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Huvudområde
Historia

Utbildningsnivå
Grundnivå

Fördjupningsnivå
G1X

Kursen ges för
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs genomgången Historia 1-30 hp med minst 21 hp godkända,
eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- använda kunskaper i historiska problemområden, historieämnets metod, historiografi och
historiedidaktik,
- göra urval av historiskt stoff med hänsyn till undervisningen i grundskolans årskurs 7-9
eller i gymnasieskolan,
- använda sin förmåga till didaktisk reflektion kring ämnesinnehåll och hur detta kan
behandlas i undervisning i årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan,
- genomföra informationssökning i arkiv, bibliotek och via Internet,
- visa ett vetenskapligt förhållningssätt,
- samla, värdera och bearbeta källmaterial i form av en uppsats som beaktar elementära
historievetenskapliga krav,
- kritiskt granska och opponera på en uppsats.

Kursinnehåll
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De didaktiska delarna av kursen förekommer integrerat med ämnesteoretiska inslag.
Globalisering i ett historiedidaktiskt perspektiv
I momentet fördjupar den studerande sina kunskaper om historiska händelser och
processer ur ett globalt perspektiv. Studenten utvecklar också sina förmågor att i
undervisningssammanhang inom grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan använda
och reflektera över historiska händelser och processer ur ett globalt perspektiv. Genom ett
grupparbete studeras ett historiskt tema eller ett utvecklingsskede som ska passa en tänkt
undervisningssituation i grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan.
Metod
Momentet omfattar föreläsningar och seminarier genom vilka den studerande tillägnar sig
kunskaper om olika historiska källmaterial och arbetssätt inför kommande uppsatsarbete
och inför den framtida lärargärningen. I samband härmed studerar och reflekterar
studenten även kring och använder sig av olika former av källmaterial avsedda för såväl
forskning som för undervisning i årskurs 7-9 och i gymnasieskolan.
Uppsats
Momentet innebär att den studerande författar en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen
författas normalt i par tillsammans med en annan student. Dessutom skall den studerande
opponera på en inom seminariet framlagd uppsats samt aktivt delta i den fortlöpande
seminarieverksamheten. Den studerande skall även introduceras i det specifika
ämnesområde inom vilket denne valt sitt uppsatsämne. Uppsatsen skall ha en inriktning
med relevans för det kommande yrkesområdet. Uppsatsen utgör ett viktigt medel att öva
förmågan att kommunicera historisk kunskap.

Undervisnings- och arbetsformer
Studenten genomför litteraturstudier, deltar på föreläsningar och diskuterar under
seminarier och gruppvisa diskussioner. En del av arbetet genomförs tillsammans med
andra studenter i par eller i grupp. Tillsammans med uppsatshandledaren diskuterar och
reflekterar studenten kring sitt historiska forskningsarbete i samband med
handledningstillfällena. Handledning sker främst under den termin som kursen påbörjats,
därefter endast i mån av att handledaren har tid.
OBLIGATORISKA MOMENT
Metodövningar i seminarier, uppsatsseminarier, redovisningsseminarier och inlämning av
uppsats.

Examination
Studenten examineras på kursens olika moment genom muntlig och skriftlig redovisning
och uppsats som seminariebehandlas.
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PROVKODER
SME1 Skriftlig och muntlig redovisning: Globalisering, skriftlig och muntlig redovisning,
7,5 hp (U-VG)
Written and oral presentation
UPS1 Uppsats som seminariebehandlas 9 hp (U-VG)
Essay, presented at a seminar
MTN1 Muntlig tentamen: Metod, 6 hp (U-VG)
Methods
Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att
begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:
Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:
Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3)
tillfällen.

Betygsskala
Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den
kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen
överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper
synliggörs och utvecklas.

Institution
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

