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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2015-02-12 och gäller
från höstterminen 2015 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna

1. redogöra för orsaker bakom skogsfinnarnas migration och förutsättningar för kolonisationen i
Skandinavien,
2. redogöra för centrala aspekter i skogsfinnarnas kultur samt för hur förändringar i kultur, samhälle
och landskap påverkat Finnskogen och dess människor över tid,
3. värdera olika perspektiv och källmaterial som är relevanta för forskning om Finnskogen och
skogsfinnarna och
4. identifiera och diskutera olika framtidsfrågor och förutsättningar för lokalt utvecklingsarbete med
utgångspunkt i skogsfinnarnas och Finnskogens kulturarv.

Innehåll
I kursen behandlas väsentliga drag i skogsfinnarnas kultur och historia med fokus på förhållande i
Finnskogen i Värmlands/Solör historiskt, idag och i framtiden. Med utgångspunkt i skogsfinnarna som
etnisk grupp behandlas näringsliv, bebyggelse, samhällsorganisation, språk och världsbild. Det
skogsfinska kolonisationsförloppet i Mellanskandinavien behandlas och sätts in i ett historiskt
sammanhang. Vidare studeras interaktions- och assimilationsprocesser mellan finnbygd och
svenskbygd. En viktig del av kursen utgörs av en flerdagars fältkurs, där studier av Finnskogens
landskap och kulturmiljöer utgör ett centralt fokus. Finnskogsforskningens olika kunskapskällor



diskuteras källkritiskt. Perspektiv på Finnskogens nutida och framtida situation behandlas och här
fokuseras särskilt kulturarvet och den lokala kulturens roll i lokala utvecklingsprocesser. I kursen
betonas ett flervetenskapligt synsätt både vad gäller undervisning och forskning.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, en flerdagars fältkurs i Finnskogen samt seminarier.
Moment i form av blended learning kan förekomma som alternativ vid vissa föreläsningar. För att
delta i dessa moment behöver studenten ha tillgång till lämplig utrustning för datakommunikation
inklusive webkamera.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1-2 samt 4 examineras genom två individuella inlämningsuppgifter, varav den senare
presenteras och diskuteras vid ett obligatoriskt seminarium. Lärandemål 3 examineras genom en
obligatorisk flerdagars fältkurs, som inbegriper aktivt deltagande och färdigställande av uppgifter.

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.

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall
fullfölja sina studier enligt den 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.

Vissa kostnader för deltagande i fältkursen kommer att tas ut av studenterna.
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