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Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2019-02-06 och kursplanen är fastställd av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för kultur och estetik 2019-02-06.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatkurs inom huvudområde relevant för kulturarvsområdet. Svenska 3. Engelska 6.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

1100 Kulturarv som akademiskt forskningsfält och praktik I 7.5

1200 Kulturarv som akademiskt forskningsfält och praktik II 7.5

Kursens innehåll

Kursen ger en avancerad och kritiskt reflekterande introduktion till kulturarvsstudier som forskningsfält och
verksamhetspraktik i ett historiskt och samtida perspektiv. Med utgångspunkt i konkreta exempel, samt för
kulturarvsstudier centrala begrepp och teoretiska ramverk, studeras och diskuteras det förflutnas roll i
samhället.

Centrala teman i kursen är konstruktioner, bruk och materialiseringar av det förflutna, samt kulturarv som
auktoriserande och auktoriserade diskurser mot bakgrund av föreställningar om identiteter och
tillhörigheter.

Stor vikt läggs vid hur kulturarv realiseras och instrumentaliseras av faktiska institutioner på lokal, nationell
och internationell nivå genom lagar, konventioner och förordningar som reglerar utpekande, säkerställande,
skydd och vård av kulturarv.

I kursen prövas teorier och metoder i aktuell forskning mot praktiska utmaningar och problem som kan uppstå
i arbete med att dokumentera, tolka, vårda och bruka kulturarv av olika slag.

Kursen förmedlar kunskaper som är väsentliga för arbete i kulturarvssektorn internationellt och i Sverige, till
exempel inom centrala myndigheter, länsstyrelser, museer och kommuner samt regionkanslier, liksom privata
företag som hanterar kulturarvsfrågor. Kursen är även forskningsförberedande.

Förväntade studieresultat

Kulturarv som akademiskt forskningsfält och praktik I
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:
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- förklara och relatera till kulturarv som forskningsfält och praktik ur ett historiskt och samtida perspektiv;
- visa kritisk förståelse för hur lagstiftning, opinionsbildning och ekonomiska styrmedel tillämpas på
problemställningar inom kulturarvsområdet för att säkerställa, skydda, vårda och bruka kulturarv;
- kritiskt diskutera teorier, begrepp och frågeställningar relevanta för kulturarvsområdet samt metoder för
insamling, dokumentation, analys och tolkning av olika former av kulturarv.

Kulturarv som akademiskt forskningsfält och praktik II
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:
- förklara och relatera till kulturarv som forskningsfält och praktik ur ett historiskt och samtida perspektiv;
- diskutera hur kulturarv som akademisk disciplin förhåller sig till praktiken med hänvisning till aktuell
forskning samt gällande lagar och konventioner;
- visa kritisk förståelse för hur hur lagstiftning, opinionsbildning och ekonomiska styrmedel kan tillämpas på
problemställningar inom kulturarvsområdet för att säkerställa, skydda, vårda och bruka olika former av
kulturarv, såsom kulturmiljöer, kulturlandskap och källmaterial;
- tillämpa och integrera teorier, begrepp och frågeställningar relevanta för kulturarvsområdet samt metoder för
insamling, dokumentation, analys och tolkning av kulturarv i dess olika former.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, metodövningar och exkursioner. Seminarierna och
exkursionerna är obligatoriska inslag i kursen. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

Kunskapskontroll och examination

a) Kulturarv som akademiskt forskningsfält och praktik I
Delkursen examineras genom muntliga uppgifter, muntlig och skriftlig redovisning av metodövningar i fält
samt hemskrivning. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av
betygskriterierna. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

Kulturarv som akademiskt forskningsfält och praktik II
Delkursen examineras genom muntliga uppgifter, samt hemskrivning som även redovisas muntligt i
seminariediskussion. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av
betygskriterierna. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

b) Betygssättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt

Enstaka examinationsuppgifter inom en delkurs kan bedömas med G/U.

c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.

d) För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyg E på samtliga delkurser samt fullgjorda
obligatoriska uppgifter, vilket inbegriper seminarieuppgifter samt obligatorisk närvaro (80%) per
delkurs. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande
befrielse från att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en
kompensationsuppgift.

e) För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin, eller det år, som kurstillfälle saknas.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd för att bestämma betyg på nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det.
Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.

f) Komplettering av examinationsuppgift medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt betyg.
Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid
godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd, smärre felaktigheter, eller i
någon del alltför begränsade resonemang – används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare
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formaliafel används betyget A–E.

Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.

Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens hemsida: www.su.se/ike. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast två månader före kursstart.
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