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Förkunskaper
Grundläggande behörighet + Historia 1b alt. Historia 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap 
1b alt. Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

redogöra för huvuddragen i andra världskrigets historia samt krigets omedelbara 
konsekvenser,

•

redogöra för specifika teman rörande andra världskriget,•
diskutera och analysera skriftligt, de teman som fokuserats i kursen.•



Innehåll
Kursen behandlar andra världskrigets historia, bakgrunden till konflikten, dess 
huvudsakliga förlopp samt de omedelbara följderna av kriget. Vissa fördjupande teman 
behandlas. 
 
Kursen behandlar olika nivåer och aspekter av kriget, såsom sociala konsekvenser, 
ekonomiska strukturer och diplomatiska, strategiska och militärteknologiska perspektiv. 
 
Det övergripande perspektivet är globalt och behandlar krigets arenor både i och 
utanför Europa.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. 
 
När kursen ges som distanskurs sker undervisningen via en digital lärplattform utan 
fysiska möten.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Examinationen sker genom skriftliga uppgifter. För betyget Godkänd ska kursens mål 
vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl godkänd meddelas skriftligen vid 
kursstart. 
 
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Om universitetet beslutat att en 
student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har 
examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten genomför provet på ett 
alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
 
Davis, Norman, (2008). Europa i krig: 1939-1945. Stockholm: Forum. 503 s. ISBN 
9789137131092. (På engelska: Davis, Norman, (2007). Europe at War 1939-1945. Pan 
Books. 544 s. ISBN: 0330352121.) 
 
Overy, Richard (editor.) (2015), The Oxford illustrated history of World War II ISBN 
9780199605828 (hbk) Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 430 sidor 
 
I kursen ingår artiklar som finns i lärplattformen. En fördjupning skrivs genom att 
använda ett valfritt arbete på cirka 250 sidor. 
 


