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Kursplan 
 

Beslut om inrättande av kursen  

Kursplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och 

samhällsvetenskap 2020-12-07 och gäller från vt 2021 vid Karlstads universitet. 

 

Forskarutbildningsämne  

Historia 

 

Kursnamn  

Evidens, kunskapssammanställningar och beprövad erfarenhet inom det ämnesdidaktiska 

fältet /Evidence, compilations of knowledge and proven experience 

 

Högskolepoäng  

7,5 hp 

 

Utbildningsnivå  

Forskarutbildningsnivå 

 

Undervisningsspråk  

Svenska. 

 

Målgrupp och behörighetskrav  

 

 Behörighet: Antagen till utbildning på forskarnivå. Kursen vänder sig i första hand till doktorander i 

forskarskolan, Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum. Övriga doktorander bereds 

tillträde i mån av plats. 

 

Kursens mål  
Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren kunna 

 

- Redogöra för begreppen evidens, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt 

närliggande begrepp i ett historiskt och utbildningspolitiskt sammanhang 
 

- Identifiera och kritiskt granska centrala aspekter av begreppen evidens, vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet, samt närliggande begrepp 

 

- Redogöra för grundläggande principer för arbetet med systematiska sammanställningar, 

samt koppla det till det egna forskningsprojektet och centrala ämnesdidaktiska begrepp 
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- Identifiera och problematisera praktiknära forskningsproblem med utgångspunkt i de 

centrala begrepp kursen behandlar  

 

 

 

Kursens huvudsakliga innehåll  
Kursen kommer behandla fenomenet evidens och närliggande begrepp och dess betydelse för 

policy och  undervisning. Förhållandet mellan dessa begrepp och beprövad erfarenhet kommer 

också behandlas. Detta kommer att göras via seminarier, föreläsningar och uppgifter där 

kursdeltagarna får använda begrepp och perspektiv på olika case och material. 

 

Enkla principer för sökningar i databaser och systematiska sammanställningar av kunskap från 

artiklar ingår vidare i kursen.  Dessa moment kommer att kopplas till doktorandens projekt och 

forskarskolans begrepp och perspektiv.  
 

Kursen kommer också innehålla vissa exempel på jämförande inslag där dataproduktion och 

analys av data inom evidensområdet relateras till vissa teman.  

 

Kurslitteraturlista och övriga läromedel  

Se separat dokument. 

 

Examination  

Aktivt seminariedeltagande samt enskild skriftlig examination. 

 

Kvalitetsuppföljning 

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i 

kursen. Denna skall vara vägledande för utveckling och planering av kommande kurser. 

 

Övrigt  

 

 

 

 


