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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-03-06 att gälla från och med 2017-
03-06, höstterminen 2017.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet. Den kan normalt ingå i
en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.  
Undervisningsspråk: Svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
på ett fördjupat sätt kunna redogöra för kulturella, politiska, ekonomiska eller
sociala tillstånd och förändringar inom ett valt problemområde eller inom ett
historievetenskapligt eller historiedidaktiskt forskningsfält, 
kunna redogöra för och diskutera aktuell historisk forskning inom ett
valt område, 
kunna redogöra för det akademiska skrivandets grunder, såsom formalia,
textgenrer, textuppbyggnad och akademisk hederlighet,  
kunna redogöra för begreppen historiemedvetande, historiekultur och
historiebruk,  
på en översiktlig nivå kunna diskutera kursplanernas koppling till historieämnets
politiska och vetenskapliga dimensioner, 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

ÄHID02, Historia 2, 15 högskolepoäng
History 2, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Historia G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
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kunna reflektera över hur undervisningen i historia kan bedrivas
utifrån historiedidaktisk teori, kursplaner och andra styrdokument, 
kunna bedöma hur undervisning i historia kan examineras och bedömas, 

 

Färdighet och förmåga
kunna skriva texter för olika målgrupper på ett lättillgängligt och klargörande sätt
som uppfyller kraven på god språkbehandling och akribi,  
kunna referera, citera och sammanfatta innehållet i källmaterial och vetenskapliga
texter, 
kunna planera arbetsområden och lektionsmoment i historia utifrån läroböcker,
kursplaner och andra styrdokument, 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna reflektera över hur historia förmedlats och förmedlas i skola och samhälle. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen består av två delkurser:  
1. Att undervisa i historia, 7,5 hp 
2. Akademiskt skrivande, 7,5 hp 
Kursen inleds med en delkurs om historiedidaktik och historieundervisning. Med
utgångspunkt i historiedidaktisk teori och metod studeras hur läraren genomför
historieundervisning från preliminär idé fram till och med bedömning och
betygssättning. I fokus står frågan hur ämnesteoretiska kunskaper förhåller sig till
skolkunskaper i historia. De studerande övas i kursplanering utifrån kursplanernas
krav, grovplanering av definierade arbetsområden/epoker/teman samt detaljerade
lektionsplaneringar. I delkursen diskuteras även provkonstruktioner, betyg och
bedömning. 
Den andra delkursen, Akademiskt skrivande, behandlar olika texttyper som historiker
använder. Stor vikt läggs vid texter för kommunikation med det omgivande samhället,
såsom recensioner av historievetenskapliga böcker, popularisering av
historievetenskap, utställningstexter och lärobokstexter. Bland annat skapar
studenterna lärobokstexter i överensstämmelse med ämnesplanen för historia. I
kursen behandlas även texters uppbyggnad, formalia, språkstil, genrer, anpassning till
mottagaren, akademisk korrekthet och forskningsetik. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt studiebesök
på arkiv och forskningsbibliotek. Seminarier, gruppövningar och studiebesök är
obligatoriska moment.  
Delkurs 1 och 2 har ca 8–10 obligatoriska seminarier per delkurs. 

 

Kursens examination
 
Delkurs 1 examineras dels genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, dels
genom en skriftlig hemuppgift samt eventuellt en muntlig redovisning.
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Delkurs 2 examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, mindre
skriftliga inlämningsuppgifter och hemtentamen.  
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga
delkurser. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på
minst 7,5 av kursens högskolepoäng samt betyget Godkänd på resterande
högskolepoäng.  

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs minst 15 högskolepoäng från Historia I (ÄHID01) eller
motsvarande.  

 

Övrigt
 

Kursen ges vid Historiska institutionen, Lunds universitet.  
Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. Detta gäller HISA23 Nätbaserad
fortsättningskurs, HISA25 Historia: fortsättningskurs, HISA26 Historia: Grundkurs
och fortsättningskurs, HISA35 Historia: fortsättningskurs samt ÄHIB22 och
ÄHIB23. 
Delkursernas namn på engelska:   

Teaching History 

Academic Writing 
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Prov/moment för kursen ÄHID02, Historia 2
 

Gäller från H17

 
1701   Att undervisa i historia, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1702   Akademiskt skrivande, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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