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Huvudområde:

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2015-03-02 och gäller från höstterminen 2015
vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
HIGL01, HIGL02 och HIGL03.

Lärandemål
Kursens syfte är att utveckla fördjupade ämnesdidaktiska kunskaper i historia på avancerad nivå.

Efter kursen skall studenten kunna:
- redogöra för och diskutera undervisningens, skolans och den historiedidaktiska forskningens
kontextbundenhet i ett internationellt perspektiv,
- värdera skilda ämnesdidaktiska traditioner i ett internationellt perspektiv,
- kritiskt granska en ämnesdidaktisk vetenskaplig avhandling.

Innehåll
Kursen uppmärksammar framväxten av det ämnesdidaktiska kunskapsområdet.och dess relation till
historieämnets historia. Ämnesdidaktiska begrepp som redskap inom undervisning behandlas liksom
olika betingelser för undervisningen. Vidare avhandlar kursen praxisnära forskning kring
undervisning, lärande och bedömning. Studenterna analyserar aktuella historiedidaktiska avhandlingar.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Mål 1-3 examineras i form av individuell hemtentamen och deltagande i seminarier.

Alla examinerande moment är obligatoriska. För bedömningen skall underlaget vara sådant att
individuella prestationer kan särskiljas.



Betyg
Kursen bedöms med någon av betygsgraderna 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
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.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet.
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