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Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Historia
Kursplan
Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2007-04-25 och
gäller från vårterminen 2008 vid Karlstads universitet.
Kurskod: HIGC20
Historia, uppsats, 15 hp
(History, Essay, 15 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på svenska.
Behörighetskrav
Godkända kurser 1-60 hp i historia samt godkänd teori- och metodkurs, 7,5 hp, från historia 61-75 hp, eller
motsvarande.
Huvudområde
HIA (Historia)
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten:
- ha fördjupade teoretiska och metodologiska färdigheter samt vidgad förmåga till självständig problematisering
och kritiskt tänkande.
- visa vetenskaplig förmåga i meningen att kunna genomföra en egen, vetenskaplig undersökning i form av
uppsats.
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen ges på distans. Undervisningen organiseras via datorkonferensprogram samt genom närundervisning
(två tillfällen). Distansstudierna förväntas ske både individuellt och i studiegrupper med stöd av kursansvarig
lärare. Undervisningen sker i form av handledning, individuellt eller i grupp, samt i form av uppsatsseminarier.
Studenterna ges möjlighet att välja mellan två inriktningar: en med politisk-ekonomisk inriktning och en med
ämnesdidaktisk profil. Inriktningarna präglar val av uppsatsämne.
Under kursen skall studenterna självständigt författa ett större, vetenskapligt uppsatsarbete samt tränas i
förmågan att kritiskt granska och diskutera forskningsarbeten.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom eget uppsatsarbete, presentation och försvar av uppsatsen samt opponentskap.
Examination enligt denna kursplan kan fullföljas ett år efter det att den ersatts med annan kursplan. Möjlighet
att examineras på nedlagd kurs ges vid två tillfällen under det första läsåret då kursen inte ges och därefter vid
ett tillfälle under det andra läsåret.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).
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
granskning, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering. 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 kursplan respektive 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.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen motsvarar delkurs 3 på HIGC01.
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