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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-03-12 och
gäller från höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
HIA810 Frågedriven undervisning i SO-ämnen 7,5 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. anlägga ämnesdidaktiska perspektiv på frågedriven undervisning,
2. teoretiskt och praktiskt motivera och granska tillämpningar av frågedriven undervisning,
3. systematiskt värdera elevers behov av stöd i en frågedriven undervisning, 
4. systematiskt utvärdera elevers lärande av genomförd frågedriven undervisning och
5. initiera och leda frågedriven undervisning i samverkan med andra lärare.

Innehåll
Kursens syfte är att fördjupa studentens teoretiska och praktiska förmåga att arbeta med
frågedriven undervisning i So-ämnena. Kursen fördjupar förmågan att kollegialt driva
frågedriven undervisning som grund för ämnesdidaktisk undervisningsutveckling. Kursen



fördjupar dels lärandeteoretiska överväganden bakom "enquiry", som undervisningsmodell,
dels formativ och summativ bedömning av elevernas deltagande och lärande. Studenterna
prövar modeller och utvecklar egna frågedrivna undersökningar.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom aktivt deltagande i seminarier samt individuella och
gruppvisa skriftliga inlämningsuppgifter. 
För bedömningen skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. 

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.


