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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l

l
l
l

l

redogöra för historiska förhållanden och förändring i västvärlden och globalt
under 1960talet,
redogöra för sociala rörelsers ifrågasättanden av maktstrukturer under 1960talet,
analysera 1960talets sociala rörelsers verksamheter och funktioner,
analysera och tolka källor relevanta för 1960talets sociala rörelsers
verksamheter och funktioner,
skriftligt diskutera och analysera de teman som studeras i kursen.

Innehåll
I kursen studeras 1960talets radikaliseringsvåg inom flera områden och omfattar därför
allmänna politiska, sociala och kulturella förhållanden. Kursen omfattar ett globalt
perspektiv även om huvudfokus är på USA, västra Europa och Sverige. Tidsmässigt
ligger fokus på 1960talet även om en bakgrund i 1950talet följs liksom förhållanden
under 1970talet. Teman inkluderar etnicitet och genus, klass, politiskt styrande och
internationella relationer vilket innebär att framkomsten och utvecklingen av flera sociala
rörelser studeras: medborgarrätts och studentrörelser, kvinno och miljörörelser,
alternativrörelser och andra protester mot den rådande ordningen. Konsekvenserna av
de sociala rörelserna diskuteras.
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Närvaro vid seminarier är obligatoriska.

Undervisningsformer
Kursens arbetsformer består av föreläsningar, grupparbeten samt seminarier.
När kursen ges som distanskurs används en lärplattform vari finns kursmaterial, länkar
till material som används, föreläsningar i form av ljudfiler och funktioner genom vilka
olika former av skriftlig kommunikation mellan kursdeltagarna och mellan kursdeltagarna
och kursansvarig sker.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examinationen sker genom inlämningsuppgifter och aktivt seminariedeltagande, d.v.s. att
deltagande sker i kursens arbete genom att kursens problemområden och
frågeställningar besvaras och diskuteras. 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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