SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

EU1110, Introduktion till Europakunskap, 15,0 högskolepoäng
Introduction to European Studies, 15.0 higher education credits
Grundnivå/First Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-07 att gälla från och med 200707-01.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

2. Inplacering
Kursen ges som inledande, obligatorisk kurs på Europaprogrammet. Kursen kan även ges som fristående
kurs.
Kursen är en kärnkurs på grundnivå.
Huvudområde
Europakunskap

Fördjupning
G1N, Grundnivå, endast gymnasiala förkunskapskrav

3. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet.

4. Innehåll
Kursen är uppdelad i två moment:
• En kronologisk del som anlägger ett brett perspektiv på Europa som idé och historia, från antiken till
tidigmodern tid.
• En tematisk del som behandlar Europas gränser och paradoxer under modern tid, med fokus på 1800- och
1900-talen. Momentet tar vidare upp nationalistiska strömningar inom Europa och Europas relation till
omvärlden.
Under kursens gång introduceras dessutom studenterna i vad studier vid universitet innebär, och ger dem de
grundläggande vetenskapliga och studietekniska verktyg som behövs för att kunna fullfölja dessa studier väl.
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5. Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
• redogöra för det moderna Europas historiska formering ur olika aspekter - politiska, ekonomiska,
kulturella och idémässiga.
• problematisera Europas geografiska och kulturella gränser.
• Behärska grundläggande studietekniska färdigheter vad gäller informationssökning och bibliotekskunskap.
• omsätta ett grundläggande vetenskapligt och källkritiskt förhållningssätt i tolkning av texter, information
och historiska problem.
• inom ett givet ämnesområde insamla relevant fakta och material, bedöma och formulera adekvata frågor
kring materialet och presentera dessa muntligt och skriftligt.
• fungera som moderator i en seminariediskussion.

6. Litteratur
Se bilaga.

7. Former för bedömning
För kursen kan både muntlig och skriftlig examination förekomma. Individuell examination skall tillämpas i
sådan utsträckning att den ansvarige läraren har inblick i den enskildes studieresultat.
Studerande som ej godkänts vid examination har rätt att examineras på nytt för att få godkänt betyg.
Studerande som underkänts två gånger i ett visst prov har rätt att begära att annan examinator utses. Skriftlig
ansökan ställs till institutionsstyrelsen.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

9. Kursvärdering
Kursen skall utvärderas av studenterna varje gång den givits. Samtliga kurser i Europakunskap kvalitetssäkras
i enlighet med statsvetenskapliga institutionens kvalitetssäkringsprogram.

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
Undervisningen omfattar lektioner, seminarier och mindre arbetsgrupper. Syftet med seminarierna är att lära
kursdeltagarna att analysera och problematisera teorier och relatera dem till nutida eller historiska europeiska
samhällsproblem och att lära dem att tillämpa relevanta analysmetoder.
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EU1110 Introduktion till Europakunskap
Monografier
Michael Azar: Den koloniala bumerangen: Från schibbolet till körkort i svenskhet
(Symposion: Eslöv, 2006)
Barbara Caine & Glenda Sluga: Europas historia 1780-1920: ett genusperspektiv (Natur och
Kultur 2009, eller första upplagan 2003). 290 s.
Björn Hettne: Från Pax Romana till Pax Americana: Europa och världsordningen (Santérus:
Stockholm, 2003) (finns som e-bok via UB). 190 s.
Sven-Eric Liedman: I skuggan av framtiden (Stockholm: Bonniers 1999). 598 s.
Ingemar Karlsson: Europa och turken (Stockholm: Wahlström & Widstrand 2007)
Karl Gunnar Persson: An Economic History of Europe. Knowledge, Institutions and Growth,
600 to the present, (Cambridge University Press 2010). 270 s.
Peter Rietbergen: Europe: a Cultural History (London: Routledge 1998) eller andra
reviderade
upplagan från 2006. 544 s.
Hagen Schulze: States, Nations and Nationalism (Oxford: Blackwell, 1998). 392 s.

+ artikelkompendium och källtextkompendium

