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Historiedidaktik - Att avläsa historia i dagens samhälle
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Didactics of History - To Read the History in Today's Society, 2,5 credits
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Lärandemål
Både historieämnet och historiedidaktikdisciplinen har breddats de senaste decennierna. Breddningen be-
står dels i en vidgad syn historieämnets innehåll, där politisk historia nu samsas med såväl socialhistoria,
mikrohistoria som tvärvetenskaplig och postmodern historieskrivning, dels i att historiedidaktik omfat-
tar betydligt fler områden än historiekommunikation och -undervisning i skolsammanhang. Uppmärk-
samhet riktas även mot andra arenor där historia kommuniceras, såsom museer, filmer, skönlitteratur,
dagböcker och så vidare. Kursen syftar till att beskriva breddningen, ge konkreta exempel på den och att
inspirera till att lyfta med sig några av tankegångarna i kursen till sin egen undervisning.

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

• Ha breddat sin syn på vad historia och historiedidaktik är

• Med olika typer av argument kunna argumentera för att lyfta in alternativ historia i undervisningen

Innehåll
Kursen innehåller en teoretisk översikt över det breddade historieämnet och den breddade historiedidak-
tikdisciplinen. Därefter ges ett antal mer konkreta exempel på detta i form av historiska gatunamn och
monument, historiska platser, historieskrivning genom diverseannonser och möjligheten att använda po-
pulärkultur i historieämnet och -undervisningen. Dessutom ges en inblick i didaktiska konfliktlinjer som
finns inom museivärlden.

Undervisningsformer
• Distansföreläsningar, tillgång till bredband (0,5 Mbit/s) krävs

• Individuella arbeten

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Examinationen består av två individuella inlämningsuppgifter
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För Godkänd ska alla inlämningsuppgifter vara inlämnade och godkända samt att
studenten ska uppfylla lärandemål.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 2.5 hp U/G

Kursvärdering
Kursutvärdering sker vid kursslut.

Kurslitteratur
Svensson, Carl-Johan & Oscar Svensson (2011). Öronbrosk önskas. Livsöden, brott och humor i annonser
genom tiderna. Malmö: Roos & Tegnér (delar av boken läses). 70 s

Dessutom tillkommer ett kompendium med kopierade artiklar. ca 200 s


