogöra för ett antal aktuella medeltidshistoriska forskningslägen och kunna
diskutera olika tolkningar av historiska problem,

•

kunna ur ett grundläggande forskningsperspektiv redogöra för olika typer av medeltida
skriftligt källmaterial,

•

kunna utifrån några konkreta exempel på källor ställa historiskt intressanta frågor utifrån
såväl källmaterialets förutsättningar som forskningens aktuella ståndpunkter,

•

kunna utifrån några aktuella exempel diskutera nuvarande uppfattningar om medeltiden
(som metafor, stereotyp, historisk vision, etc.) och relatera dessa till forskningens
uppfattning om epoken,

•

visa förmåga att kritiskt utvärdera allmänna fördomar och uppfattningar om medeltiden.

Kursens innehåll
I kursen studeras medeltidens historia på tre nivåer: dels med avsikt att skänka en översiktlig
kunskap om medeltidens allmänna historia, dels med avsikt att göra djuplodande fallstudier av
enskilda frågor, med utgångspunkt i källmaterial från epoken, dels med avsikt att problematisera
det nuvarande användandet av medeltiden inom populärkulturen (medeltidsfestivaler,
medeltidsfilmer, medeltidsmarknader, etc.). Olika tolkningar, metoder och källmaterial diskuteras
och analyseras.
Kursen består av följande delkurser:
Delkurs 1, Grundläggande medeltidskunskap. 7,5 hp.
Delkurs 2, Medeltiden och nutiden. 7,5 hp.

Undervisning och examination
Undervisningen utgörs av en kombination av föreläsningar, gruppövningar och studier i
källmaterial. Gruppövningarna är obligatoriska.
Kursen examineras genom aktivt deltagande i gruppövningarna och genom skriftliga uppgifter.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.
En in- eller utresande student har rätt att få kompletterande ECTS-betyg. Begäran om sådant ska
göras till studierektor eller motsvarande senast 3 veckor efter kursstart.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs standardbehörighet B.1, dvs Historia A, Samhällskunskap A,
Svenska B eller Svenska 2 B eller motsvarande kunskaper.

Litteratur
För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga.

Övrigt
Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan kurs får endast
tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälningsoch informationsmaterial.

