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Historia B 

Historiedidaktik och historiebruk för ämneslärarprogrammet  
 

Historiedidaktik och historiebruk är ett fördjupande delmoment (moment 1) på Historia 

fortsättningskurs B. Momentet är obligatoriskt för lärarstudenter med inriktning mot högstadium och 

gymnasium. 

Syfte 

Kursens syfte är att behandla historia som skolämne ur ett praktiskt orienterat ämnesdidaktiskt 

perspektiv. Momentet tar upp centrala teman och begrepp inom historiedidaktiken i relation till 

skolans styrdokument och elevers och lärares förförståelse. Det innehåller även praktiska övningar 

inriktade mot historieundervisningens metodik.  

Innehåll 

Kursen behandlar de historiedidaktiska valen, det vill säga vad ämnet ska innehålla, varför man ska lära 

ut historia och hur man bäst gör det. Den tar upp och förklarar centrala kategorier i läroplanen såsom 

historiemedvetande och historiebruk. Dessutom behandlas värdegrundsfrågor och skolans fostrande 

uppdrag samt forskning om hur lärare och elever ser på historieämnet och historieundervisningen i 

skolan. Kursen innehåller en rad praktiska övningar som både syftar till att öva studenterna i att omsätta 

läroplanen i praktiken och till att fördjupa förståelsen för kursens centrala begrepp. 

Upplägg 

Hela kursmomentet går från det teoretiska till det praktiska, från det mer abstrakta till det konkreta. 

Momentet inleds med en föreläsning och ett seminarium kring de didaktiska valen, skolans 

styrdokument samt lärares och elevers syn på historieämnet. 

Historieämnets innehåll, det vill säga kanonformering och forskning om läroböcker är nästa tema. 

Detta behandlas i två övningar och en föreläsning. En av dessa övningar sker i helgrupp och en är en 

inlämningsuppgift som görs i smågrupper och som sedan redovisas. Efter detta följer temat 

historiemedvetande och historiebruk, det vill säga hur historia används, i vilka syften och av vem. Dessa 

teman behandlas i en föreläsning om historiebruk som följs av ytterligare en inlämningsuppgift, denna 

gång om bruket av historia i dagens samhälle, som görs i smågrupp. 

Därefter inleds kursens mer praktiskt orienterade del. Denna startar med en föreläsning om den 

centrala kategorin historiskt tänkande. Här behandlas förmågan att kunna relatera till historien men 

även det som kallas historisk literacy, förmågan att tolka historisk utveckling, källanvändning och 

källkritik. På föreläsningen följer en orientering i digitala arkiv, ett studiebesök på Upplandsmuséet och 

en föreläsning om bedömningsformer. Utifrån de kunskaper som förvärvats under kursens gång ska 

studenterna sedan göra och lämna in en större självständig lektionsplanering med tillhörande 

bedömningsmoment. Det finns möjlighet att reflektera kring dessa inlämningsuppgifter med en 

förstelärare verksam vid en av Uppsalas gymnasieskolor. Planeringarna slutventileras sedan under ett 

seminarium och betygssätts av läraren. Betyget på planeringarna utgör kursens sammanlagda betyg 

(U/G/VG).  
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Examination  

Betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd ges på grundval av en bedömning av kvaliteten på 

gruppuppgifterna, seminariedeltagandet och den avslutande individuella lektionsplaneringen. Närvaro 

vid föreläsningar är valfri, all annan undervisning är obligatorisk. Frånvaro från enstaka obligatoriska 

tillfällen resulterar i skriftliga inlämningsuppgifter. Mer omfattande frånvaro kan tas igen kommande 

termin. För betyget godkänd krävs aktivt deltagande i seminarier och övningar, samt godkända 

inlämningsuppgifter.  

Betygskriterier 

För betyget godkänt krävs att studenten För betyget väl godkänt krävs att studenten 

- har fullgjort alla muntliga och skriftliga 
uppgifter, det vill säga redovisningarna av 
gruppuppgifter och den individuella uppgiften. 

- har fullgjort alla muntliga och skriftliga 
uppgifter, det vill säga redovisningarna av 
gruppuppgifter och den individuella uppgiften. 

- har varit närvarande vid alla övningar och 
seminarier samt studiebesöket. 

- har varit närvarande vid alla övningar och 
seminarier samt studiebesöket. 

- kan redogöra för historieämnets syfte och 
målsättningar enligt skolans läroplaner och 
styrdokument. 

- uppfyller kraven för godkänt och därutöver 
förmår relatera syfte och målsättningar till 
ämnets eget historia och historiedidaktisk 
forskning. 

- kan förklara centrala historiedidaktiska 
begrepp såsom historiemedvetande, 
historiebruk och historiskt tänkande och kan ge 
praktiska exempel på hur de kan bli en del av 
historieundervisningen i skolan. 

- uppfyller kraven för godkänt och därutöver 
kan relatera begreppen till varandra och sätta in 
dem i ett större teoretiskt sammanhang.  

- självständigt har gjort en egen 
lektionsplanering med tillhörande examination 
och länkat dessa till läroplanens mål. 

- uppfyller kraven för godkänt och därutöver 
har motiverat sina didaktiska val utifrån 
historiedidaktisk teori. 
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