
Dnr: HIGC20/20212

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Historia

Kursplan
Historia, uppsats

Kurskod: HIGC20
Kursens
benämning:

Historia, uppsats
History, Essay

Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G2F)

Huvudområde:
HIA (Historia)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-09-09 och
gäller från höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
60 hp Historia varav minst 30 hp på G1F-nivå eller högre samt teori- och metodkurs om 7,5
hp på G2F-nivå. Motsvarandebedömning kan göras. 

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. genomföra en avgränsad problemformulering inom historia och i samband därmed
bedöma dess samtidsrelevans,
2. självständigt identifiera och formulera en historisk frågeställning samt genomföra
metodval,
3. genomföra litteratursökning och datainsamling samt analys av material utifrån en vald
metod,
4. göra etiska bedömningar inom historievetenskapliga arbeten,



5. presentera en självständigt genomförd historievetenskaplig undersökning i skriftlig form,
inklusive populärvetenskaplig sammanfattning på svenska och
6. kommunicera, muntligt på ett lättfattligt sätt, undersökningens uppläggning och resultat i
seminarieform.

Innehåll
Under kursen skall studenten självständigt och individuellt författa ett vetenskapligt
uppsatsarbete på grundval av förvärvade färdigheter från teori- och metodkurs i historia
samt fördjupa sin förmåga att kritiskt granska och diskutera vetenskapliga
forskningsresultat.
Handledning erbjuds under den tid kursen pågår. Vid omregistrering en senare termin
erbjuds handledning i mån av plats och resurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1-6 examineras skriftligt i form av självständigt arbete och muntligt genom
försvar av den egna uppsatsen och opponentskap via seminarium.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat 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.

Kursen motsvarar delkurs 3 på HIGC01. 


