Det moderna svenska samhället
Vecka 1
Måndag
Introduktion till kursen.
- Syfte, riktlinjer och arbetsformer under kursen.
Sveriges moderna historia.
- Sveriges samhälle och utveckling de senaste 150 åren. ”Från bonde- Sverige till dagen samhälle”.
Läs: En text om Sveriges moderna historia och förändringar.

Tisdag
Sveriges moderna historia.

- Fortsättning från gårdagen.
- Diskussion om samhällets förändring de senaste 100 åren utifrån text.
Hur styrs Sverige idag?
- De centrala delarna i hur Sverige styrs idag.
- Monarkin
Studiebesök.
- Kort avslutande besök till kommuninformationen.
Läs: Artiklarna om svensk konst och hur den har speglat samtiden.

Onsdag
Svensk konst som en samhällsspegel - Studiebesök

- Konstmuseet på Uppsala Slott.
- Nio svenska konstnärer gör en samtida samhällskildring av Sverige, vilket står i kontrast till som
till den samhällskildring av det svenska samhället på 1600-talet, "Suecia Antiqua et
Hodierna", som avbildade stormaktstidens Sverige.

Torsdag
Vad utmärker det svenska samhället?
- Återkoppling till studiebesöket

- De olika sociala institutionerna som är en del av det politiska systemet.
Ev. Studiebesök från fackförening
Läs: Artiklarna som handlar om svensk kultur och traditioner.

Vecka 2
Måndag
Svensk kultur i ett avlångt land?
- Vad är egentligen svensk kultur? (Traditioner, värderingar mm.)

- Hur ser det ut i olika delar av landet?
- Svenskarna och naturen.
Läs: Texter om den svenska litteraturen.
Tisdag
Det svenska kulturarvet i dagens Sverige.

- Litteratur som samhällsspegel
- Klassiska verk och hur de skildrar samhället och dess utveckling. - Barnlitteratur.
- Diskussion om artiklarna.
Avslutar med studiebesök på Uppsala stadsbibliotek
Läs: Texter om svensk musik.

Onsdag
Det svenska kulturarvet i dagens Sverige.
- Musik som en samhällsspegel
- Återkoppling till konserten.

- Musik och svenskarna, vår tredje största export.
Läs: Några utvalda låttexter av Cornelius Vreeswijk

Torsdag
Konsert

Vecka 3
Måndag
Den svenska arbetsmarknaden, igår och idag

- Prognoser och tillbakablick.
- Vilka utmaningar står arbetsmarknaden inför?
Avslutas med kort Studiebesök på arbetsförmedlingen
Läs: Artiklarna om rörande integration/segregation och invandring i Sverige.
Tisdag
Vad diskuteras och debatteras i Sverige – just nu?

- Debatten om invandring till Sverige - Bakgrund
- Diskussion utifrån artiklarna
Läs: Artiklarna om rörande jämställdhet och feminism i Sverige.

Onsdag
Vad diskuteras och debatteras i Sverige – just nu?
- Feminism och jämställdhetsdebatt - Bakgrund
- Diskussion utifrån artiklarna
Torsdag
Sverige och det svenska samhället – igår, idag och imorgon

- Vad för framtidsutmaningar står Sverige inför?
- Hur kultur och traditioner förändrats och bestått av invandring,
modernisering och globalisering.

