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Interkultur

Kursplan

Interkultur: teori, metod och uppsats

Kurskod: IKGB03

Kursens
benämning:

Interkultur: teori, metod och uppsats
Intercultural studies: theory, method and essay

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G1F)

Huvudområde:

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

Behörighetskrav
Kursen IKGA1A Interkultur I 15 hp eller IKGA11 Intercultural Communication 15 hp, samt IKGAA2
Interkultur I: Kulturmöten och identiteter 15 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna

- redogöra för och kritiskt granska teorier och metoder inom interkulturella studier,
- formulera en väldefinierad forskningsfråga inom interkulturella studier,
- tillämpa interkulturella metoder i en uppsats,
- kritiskt granska och diskutera egna och andras vetenskapliga slutsatser både muntligt och skriftligt.

Innehåll



Kursen ger en introduktion till olika teoretiska perspektiv inom fältet interkulturella studier och
introducerar metoder för interkulturella självständiga arbeten, som bland andra fältstudier, textanalys,
kritisk diskursanalys och medie- och internetetnografi. Under kursen behandlas frågor om formulering av
vetenskapliga problem, källkritik och referenshantering. Studenten genomför slutligen ett eget
självständigt arbete i form av en uppsats med en väldefinierad vetenskaplig frågeställning och deltar vid
ett oppositionsseminarium för ventilering av egen och andras uppsatser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom individuell skriftlig hemtentamen och en uppsats som presenteras och
diskuteras på ett seminarium. I examinationen ingår också opposition på annan students uppsats.

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.


