
Kursplan för SAS H64 
Svensk historia i nordiskt perspektiv  
 
Grundnivå, innehåller endast gymnasiala förkunskapskrav, 7,5 högskolepoäng 

Fastställd 2012-06-20 i enlighet med Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och 
teologiska fakulteterna. 

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå 
som avancerad nivå. 

Undervisningen sker på engelska 
 

Kursens mål 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

• kunna redogöra för och förklara viktiga skeenden, förhållanden och händelser i Sverige 
och Nordens historia i ett långt tidsperspektiv, 

• kunna redogöra för den historiska kunskapens vetenskapliga grund,  

• kunna kritiskt granska och recensera ett historievetenskapligt arbete om Sveriges historia, 

• med ett historieteoretiskt perspektiv översiktligt kunna diskutera och värdera vetenskaplig 
historieskrivning och historieförståelse rörande Sveriges historia, i en komparativ nordisk 
kontext. 

    

Kursens innehåll 
Kursen innehåller en kort översikt av svensk och nordisk historia från vikingatid till nutid. Ett 
nordiskt perspektiv anläggs för att möjliggöra ett kritiskt förhållningssätt till en svensk tolkning av 
historien. Valda problem i svensk och nordisk historia tas upp till diskussion för att orientera 
studenterna i relevant historieteoretisk diskussion och argumentation och för att visa hur 
historietolkning bygger på vetenskaplig grund.   
    

Undervisning och examination 
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Aktivt deltagande vid seminarierna är 
obligatoriskt.  

Examinationen fullgörs dels inom ramen för undervisningen, dels genom skriftlig 
recensionsuppgift samt sluttentamen i form av hemtentamen.  

Efter särskild överenskommelse med de studerande kan andra examinationsformer förekomma.  
 

Betyg 
Som betyg används något av omdömena A, B, C, D, E eller Underkänd. A är högsta betyg och 
lägsta godkända betyg är E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. 
 

Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet. Utländska studenter undantas från kravet 
på kunskaper i svenska.  
 

Litteratur 
För lista på litteratur, se bilaga  
 



Övrigt 
Kursen ersätter SAS 101 samt SAS H01 

Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan kurs får endast 
tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- 
och informationsmaterial. 

Utbytesstudenter har företräde till kursen. Kursen fordrar god skriftlig och muntlig språkfärdighet 
i engelska.   
 


