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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-11-26 och gäller från
höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
90 hp varav minst 30 hp på G2F-nivå eller högre inom något av följande huvudområden: historia,
idéhistoria, kulturstudier, religion, statsvetenskap, samhällskunskap, etnologi, arkeologi, sociologi,
kulturgeografi. Gymnasiets Engelska kurs 6. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. presentera, analysera och jämföra kulturarvspraktiker,
2. identifiera och diskutera intressekonflikter inom kulturarvspraktiken, med särskild tonvikt på genus,
kolonialism, nationalism, miljö- och fredsfrågor och
3. kommunicera kulturarvsfrågor i ett transnationellt sammanhang.



Innehåll
I kursen identifieras ett urval av det materiella och immateriella kulturarvets yttringar inom den egna
kultursfären. De bärande komponenterna i kulturarvspraktiken analyseras genom transnationella
jämförelser. Detta sker genom samarbete med läromiljöer med motsvarande inriktning inom andra
kulturkretsar, såväl med hjälp av digitala kommunikationsverktyg som genom en gemensam närträff vid
ett av de samverkande lärosätena. Särskilt vikt i studier av kulturarv läggs vid konfliktytor mellan
tradition/nyskapande, nationalism/kolonialism/internationalism, krig/fred samt genus- och miljöfrågor. 

Kursen är praktiskt inriktad genom att fokusera på internationell interaktivitet mellan studenterna.
Studenterna får övning i att presentera papers och diskussionsinlägg skriftligt och muntligt till varandra i
kursen, men också för studentgrupper på andra lärosäten utanför Sveriges gränser. Praktiska övningar i
att använda film som en del av egna presentationer kring kulturarvstemat förekommer. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

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

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

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.


