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Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Kurskod: REGFA1
Kursens benämning: Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Field studies: cultural encounters and field-specific knowledge
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

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

Huvudområde:

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-02-22 och gäller
från höstterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Minst 30 högskolepoäng.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. reflektera över normer och värderingar i sin kultur och i sitt kommande yrke,
2. redogöra för möjliga strategier och förhållningssätt vid kulturmöten,
3. reflektera över sin egen position i fält utifrån koloniala och postkoloniala maktperspektiv,
4. redogöra för ett geografiskt område och dess samhälle, kultur och historia och
5. redogöra för det akademiska fält, som är relevant för studentens blivande profession och anknyter
till det geografiska område som är målet för fältstudien.

Innehåll
Kursen behandlar kulturmöten och kulturkrockar, och hur kulturskillnader uppstår när minoritets- och
majoritetskulturer möts. Kursen stimulerar till reflektioner över den egna positionen i fält, och
diskuterar strategier och förhållningssätt som kan utvecklas för att handskas med detta. Kursen
innehåller fördjupad inläsning inför fältvistelse, där studenten läser in sig på det geografiskt område
och de specifika institutioner som ska besökas. Kursen lämpar sig särskilt väl för de som planerar
verksamhetsförlagd utbildning eller praktik i utlandet.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom två kortare självständiga arbeten som seminariebehandlas.



Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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