INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH
RELIGION

LIR206

Humanistisk fältstudiekurs, 15 högskolepoäng

Field Course in the Humanities, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 2015-0331 och senast reviderad 2018-03-14. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2018-03-14, höstterminen 2018.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Inplacering

Kursen ges fristående samt inom Kritiska studier, masterprogram och Digital
Humaniora, masterprogram.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Kritiska studier, masterprogram (H2KST)
Huvudområde

Fördjupning

Teaterstudier

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Litteraturvetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Idé- och lärdomshistoria

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För behörighet krävs avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90
hp med progression där det ingår ett kandidatexamensarbete i något humanistiskt eller
samhällsvetenskapligt ämne om minst 15 hp, eller motsvarande. Motsvarande utländsk
utbildning ger också behörighet. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska
B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.
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Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• visa fördjupad metodkunskap i fältstudier inom humaniora och samhällsvetenskap
och hur olika vetenskapstraditioner kan relateras till varandra
• visa fördjupad insikt i forsknings-, utrednings- och utvecklingsarbete inom
humaniora
Färdigheter och förmåga

• visa förmåga att bidra till kunskapsutveckling inom det aktuella huvudområdet,
såväl teoretiskt som praktiskt
• visa förmåga att självständigt, med viss handledning och inom givna tidsramar,
presentera resultaten av en vetenskapligt utförd fältstudie i en skriftlig rapport
• presentera och diskutera fältstudiens resultat samt de kunskaper och argument som
ligger till grund för dem
• visa sådan färdighet som fordras för att delta i kvalificerat forsknings- och
utredningsarbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• visa insikt om humanvetenskapernas möjligheter, begränsningar och
utvecklingspotential
• visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin
kunskapsutveckling
Innehåll

Delkurser
1. Introduktion till humanistiska fältstudier (Introduction to field studies in the
humanities), 5 hp
Betygsskala: Godkänd (G) och Underkänd (U)
Med grund i de erfarenheter och kunskaper som studenten har med sig från
tidigare studier undersöker kursen innebörden och möjligheterna i humanistiska
fältstudier. I samband med detta utformar studenten en plan för fältarbetet i
delkurs 2.
2.

Humanistiskt fältarbete (Field Studies in the Humanities), 10 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
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Delkursen utformas som fältstudier inom humaniora i linje med den plan som
studenten utarbetat under delkurs 1. Under arbetsprocessen deltar studenten i ett
uppsamlande halvtidsseminarium samt tar del av handledning i grupp eller enskilt.
I delkursen ingår att studenten författar en skriftlig rapport över resultatet av
fältstudierna som presenteras och diskuteras vid en avslutande kurskonferens.

Former för undervisning

Undervisning inom delkurs 1 sker i form av seminarier, exkursioner och handledning.
Delkurs 2 består av ett individuellt fältarbete, ett halvtidsseminarium samt en
avslutande kurskonferens. Seminarierna är obligatoriska, vid frånvaro sker
komplettering enligt lärares anvisning.
Undervisningsspråk: svenska
Moment på engelska kan ingå.
Former för bedömning

Delkurs 1 examineras genom inlämning av en skriftlig undersökningsplan i vilken
studenten ska grunda sina val och resonemang i litteratur inom området.
Delkurs 2 examineras genom inlämning av en skriftlig fältrapport samt muntlig
diskussion av densamma vid en avslutande kurskonferens.
För student som underkänts ges möjlighet till förnyad examination vid högst fyra
tillfällen. Den som godkänts får inte delta i ny examination för högre betyg. Student har
heller inte rätt att återkalla inlämnad examinationsuppgift för att undvika att denna
bedöms. Student som underkänts två gånger på samma examination har, om det är
praktiskt möjligt, rätt att få en annan examinator utsedd. Begäran ska vara skriftlig och
ställas till studierektor. Institutionen har att bifalla sådan begäran. Student är skyldig
att behålla kopia på skrifltig examinationsuppgift tills dess den är betygsatt och
återlämnad.
I de fall där kursen har upphört eller genomgått större förändringar, bereds studenten
möjlighet att med utgångspunkt i kursens tidigare uppläggning tentera vid tre
provtillfällen (inklusive det ordinarie provtillfället) under en tid av ett år.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Godkänd på delkurs 1 krävs förutom måluppfyllelse att studenten inlämnat
och ventilerat en godkänd plan för fältarbetet.
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För betyget Godkänd på delkurs 2 krävs att lärandemålen uppfyllts. För betyget Väl
Godkänd på delkurs 2 krävs att studenten dessutom på ett synnerligen självständigt,
produktivt och kritiskt reflekterande sätt uppvisat kunskaper och färdigheter såväl
muntligt som skriftligt i examinationens olika moment.
För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs Väl Godkänd på delkurs 2.
Betyget Godkänd kan inte ändras till Underkänd på studentens begäran. Examinator har
möjlighet att begära kompletteringar av tentamen för betyget Godkänd och att ange
tidsram för detta. Kompletteringsuppgift ska delges studenten skriftligt och inlämnas
inom av läraren utsatt tid.
Kursvärdering

Institutionen ansvarar för att kursvärdering systematiskt och regelbundet genomförs
och sammanställs i enlighet med styrdokumentet för kursvärdering vid Institutionen för
litteratur, idéhistoria och religion (www.lir.gu.se/om-oss/styrdokument).
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