
HISK01 

 

Mål, upplägg och betygskriterier för temakursen Samhälle, religion, 

manligt och kvinnligt: kulturhistoriska perspektiv på historien 

 

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om hur mäns och kvinnors villkor och 

ansvarområden gestaltats under historiens gång och vilken betydelse religion, ideologi, klass och 

materiella förutsättningar spelat i detta sammanhang. Det handlar dels om den kristna 

religionens betydelse som en kulturell, politisk och social faktor, dels om det västerländska 

samhällets modernisering och demokratisering med fokus på genus. Vidare diskuteras 

teoretiska perspektiv som utvecklats inom nyare forskning för att förklara dessa 

utvecklingsprocesser. Examination sker genom aktivt deltagande på seminarierna och genom en 

hemtenta bestående av en essä baserad på de obligatoriska texterna och en recension av den 

fritt valda boken.  

Kursens mål: 

Kursen syftar till att ge ökad kunskap om och förståelse för:  

 samspelet mellan religion, politik, kultur, klass och genusföreställningar från 

senmedeltiden och fram till 1900-talets början  

 kvinnors och mäns skiftande villkor, verksamheter och ansvarsområden i samhället i 

ett historiskt perspektiv 

 Teorier och analytiska begrepp relaterade till dessa frågekomplex 

 

Kursen består av följande delmoment: 

 religion, identitet och föreställningar om manligt och kvinnligt  

 modernisering, klass, emancipation och kön 

 litteraturpresentationer och vetenskapliga samtal 

Betygskriterier: 

För betyget G ska studenten genom deltagande i kursens muntliga och skriftliga moment  

 visa kunskap om och förståelse för hur samspelet mellan religion, politik och ideologi 

påverkat samhällsutveckling och genusföreställningar under perioden  

 ge prov på färdighet och förmåga att redogöra för och diskutera vetenskapliga texter 

och att i essäform belysa valda utvecklingslinjer inom ramen för kursens tematik samt 

skriva en recension av en vald bok 

 kunna förhålla sig till och vetenskapligt värdera olika teoretiska infallsvinklar på den i 

kursen behandlade tematiken  

 

För betyg VG ska studenten förutom ovan nämnda krav dessutom  

 ge prov på färdighet och förmåga till en självständig, vetenskapligt relevant reflexion av 

för kursen relevanta historiska förlopp, processer och teoretiska perspektiv 

 i hemtentan visa förmåga att självständigt och på god svenska sammanfoga fakta, 

teoretiska perspektiv och kritisk analys till en sammanhängande analys  

 kunna självständigt ta ställning till historiska tolkningar och teorier och kritiskt 

argumentera kring dessa 


