
Dnr: HIAL92/20182

Lärarutbildningsnämnden
Historia

Kursplan

Historia med didaktisk inriktning 5

Kurskod: HIAL92
Kursens benämning: Historia med didaktisk inriktning 5

History and History Teaching 5
Högskolepoäng: 22.5
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv fördjupning: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Huvudområde:

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2018-02-12 och gäller från höstterminen 2018
vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Historia 90hp, motsvarande bedömning kan göras.

Lärandemål
Kursens syfte är att utveckla fördjupade ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper i historia på
avancerad nivå och som en förberedelse inför studenternas examensarbete.

Delkurs 1, den globala nationalismen, 7,5 hp.

Efter delkurs 1 skall studenten kunna:
1) redogöra för och jämföra olika teoretiska perspektiv på nationalism som historiskt problem,
2) analysera den moderna nationalismens roll vid statsbyggnad, statsupplösning och regionalisering i
ett globalt och jämförande perspektiv och
3) reflektera över nationalismen ämnesdidaktiskt.

Delkurs 2, historiedidaktiska perspektiv, 7,5 hp.

Efter delkurs 2 skall studenten kunna:
1) förklara olika typer av historieskrivning utifrån ett historiografiskt perspektiv,
2) identifiera lämpliga läromedel och historisk material i förhållande till läroplanerna i gymnasieskolan
i Sverige , och
3) diskutera olika ämnesdidaktiska och metodiska utmaningar i olika undervisningssituationer utifrån
historiedidaktisk forskning.

Delkurs 3, historiedidaktiska problemställningar, 7,5 hp.

Efter delkurs 3 skall studenten kunna:



1) redogöra för historiedidaktisk forskning i ett internationellt perspektiv, och
2) identifiera och formulera en historiedidaktisk problemställning utifrån ett aktuellt forskningsläge

Innehåll
I kursen ingår följande delkurser:

Delkurs 1, Den globala nationalismen 7,5 hp.
Kursen behandlar olika teorier om nationalism relaterat till nationalstatens framväxt, nationalismens
idéinnehåll, identitetsfrågor, kön samt dessa aspekters roll vid statsbyggnad och statsupplösning,
inklusive regionaliseringsprocesser. Uppmärksamhet ägnas åt problematiken vid nationsbyggande i
länder med kolonial bakgrund samt nationalismens xenofobiska uttryck under 1900-talet. Förutom
politiskt-kulturella faktorer behandlas grundläggande ekonomiska och sociala faktorers roll i samband
med nationsbyggande och nationalism.
Historiedidaktiska kärnfrågor som uppmärksammas inkluderar begreppet historiebruk och hur
historieämnet använts som identitetsskapande faktor, historiskt och i nutid.

Delkurs 2, Historiedidaktiska perspektiv 7,5 hp.
Kursen uppmärksammar olika historiedidaktiska perspektiv och dess relation till historieämnets
historia samt behandlar begrepp som redskap inom undervisning liksom olika betingelser för lärande.
Vidare avhandlar kursen olika läromedel och annat historiskt material i relation till
undervisningssituationer.

Delkurs 3, Historiedidaktiska problemställningar, 7,5 hp.
Delkursen fokuserar det historiedidaktiska forskningsläget i ett internationellt perspektiv och ger en
grund för utarbetandet av en historiedidaktisk problemställning som varje student kan fördjupa i sitt
kommande examensarbete.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1: Mål 1-3 examineras individuellt genom skriftlig hemtentamen och seminarier.
Delkurs 2: Mål 1-3 examineras individuellt genom seminarier.
Delkurs 3: Mål 1-3 examineras i form av individuell hemtentamen och deltagande i seminarier.

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
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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