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Behörighet
Grundläggande behörighet

Urval
Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Examinator
Per-Olof Grönberg

Mål/Förväntat studieresultat
Studenterna skall efter avslutad kurs kunna ge exempel på olika sätt att inom historia tillämpa olika periodiseringar 
och kunna orientera sig i olika epokindelningar i Sverige och Norden. De ska kunna visa hur tidsbegreppet används i 
historieberättandet för att tolka det förflutna. Studenterna skall utveckla förståelsen att varje tids människor måste 
bedömas utifrån den historiska kontext de befunnit sig i. De ska också kunna identifiera skillnaden mellan 
historieämnet som akademisk disciplin jämfört med historia som skolämne. Vidare skall studenterna bli bekanta med 
lärandeteorier och resultat av ämnesdidaktisk forskning för att kunna utveckla undervisning i historieämnet samt ha 
grundläggande förmåga att i relation till skolans styrdokument och kursplanemål kunna bedöma elevers kunskaper i 
historieämnet.

Kursinnehåll
Kursen behandlar periodiseringens roll i historieämnet och presenterar olika perspektiv som kan ligga till grund för 
epokindelningar. I sammanhanget behandlas några möjliga epokindelningar i det europeiska samhället jämfört med 
epokindelningar i andra samhällen. I kursen problematiseras hur tidsbegreppet används av samtiden för att tolka det 
förflutna. Kursen behandlar också historieämnet som akademisk disciplin kontra historia som skolämne samt teorier 
om lärande, kunskap och kunskapsbedömning med relevans för kunskapsområdet.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Kursen genomförs i form av föreläsningar och seminarier med fokus på historisk metod, periodisering och 
historiedidaktik. Erfarenheterna från kursen skall redovisas kontinuerligt vid seminarier i interaktion med andra 
studenter.
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Aktivt deltagande i seminarier, 3,5 hp (U, G).  
Skriftlig tentamen 4.0 hp (U, G, VG).

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med 
platsgaranti.  
 
Delar av genomförandet av kursen kan komma att ske på engelska.

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 2
- Berggren, Lars och Greiff, Mats, En svensk historia från vikingatid till nutid, Lund: Studentlitteratur, 2009. 
- Bjarne Larsson, Gabriela (red), Forma historia. Metodövningar, Studentlitteratur Lund, 2002. (I urval.) 
- Gustafsson, Harald, Nordens historia. En europeisk region under 1200 år, Studentlitteratur, Lund, 2017 
- Hermansson Adler, Magnus. Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. 
Liber, 2004. (I urval.) 
- Phillips, Ian Teaching History. Developing as a reflective secondary teacher. Sage Publications Ltd, 2008. (I urval. 
Finns som elektronisk resurs via biblioteket.) 
- Rosenlund, David, Att hantera historia med ett öga stängt [Elektronisk resurs] : samstämmighet mellan historia A 
och lärares prov och uppgifter, [Historiska institutionen], Lunds universitet, Licentiatavhandling Malmö : Malmö 
högskola, 2011, Lund, 2011 (http://hdl.handle.net/2043/12076) (I urval.) 
- Spielvogel, Jackson J. Western Civilization, 9th edition, 2015. 
 
Artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Seminarier U G# 3,5 Obligatorisk H11

0003 Tentamen U G VG * 4 Obligatorisk H18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.
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Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-08-22

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011-02-07
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