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Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-02-15 att gälla från och med 201102-15, höstterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som uppdragsutbildning.
Ämne: Historia
Fristående kurs. Kursen ges inom ramen för Lärarlyftet.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

GXX, Grundnivå, kursens fördjupning kan
inte klassificeras

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna identifiera och redogöra för Europas kulturhistoriska arv,
• kunna redogöra för EU:s historik, funktion och uppbyggnad,
• kunna identifiera och redogöra för de historiska perspektivens betydelse för EU:s
relationer till omvärlden,

Färdighet och förmåga
• självständigt kunna samla in och värdera relevant material som rör EU,
• praktiskt kunna tillämpa den teoretiska kunskapen genom att genomföra analyser
av EU:s funktion på konkreta fall,
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• övertygande kunna kommunicera resultaten av dessa i skriftlig och muntligt form,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera och kritiskt reflektera över EU:s roll,
• självständigt och kritiskt kunna jämföra och värdera olika teoretiska och
metodiska perspektiv på EU.

Kursens innehåll
Kursen Europa är mer än EU är en tvärvetenskaplig universitetskurs. Historiska och
statsvetenskapliga perspektiv intar en framträdande roll, men konst-, kultur- och
rättshistoria, etnologi, sociologi och litteraturvetenskapliga aspekter beaktas.
Målsättningen med det tvärvetenskapliga upplägget är att påvisa Europas
mångfacetterade historia, komplicerade struktur och dagsaktuella utmaningar.
Inom ramen för kursen diskuteras även hur frågor om utveckling, humanism och
tolerans har uppstått och kontrasterats mot den realpolitiska verkligheten. Den fria
tanken och vetenskapshistoria intar här en central roll, likaledes diskuteras Europa
som de moderna ideologiernas hemvist. Den ekonomiska och vetenskapliga
utvecklingen på kontinenten diskuteras och illustreras. På ett likartat sätt redogörs för
Europas kulturella, militära och politiska expansion till andra kontinenter samt hur
omvärlden kommit till Europa och det mångkulturella samhällets framväxt. Krig,
revolutioner och inte minst strävandena efter fred och enhet, det senare bland annat
manifesterat i EU, ägnas särskild uppmärksamhet. I sammanhanget belyses hur olika
medlemsstater kan påverka EU-samarbetet. Slutligen sätts Europa i relation till
omgivande stor- och supermakter som USA, Ryssland, Kina och Indien.

Kursens genomförande
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.
Närvaro vid seminarier, gruppövningar och presentationer är obligatorisk.
Kursen erbjuds på halvfart. Kursen ges med blandning av campusträffar och
distansstudier via en lärplattform. Kursen rymmer totalt 8 träffar à två dagar vardera.

Kursens examination
Kursen examineras genom 8 inlämningsuppgifter samt avslutande projektarbete.
Kursdeltagarnas projektarbete är tänkt att ha en klart undervisningsrelaterad och
didaktisk prägel.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
inlämningsuppgifter.

3/ 4

Förkunskapskrav
Kursen vänder sig till företrädesvis samhällskunskaps- och historielärare, men är även
lämpad för ekonomi-, svensk- och religionslärare. Den sökande ska ha lärarexamen
samt minst två års arbetslivserfarenhet. Kursen vänder sig till lärare från åk 7 upp till
komvux.
Kursen ligger på grundnivå.
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Prov/moment för kursen LLYU44, Europa är mer än EU! (ingår i
Lärarfortbildningen)
Gäller från H09
0901 Europa är mer än EU!, 30,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

