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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2022-03-14 och
gäller från höstterminen 2022 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt gymnasiets kurser Historia 1b eller 1a1 + 1a2 och
Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2.
Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. visa översiktliga kunskaper inom området skandinavisk historia,
2. visa fördjupade kunskaper inom utvalda teman av skandinavisk historia,
3. redovisa och diskutera aktuella forskningsresultat inom skandinavisk historia, och
4. redogöra för kritisk värdering av historiska kunskaper inom området.

Innehåll
Skandinavien är känt som en region av socialdemokratiskt präglade välfärdsstater och som



vikingarnas hemland. Kursen ger en bred förståelse av Skandinaviens förflutna och lyfter
fram de dramatiska skeenden som förvandlade en europeisk periferi till moderna
industrinationer. Teman som kan behandlas under kursen är till exempel nedbrytande
fattigdom, hårdföra envälden med kolonier i fyra världsdelar, inbördeskrig och vulkanutbrott,
men också kulturmöten, vetenskap och demokratiska genombrott.

Kursen behandlar svensk, norsk, dansk, finländsk och isländsk historia från vikingatiden och
framåt. Kursen ger breda kunskaper gällande regionens politik, demografi, religion, ekonomi
och kultur. Särskilt fokus läggs på statsbyggnad, konflikter och konfliktlösning, migration och
minoriteter samt kulturell utveckling i de nordiska länderna.

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar med översikter över Skandinaviens
historia samt seminarier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1 examineras genom en skriftlig individuell hemtentamen. 
Lärandemål 2 och 3 examineras genom aktivt seminariedeltagande samt kortare skriftliga
individuella inlämningsuppgifter. 
Lärandemål 4 examineras genom individuell skriftlig hemtentamen, aktivt
seminariedeltagande och kortare skriftliga individuella inlämningsuppgifter.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


