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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-09-15 och gäller
från vårterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
HIA610 Kulturarv och den kulturella vändningen 7.5 hp eller motsvarande

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1) kritiskt och systematiskt analysera, bedöma och hantera kulturhistoriska källor och forskning,
2) kritiskt och självständigt kunna identifiera och formulera kulturhistoriska frågeställningar,
3) planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom forskning, informationshantering och
textproduktion med adekvata metoder inom givna tidsramar.
4) kommunicera forskningsresultat skriftligt och muntligt i vetenskaplig och populärvetenskaplig form
och
5) värdera och diskutera forskningens etiska aspekter och samhällsvetenskapens möjligheter och
begränsningar.

Innehåll
Kursen ger fördjupade kunskaper i kulturhistorisk forskningsmetodik. Med hjälp av föreläsningar och
egna uppgifter får studenten träna att bedöma, hantera och själva använda sig av kulturhistoriskt
källmaterial. Kursen innehåller moment som syftar till att öka studentens förmåga att på ett
systematiskt sätt beskriva och bedöma tidigare forskning inklusive förmågan att identifiera
forskningens och publiceringens etiska aspekter och analysera andrahandsrapportering av forskning.
Kursen ger ökad förmåga att presentera och diskutera forskning, muntligt och skriftligt. Studenten
handleds att själv lära sig skriva kvalificerad, målgruppsanpassad text och ge andra återkoppling på
olika typer av prestationer. Kursen förbereder på så sätt studenten för yrken där textproduktion,
kvalificerad informationshantering och källkritik krävs samtidigt som den ger möjligheter att visa
sådan färdighet som fordras för självständigt forskningsarbete eller för uppdrag i annan kvalificerad
verksamhet.



Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom aktivt deltagande i seminarier och individuella skriftliga och muntliga
uppgifter.

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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