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Huvudområde:
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2021-02-23 och gäller från
höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Historia med didaktisk inriktning 90 hp. Motsvarandebedömning kan göras.
Lärandemål
Kursens syfte är att utveckla fördjupade ämnesdidaktiska kunskaper i historia på avancerad
nivå.
Efter kursen skall studenten kunna:
1. redogöra för olika problemområden inom historisk och historiedidaktisk forskning,
2. analysera och diskutera centrala historiedidaktiska begrepp och teorier,
3. redogöra för och tillämpa provkonstruktion och bedömning i historia,
4. analysera och kritiskt granska analoga och digitala läromedel i historia samt
5. självständigt planera lektioner och tillämpande elevaktiva övningar.

Innehåll
Kursen innehåller en övergripande orientering om historisk och historiedidaktisk forskning.
Vidare fördjupar och vidgar den historiedidaktikens begrepp och problem samt sätter dessa i
relation till olika historievetenskapliga, historiografiska och historiska perspektiv med särskilt
fokus på historieämnets identitetsskapande funktioner. Kursen innefattar också en
genomgripande och fördjupande belysning av centrala aspekter i historielärares
professionsutövning med utgångspunkt i analyser av läromedel och styrdokument. Kursen
fokuserar och fördjupar enquirymetodik och omfattar planerande och genomförande av,
samt reflektion kring egen och medstudenters, mikroundervisning. Kursens teoretiska och
praktiska moment kopplar till VFU III.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Lärandemål 1-2 examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Lärandemål 3-4 examineras genom individuell skriftlig hemuppgift och muntlig redovisning.
Lärandemål 5 examineras genom muntlig redovisning och gestaltning som görs både
individuellt och i grupp.

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

