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Högskolepoäng:
15
Utbildningsnivå:
Avancerad nivå
Successiv fördjupning: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)
Kurskod:
Kursens benämning:

Huvudområde:
HIA (Historia)
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-03-09 och gäller
från höstterminen 2018 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
HIA670 Kulturhistorisk forskningsmetodik 7,5hp
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1) tillämpa teoretiska kunskaper inom historia i en praktisk verksamhet,
2) kritiskt granska arbetsplatsens aktuella verksamhetsområde och
3) formulera problemställningar utifrån praktiska erfarenheter som praktiken ger och koppla dessa till
historievetenskapliga resonemang.

Innehåll
Kursen handlar om att möjliggöra praktikarbete vid en arbetsplats med en verksamhet som på något
sätt knyter an till historiefältets kunskapsområde. Studenten tar aktiv del i vanligt förekommande
arbetsuppgifter i syfte att tillägna sig kunskaper, tillämpa teoretiska kunskaper och formulera
problemställningar inom verksamhetsområdet. Praktikens uppläggning anpassas efter arbetsplatsens
och studentens behov och förutsättningar. Student och handledare upprättar tillsammans en plan för
praktiken som ska godkännas av kursledaren. Praktikarbetet inleds med en introduktion till
arbetsplatsen och under praktikens gång sker handledningssamtal fortlöpande
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras dels genom en skriftlig individuell praktikrapport som presenteras och
diskuteras på ett seminarium, dels genom godkänd närvaro på praktikplatsen.

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.
Kursen ges som valbart alternativ inom ramen för Masterprogram inom samhällsvetenskap inriktning
historia (SAMAS) och Masterprogram i regionalt samhällsbyggande (SAREG).

