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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2012-06-04 och
gäller från vårterminen 2013 vid Karlstads universitet.

Kurskod: HIA513
Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete II, 15.0 hp
(Region Building - Independent Project II, 15.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Successiv fördjupning: A2E (Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen)

Undervisningsspråk
Undervisningen ges i huvudsak på svenska, men kan också ges på engelska. Uppsats kan skrivas och
presenteras även på annat skandinaviskt språk och/eller engelska.

Behörighetskrav
Examen på grundnivå omfattande 180 hp med huvudområde Historia. Dessutom krävs 75 hp inom
Masterprogrammet Regionalt samhällsbyggande, varav minst 15 hp skall omfatta kursen Självständigt arbete I
(HIA507), samt genomgången Metodkurs om 15 hp, avancerad nivå.

Huvudområde
HIA (Historia)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Självständigt identifiera, redogöra för och förklara relevanta och aktuella forskningsproblem som rör frågor
om regionalt samhällsbyggande i historiskt perspektiv.
- Initiera, planera och genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete.
- Tillämpa aktuella teoretiska, analytiska och metodologiska spörsmål såväl nationellt som internationellt inom
historieämnet.
- Muntligt och skriftligt framställa, jämföra, kritisera och motivera sina teoretiska och metodologiska ansatser i
relation till aktuell forskning, såväl nationellt som internationellt.
- Göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska ställningstaganden samt tillämpa
etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete inom historia.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens undervisningsformer består av individuell och/eller grupphandledning samt gemensamma seminarier.
Det självständiga arbetet fokuserar ett problemområde inom regionalt samhällsbyggande som analyseras i
historiskt perspektiv och med tyngdpunkt på historiska förklaringsmodeller.

Kursen ingår i programmet Regionalt samhällsbyggande (SAREG) som har en flervetenskaplig inriktning. Det
innebär att både ekonomiska, politiska, kulturella, tids-rumsliga och miljömässiga förändringar analyseras i
olika perspektiv. Varje kurs i programmet erbjuder ämnesfördjupningar inom en eller flera dimensioner som rör



regionalt samhällsbyggande.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt individuellt självständigt arbete som försvaras vid ett seminarium.
Dessutom ingår att opponera och kritiskt granska andra kursdeltagares arbeten.

Betyg

Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betygskriterier för
betyget väl godkänt framgår av studieanvisningar.

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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Överlappning föreligger ej.

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