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Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
l
l

l

l

översiktligt redogöra för huvuddragen i svensk historia;
redogöra för centrala historiska förändringsprocesser, och i detta ta hänsyn till
religioners roll och förändrade status;
diskutera kulturella, religiösa och sociala förhållanden i det moderna Sverige
utifrån ett historiskt perspektiv;
ge exempel på och diskutera likheter och skillnader mellan den historiska
utvecklingen i Sverige och något annat lands eller kulturs historia.

Innehåll
Kursen behandlar översiktligt de stora dragen i den politiska, ekonomiska, religiösa och
sociala utvecklingen i Sverige under 1000 år: från vikingatida hövdingedömen till
nationalstat och vidare till ett modernt, pluralistisk land som del av en alltmer globaliserad
värld. Som ett undertema genom hela kursen beaktas religioners roll och förändrade
förutsättningar: från norrön och samisk tradition, via kristen dominans, till en nutida
situation präglad av sekularisering och religiös mångfald. Svensk identitet
problematiseras genom förhållandet mellan kvinnor och män, migrationens betydelse och
välfärdssamhällets framväxt. Genomgående i kursen görs jämförelser och kopplingar
mellan Sveriges historia och de länder och kulturer studenterna har erfarenhet av.
Närvaro vid seminarier är obligatoriskt.

Undervisningsformer
Undervisning bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Examination
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Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända. Studerande som inte godkänts vid
ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till omexamination i enlighet med
universitetets lokala regler.
Kursen examineras genom skriftliga uppgifter och aktivt deltagande vid seminarier.

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.

Övrigt
Betygskriterier för AFskalan kommuniceras till studenten via särskilt dokument.
Studenten informeras om kursens betygskriterier senast i samband med kursstart.

Kurslitteratur och övriga läromedel
History of Religions in Sweden. Artikelsamling som tillhandahålls på kursens
lärplattform, ca. 350 s.
Lindström, T. et al., (2018), A Concise History of Sweden from the Viking Age to the
Present, Studentlitteratur, (232 s.) ISBN:9789144104973
Tillkommer en artikelsamling som tillhandahålls på kursens lärplattform, ca 300 s.

