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Mål
Vid avslutad kurs förväntas den studerande kunna
l
l
l
l

redogöra för det kalla krigets historia,
redogöra för specifika delar av det kalla kriget,
analysera och tolka källor relevanta för det kalla kriget,
diskutera och analysera, muntligt och skriftligt, de teman som fokuseras på
kursen.

Innehåll
Kursen behandlar det kalla kriget. Kursen omfattar konfliktrelationer mellan
supermakterna och deras respektive allierade. Detta relateras till de följdverkningar
konfrontationen hade för världen i allmänhet.
Då det kalla krigets rivaliteter utspelades på olika sätt och på olika arenor där
ideologiska övertygelser, politiska relationer och säkerhetsöverväganden var centrala,
behandlar kursen den roll ideologier, politiska och militära allianser, vapenkapplöpningar
samt lokala och regionala konflikter och krig spelade. Kursen inkluderar även hur det
kalla kriget behandlades och reflekterades i kulturella kontexter såsom spelfilm och
skönlitteratur.
Närvaro vid seminarier är obligatoriska.

Undervisningsformer
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Närvaro vid seminarier är obligatoriska.

Undervisningsformer
Kursens arbetsformer består av föreläsningar, grupparbeten samt seminarier.
När kursen ges som distanskurs används särskilda för distributionsformen lämpliga
undervisningsformer.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examinationen sker genom inlämningsuppgifter och aktivt seminariedeltagande. För
betyget godkänd ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda.
Studerande som ej godkänts vid ordinarie examination ges möjlighet till omexamination i
enlighet med universitetets lokala regler.

Kursvärdering
En skriftlig kursvärdering genomförs och sammanställs i en rapport, vilken arkiveras vid
institutionen. Resultatet och eventuellt vidtagna åtgärder kommuniceras med
kursansvarig och presenteras för studenterna vid nästa kurstillfälle.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Gaddis, John Lewis, The Cold War. A new history. London: Penguin books, senaste
upplagan, 333 s.
(Boken finns även på svenska: John Lewis Gaddis, Det kalla kriget: pakterna,
spionerna,lögnerna, sanningen. Stockholm: Weyler, senaste upplagan, 411 s.
Reynolds, David, One world divisible: a global history since 1945, Senaste upplagan,
859 s. ISBN 0140295100 (hft)
Övrigt material, tidskriftsartiklar samt primärkällor, cirka 150 sidor.
Valbar bok eller artiklar från lista om en specifik del av det kalla kriget, cirka 250 sidor.

