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Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l
l

l

identifiera hur forntiden och arkeologi kan användas i undervisning,
identifiera hur närmiljön kan användas i undervisning med syfte att utveckla
elevernas kunskap om historiska sammanhang, historisk bildning och
historiemedvetande,
diskutera och presentera vilka resurser som finns tillgängliga för att använda i
undervisning kring arkeologiskt källmaterial, forntiden och närmiljön.

Innehåll
Kursen riktar sig till pedagoger och ger fördjupad kunskap om förhistorisk tid, från
stenålder fram till medeltidens början. Genom källkritiska studier ger kursen didaktiska
redskap för att i linje med skolans nya läroplaner undervisa om historiebruk i syfte att
utveckla elevens historiemedvetande. Kursen visar på hur kopplingar mellan forntid och
förhållanden i dagens kulturmiljö levandegör kunskap om människor från förr.
Studenterna lär sig vad kulturmiljö är, vilka resurser för undervisning om närmiljön som
finns samt hur ett flertal didaktiska och pedagogiska infallsvinklar som berörts under
delkursen kan omsättas i den dagliga undervisningen. Undervisningen består av
föreläsningar och studieuppgifter.

Undervisningsformer
I kursen förekommer föreläsningar, praktiska övningar och studieuppgifter. Undervisning
på engelska kan förekomma. All undervisning genomförs som distansundervisning via en
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Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras via skriftliga uppgifter. För betyget Godkänd ska kursens mål vara
uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl godkänd meddelas skriftligen vid kursstart.
För betyget Väl Godkänd krävs betyget VG på mer än hälften av uppgifterna.
Studerande som ej godkänts vid ordinarie examination ges möjlighet till omexamination i
enlighet med universitetets lokala regler.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.
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