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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-03-04 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2
alternativt Historia A, Samhällskunskap A.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1) beskriva hur den historievetenskapliga källkritiken vuxit fram och utvecklats,
2) analysera och bedöma källvärdet och sanningshalten hos olika källor,
3) relatera till hur den historievetenskapliga källkritiken förhåller sig till kunskapssynens förändringar och 
4) exemplifiera hur det funktionella källbegreppet kan tillämpas i såväl vår vardag som historiska
händelser. 

Innehåll
Kursen syftar till att utveckla kompetens kring källkritik och de utmaningar som det digitala



informationsflödet väcker genom att utveckla förmågan att bedöma användbarheten av information. Våra
kognitiva förhållningssätt till analoga källor är under förändring och behovet av förståelse och förmåga att
använda information ökar i takt med den digitala omvandlingen där källkritikens funktion alltmer
aktualiseras. 
Utifrån det historievetenskapliga sammanhanget och källkritikens framväxt som en del av det moderna
samhället behandlas nya utmaningar i relation till vår tids postmoderna informationssystem. Kursen
betonar dels det förändrade arkivbegreppets betydelse och dels det funktionella källbegreppet som ett
sätt att möta vår tids behov av fördjupad källkritik. Kursen innehåller exempel på historiska tillämpningar
och vardagliga situationer som hjälper dig att använda och ändra beprövade metoder för hur vi läser av
och förstår information. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen och seminarier.

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 på distans.


