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Ingår i huvudområde

Historia

Behörighet
Grundläggande behörighet samt .

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Curt Persson

Mål/Förväntat studieresultat
Studenterna skall efter avslutad kurs kunna redogöra för etniska gruppers roller vid nationalstatens tillkomst, samt 
kunna tillämpa teorier om etnicitet, nation och nationalism på konkreta fall i historien. De ska kunna jämföra olika 
former av nationalism och etnicitet. Efter avslutad kurs ska de ha studerat metoder för att genomföra 
klassrumsundervisning i historieämnet i relation till skolans styrdokument.

Kursinnehåll
Kursen behandlar olika etniska gruppers roll i nationalstatens förändring nationellt och internationellt. Nyckelteorier 
kring etnicitet, nation och nationalism definieras och problematiseras. Det innefattar även nationalismens spridning 
genom koloniseringen. Etnicitet undersöks komparativt i ett internationellt perspektiv vilket innefattar nationalstatens 
förändrade status till följd av globaliseringen. Kronologiskt behandlar kursen tiden från 1500 med särskild fokus på 
1800- och 1900-talets historia. Olika lärandeverktyg i praktiska undervisningssituationer studeras i relation till 
skolans styrdokument.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Föreläsningar om förhållandet mellan nationalism, etnicitet och identitet, samt om olika teoretiska förhållningssätt. 
Genom fallstudier undersöks nationalstatens framväxt i olika delar av världen och hur etnicitet påvekar 
föreställningar om nationen. I en problematiserande uppgift undersöker studenterna aspekter av nationalism och 
etnicitet, vilket avslutas med ett muntligt seminarium. Studenterna får genom metodövningar i historia öva sig i 
praktiska undervisningssituationer.
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Aktivt deltagande i seminarium, 2,5 hp (U, G)  
Skriftlig tentamen, 5,0 hp (U, G, VG)  
G på första momentet och VG på andra momentet ger VG, annars G.  
Bägge momenten kräver G för godkänd kurs.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS Studieadministration eduetks@ltu.se,under 
läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.  
 
Delar av genomförandet av kursen kan komma att ske på engelska.
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Eriksson, Martin (2016).Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige – en analyserande 
kunskapsöversikt. Elektronisk resurs, valda artiklar. 
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Fenton, Steve, Ethnicity, 2. ed., Polity, Cambridge, 2010. 
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Phillips, Ian Teaching History: Developing as a reflective secondary teacher Sage Publications Ltd, 2008. 
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Ytterligare artiklar kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Seminarium U G# 2,5 Obligatorisk H11

0002 Skriftlig tentamen U G VG * 5 Obligatorisk H11

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-08-20

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011-02-07
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