Humanistiska och teologiska fakulteterna

HISA38, Historia: Projektledning och projektarbete för
historiker, 30 högskolepoäng
History: Project Management and Project Work for Historians, 30
credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-02-12 att gälla från och med 201902-12, höstterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i Kandidatprogram i historia. Kursen ges även som fristående kurs.
Kursen kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Historia

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för grundläggande begrepp, modeller och metoder inom
projektledning,
• kunna redogöra för den praktiska användningen av historiska perspektiv inom
ett historiedidaktiskt område eller inom aktuellt praktikområde,

Färdighet och förmåga
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• kunna utforma en realistisk och teoretiskt välgrundad projektplan för ett historiskt
inriktat projekt,
• kunna formulera projektmål som är användarkopplade, realistiska och
utvärderingsbara,
• kunna praktiskt leda ett historiskt inriktat projekt och därvid tillämpa
projektplan, arbetsfördelning och tidsschema,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna reflektera över projektarbete, projektroller, projektledning och
projektledningsmetodik,
• kunna reflektera över praktiskt arbete inom ett för ämnet relevant
kunskapsområde,
• kunna analysera och hantera risker inom projekt,
• kunna utvärdera det egna och andra projekts uppläggning och genomförande
med avseende på tid, resultat och resurser.

Kursens innehåll
Kursen består av följande delkurser:
1. Projektledning 7,5 hp
2. Tillämpad historiedidaktik 7,5 hp
eller
2. Praktik 7,5 hp
3. Projektarbete 15 hp
I kursen står projektledning och projektarbete i centrum. I den inledande delkursen,
Projektledning, behandlas teoretisk kunskap inklusive begrepp och metodik i
projektledning.
I den andra delkursen gör studenten en historiedidaktisk förmedlingsuppgift inom
ramen för en historiedidaktisk kurs. Alternativt gör studenten praktik på en
arbetsplats där historiska perspektiv är relevanta. Exempel på praktikplatser kan vara
arkiv, museer, förlag, turistbyråer, politiska organ, tankesmedjor, universitet, stiftelser,
statliga och kommunala förvaltningsorgan. Den kunskap studenten förvärvar om ett
specifikt arbetsområde genom praktiken kan knytas till projektarbetet, liksom den
historiedidaktiska kunskap som förvärvas i didaktikkursen.
I den avslutande kursen Projektarbete implementeras kunskaper i projektledning och
projektstyrning i ett konkret projekt med historisk inriktning i en tänkt eller verklig
professionell miljö.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Dessutom görs
ett projektarbete i grupp under handledning.
Delkurs 1 består av ca 8–10 obligatoriska seminarier och gruppövningar.
Delkurs 2 utgörs av kursen Tillämpad historiedidaktik alternativt Praktik.
Kursen Tillämpad historiedidaktik består av ca 8–10 obligatoriska seminarier samt
obligatoriskt avslutande redovisningsseminarium.
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Praktikkursen har ett inledande obligatoriskt seminarium samt ett avslutande
obligatoriskt redovisningsseminarium. Närvaro på praktikplatsen är obligatorisk.
Praktikplats anordnas av studenten, men kursledningen kan lämna förslag på relevant
praktikplats.
Delkurs 3 Projektkurs består av ca 3 obligatoriska inledande seminarier, obligatorisk
grupphandledning samt avslutande gruppredovisningar med obligatorisk närvaro.
Projektarbetet genomförs i grupp under handledning.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier och
gruppövningar samt genom skriftlig inlämningsuppgift.
Delkurs 2 Tillämpad historiedidaktik examineras genom aktivt deltagande i
obligatoriska seminarier samt genom muntlig och skriftlig redovisning av en
historiedidaktisk uppgift.
Delkurs 2 som Praktikkurs examineras genom obligatorisk närvaro på en arbetsplats
samt genom muntlig redovisning på ett obligatoriskt seminarium och skriftlig
inlämningsuppgift.
Delkurs 3 Projektarbete examineras genom genomförande av ett historiskt inriktat
projekt i grupp samt genom muntlig och skriftlig presentation av projektarbetet.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga
delkurser. Väljer studenten att läsa Tillämpad historiedidaktik som delkurs 2 krävs
betyget Väl godkänd på minst 22,5 högskolepoäng samt betyget Godkänd på
resterande högskolepoäng för betyget Väl godkänd på hela kursen. Väljer studenten
Praktikkurs som delkurs 2 krävs betyget Väl godkänd på minst 15 högskolepoäng och
betyget Godkänd på resterande högskolepoäng för betyget Väl godkänd på hela
kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs minst 45 högskolepoäng historia från kurserna Historia:
Grundkurs 30 hp (HISA24 eller HISA34) och Historia: Fortsättningskurs 30 hp (HISA25
eller HISA35) eller motsvarande.

Övrigt
1. Kursen ges vid Historiska institutionen, Lunds universitet.
2. Poängtal för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen.
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3. Delkursernas namn på engelska:

1. Project Management, 7.5 credits
2. Applied Teaching Methods in History, or 2. Internship, 7.5 credits
3. Project, 15 credits
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Prov/moment för kursen HISA38, Historia: Projektledning och projektarbete
för historiker
Gäller från H19
XX01 Projektledning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
XX02 Tillämpad historiedidaktik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Som delkurs 2 väljer studenten mellan kursen Tillämpad historiedidaktik och
kursen Praktik.
XX03 Praktik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
Som delkurs 2 väljer studenten mellan kursen Tillämpad historiedidaktik och
kursen Praktik.
XX04 Projektarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

