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Kursens uppläggning
Provkod
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Benämning
Nordisk Historia 1750–2015

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Denna översiktskurs vänder sig till utländska studenter utan tidigare akademiska studier i nordisk historia.
Kursen introducerar centrala teman i nordisk historia senare delen av 1700-talet till nutid. Kursen ger både de
breda dragen i Nordens historia och tematiska fördjupningar inom några utvalda områden. Fördjupningarna
på perioden 1750–2015 har politisk historisk tyngdpunkt. Politisk historia förstås i en bred mening och
inkluderar den allmänna politiska utvecklingen (partiväsende, demokratisering, parlamentarism), den utrikesoch säkerhetspolitiska utvecklingen och välfärdspolitikens historia.
Kursen tar ett brett grepp om nordisk historia dels genom att diskutera drag som utmärker regionen i sin
helhet, men även genom att diskutera utvecklingslinjer och förhållanden som skiljer sig åt mellan de
framväxande staterna. Detta angreppssätt ger god grund för jämförelse både inom Norden och i förhållande
till en bredare europeisk historieskrivning.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat ska studenten
– ha förvärvat fördjupade kunskaper om Nordens historia från ca år 1000 till nutid.
– muntligen och skriftligen kunna redogöra för, analysera och diskutera problemområden och historiska
frågor utifrån vetenskaplig litteratur.
Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier med ett mindre inslag av föreläsningar. Deltagande vid
seminarierna är obligatoriskt. Undervisningens form och omfattning kan anpassas till såväl antalet studenter
på kursen som institutionens ekonomiska situation. Kursen ges på engelska.
Kunskapskontroll och examination
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a. Kursen examineras genom en muntlig presentation på seminariet och en avslutande hemskrivning.
b. Betygsättning på båda delkurserna sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala.
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt1
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på kursen.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som
fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx
eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid
nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det.
f. Komplettering av Fx kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in
inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av
brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade
resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin under den påföljande
treterminersperioden enligt föreliggande kursplan under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med kurs vid någon högskoleenhet vars innehåll helt eller
delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till Historiska institutionens hemsida: www.historia.su.se.
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