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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för historiska studier 2020-01-27 att gälla från
och med 2020-07-01, höstterminen 2020.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier
Inplacering

Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

översiktligt beskriva centrala aspekter av och typiska drag i Skandinaviens historiska
utveckling,
redogöra för olika förklaringsmodeller till den skandinaviska utvecklingen
Färdigheter och förmåga
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på en grundläggande nivå analysera specifika drag inom de skandinaviska ländernas
och deras förhållningssätt i europeisk politisk och social kontext
föra jämförande resonemang kring den svenska och nordiska utvecklingen i relation till
den europeiska
diskutera och analysera källor till den skandinaviska historien

Värderingsförmåga och förhållningssätt

kritiskt värdera olika vetenskapliga perspektiv rörande skandinavisk historia
problematisera historieskrivningen om Skandiavien

Innehåll

Kursen vänder sig till internationella studenter med intresse av svenskt och
skandinaviskt samhälle i historiska perpektiv. . Kursen Skandinaviens framväxt i
europeisk kontext ger en introduktion till det skandinaviska samhället utveckling och
sätter den i europeiskt perspektiv. Kursen startar i förhistorisk tid, men tyngdpunkten
läggs på det medeltida samhället och stormaktstiden och inte minst det moderna
Skandinaviens och välfärdsstatens utveckling
Delkurser
1. Från förhistoria till kungamakt (From prehistory to royal power), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
2.

Från absolutism till moderna välfärdsstater (From absolutism to modern welfare
states), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)

Former för undervisning

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och seminarier
Undervisningsspråk: engelska
Former för bedömning

Examination sker genom individuella skriftliga tentamina samt genom aktivt deltagande
vid seminarier.

HI1480 Skandinaviens historia från förhistorien till modern tid, 15 högskolepoäng / The History of Scandinavia
from Pre-history to modern times, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

3/ 3

Den studerande har, om det är praktiskt möjligt, rätt till byte av examinator efter att ha
underkänts två gånger på samma examination. Begäran om byte av examinator skall
vara skriftlig och ställas till institutionen. För studerande som inte godkänts på
provanordnas nytt prov i anslutning till det första. Den som godkänts i prov får inte
genomgå förnyat prov för högre betyg. Antalet tillhandahållna examinationstillfällen på
kursen är begränsat till fem (5).

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering

Lärare på kursen ansvarar för att studenternas synpunkter inhämtas genom skriftliga
kursvärderingar vid kursens slut och att resultatet av dessa kommuniceras till
studenterna samt ligger till grund för kursens fortsatta utvecklingsarbete
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