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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-03-08 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Antagen till Collegeåret vid vuxenutbildning
Lärandemål
Kursen består av fyra delkurser.
Delkurs 1 - Akademiskt skrivande, 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. producera grundläggande akademiska texter i relevanta textgenrer,
2. söka vetenskaplig litteratur i akademiska databaser,
3. tillämpa grundläggande källkritiska principer och principer för akademisk referenshantering och
4. tillägna sig och redovisa vetenskaplig litteratur skriftligt och muntligt
Delkurs 2 - Vetenskapsteori, 7,5 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. redogöra för grundläggande begrepp och riktningar inom kunskapsteori, vetenskapsteori,
vetenskapsfilosofi, vetenskapshistoria samt vetenskaplig metod,
2. reflektera över grundläggande forskningsetiska perspektiv och
3. reflektera över genusvetenskapliga perspektiv.
Delkurs 3 - Kulturstudier, 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. redogöra för grundläggande perspektiv på språket som kulturbärare,
2. redogöra för grundläggande teoribildningar och problemområden inom kulturstudier
3. grundläggande analysera kulturella fenomen inom litteratur, film, TV, konst och media.
Delkurs 4 - Självständigt arbete, 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. planera och genomföra ett självständigt, vetenskapligt arbete med definierad forskningsfråga eller tes,
2. söka och välja ut relevanta vetenskapliga källor och tillämpa grundläggande principer för källkritik,
3. tillämpa akademisk referenshantering och
4. presentera arbetet på ett klart och överskådligt sätt i skriftlig form och
5. granska andras arbeten vid seminarium.

Innehåll
I kursen bekantas studenterna med vad studier på universitetet innebär och en grundläggande insyn i
vetenskapsteoretiska, språkvetenskapliga samt kulturvetenskapliga perspektiv. Genom att träna på olika
moment och examinationsformer som ingår i en universitetsutbildning ska studenten få en uppfattning
om vad som krävs för en högre utbildning och vara väl förberedd för vidare studier. Collegeåret omfattar
40 studieveckor (ett läsår) bestående av 20 veckor gymnasienivå och 20 veckor vid Karlstads
universitet. Studierna på gymnasienivå bedrivs på folkhögskola eller inom den kommunala
vuxenutbildningen där studenten läser enligt en individuellt framtagen studieplan för att bli behörig eller för
att läsa upp betyg. På universitetet läser studenten fyra delkurser om 7,5 högskolepoäng. En dag i
veckan är undervisningen förlagd till universitetet. För de studenter som fullföljt Collegeåret med godkänt
resultat finns ett begränsat antal reserverade utbildningsplatser på utvalda program och kurser vid
Karlstads universitet.
Kursen består av fyra delkurser:
Delkurs 1 - Akademiskt skrivande, 7,5 hp
I delkursen familiariseras studenterna med de grundläggande aspekterna av akademiskt skrivande. Detta
sker genom övningar i informationssökning, källkritik, läsning av vetenskapliga texter samt övningar i
vanliga former av akademisk framställning.
Delkurs 2 - Vetenskapsteori, 7,5 hp
I delkursen ges en översiktlig orientering i vetenskapsteoretiska begrepp och vetenskapens historia. Dels
ges en allmän teoretisk överblick över vetenskapliga perspektiv och dels görs nedslag i
humanvetenskapliga problemställningar. Dessutom diskuteras genusperspektiv i vetenskapliga
sammanhang.
Delkurs 3 - Kulturstudier, 7,5 hp
I delkursen ges en bred ingång till olika aspekter av kulturstudier. Dels avhandlas språkets kulturbärande
funktion och dels görs nedslag i kulturella fenomen som litteratur, film, konst, TV och media vilka
diskuteras i analyserande seminarier.

Delkurs 4 - Självständigt arbete, 7,5 hp
I delkursen skriver studenten ett eget arbete utifrån givna anvisningar där principerna för akademiskt
skrivande från delkurs 1 omsätts i praktiken. Studenten ska själv formulera forskningsfråga eller tes
samt söka fram relevant litteratur för arbetet. Det självständiga arbetet skrivs i samråd med handledare
och seminariebehandlas.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Delkurs 1 - Akademiskt skrivande, 7,5hp
Lärandemål 1-4 examineras genom individuella skriftliga uppgifter, lärandemål 4 examineras dessutom
genom individuellt muntligt framförande.
Delkurs 2 - Vetenskapsteori, 7,5hp
Samtliga lärandemål examineras genom individuella skriftliga uppgifter samt en salstentamen.
Delkurs 3 - Kulturstudier, 7,5hp
Samtliga lärandemål examineras genom individuella skriftliga uppgifter.
Delkurs 4 - Självständigt arbete, 7,5hp
Samtliga lärandemål examineras genom ett individuellt självständigt arbete som ventileras vid ett
slutseminarium där även granskning av andra studenters arbeten ingår.
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
Kursen får ej samtidigt med kurserna COGA10 och COGA20 ingå i examen.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.

