1.
1.
2.
3.

Identifikation och grundläggande uppgifter
Kurskod
SAS H65
Kursens namn
Förintelsens historia
Nivå och kod för
G1N Grundnivå, innehåller endast gymnasiala
kursens fördjupning i
förkunskapskrav
förhållande till
examensfordringarna
4. Högskolepoäng
7,5
5. Beslutsuppgifter
Fastställd 2012-06-20 i enlighet med Arbets- och
delegationsordning för Humanistiska och teologiska
fakulteterna.
6. Ändringsuppgifter

2. Allmänna uppgifter
1. Huvudområde/n, om
tillämpligt
2. Ämne, om tillämpligt
3. Typ av kurs och dess
placering i
utbildningssystemet
4. Undervisningsspråk

Historia
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en
generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningen sker på engelska

3. Mål (jfr learning outcomes)
Efter avslutad kurs ska den studerande
1. Kunskap och förståelse
 kunna på ett grundläggande plan redogöra för
orsakerna som ledde fram till Förintelsen,
 kunna beskriva hur Förintelsen påverkade det
politiska och kulturella språkbruket under
efterkrigstiden,
2. Färdighet och förmåga




3. Värderingsförmåga
och förhållningssätt




4. Kursinnehåll
1. Kortare beskrivning av
kursen och dess
innehåll samt om
kursen är indelad i
olika delar

kunna i tal och skrift, utifrån historievetenskapliga
ståndpunkter, diskutera och analysera Förintelsen
kunna sätt Förintelsen i relation till andra folkmord
före och efter andra världskriget,
kunna bedöma och diskutera hur Förintelsen har
påverkat det samhälleliga språkbruket,
kunna förhålla sig till och diskutera hur människor
hanterat det trauma som Förintelsen utgör.

Kursen ger en introduktion till studiet av Förintelsen –
begreppet för det systematiska dödandet av Europas judar
– och de orsaker som ledde fram till Förintelsen. En grund
ges till att söka svar på svåra frågor som varför denna
tragedi inträffade. Genom att undersöka de förhållanden

som leder fram till folkmord, Förintelsen i synnerhet, kan
de studerande orientera sig i efterkrigstidens tolkningar
och debatter. Även konsekvenserna av Förintelsen, hur den
påverkade det politiska och kulturella språkbruket under
efterkrigstiden och varför den kom att uppmärksammas så
sent diskuteras under kursen. Förintelsen relateras också
till andra folkmord före och efter andra världskriget.

5. Undervisning och examination
1. Tillämpade former för
Undervisningen sker i form av föreläsningar och
undervisningen, inkl.
seminarier. Aktivt deltagande vid seminarierna är
uppgift om
obligatoriskt.
obligatoriska delar
2. Examinationsformer
Examinationen fullgörs dels genom deltagande i
gruppövningar och seminarier dels genom skriftlig
hemtentamen. Efter särskild överenskommelse med de
studerande kan andra examinationsformer förekomma.
3. Ev. begränsningar av
antalet examinationstillfällen

6. Betyg
1. Betygsskala

Som betyg används något av omdömena A, B, C, D, E eller
Underkänd. A är högsta betyg och lägsta godkända betyg
är E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med
Underkänd.

2. Grund för betyg på hel
kurs
3. Ev. olika betygsskalor
för olika delar av
kursen

7. Förkunskapskrav
1. Särskilda
förkunskapskrav

8. Litteratur
1. Litteratur

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet.
Utländska studenter undantas från kravet på kunskaper i
svenska.

För lista på litteratur, se bilaga

9. Övrigt
1. Kursen ersätter EUR 107 samt SAS H20.
2. 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 anmälnings- och informationsmaterial.
3. Utbytesstudenter har företräde till kursen. Kursen fordrar god skriftlig och muntlig
språkfärdighet i engelska.

