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Förkunskaper
Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2
eller Historia A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 1/A1).

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l

l

l
l
l

redogöra för moderniseringsprocessen; demokratisering, industrialisering och
välfärdsbygge,
beskriva framväxten av 1900talets totalitära stater och diskutera dess historiska
rötter och fortsatta påverkan på dagens samhälle,
diskutera processen av avkolonialisering och globalisering,
diskutera den svenska historien i förhållande till dessa ovannämnda skeenden,
ge exempel på och analysera hur modern historia förmedlas och används.

Innehåll
I kursen studeras samhällets moderniseringsprocess med demokratisering och vägen
mot ett välfärdssamhälle. Nationalism, migration och kulturmöten samt råvarutillgång
fokuseras som konfliktorsaker fram till vår tid. Etiska och politiska konsekvenser av
folkmord diskuteras. Vikt läggs vid tiden efter andra världskriget och bland annat
globaliseringens möjligheter och faror problematiseras. För den svenska delen är
centrala moment industrialiseringen, vägen till det demokratiska genombrottet och
välfärdssamhällets framväxt. Frågor kring historiebruk diskuteras och olika exempel på
förmedling av framför allt den moderna historien ges och analyseras.
Seminariedeltagande är obligatoriskt.

Undervisningsformer
Föreläsningar samt seminarier, de senare är obligatoriska.
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Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras genom skriftliga prov samt genom aktiv medverkan på obligatoriska
seminarier.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. 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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