
Studera medeltiden    
på distans 

Vill du veta mer?  
Läs mer om kurserna på www.hig.se. Sök under 

”Utbildningskatalogen  
på webben” och ”Religionsvetenskap/teologi”. Du söker till  

kurserna på www.studera.nu där du hittar dem under  
Högskolan i Gävle, Religionsvetenskap. 

För mer information, kontakta hs-kursadm@hig.se,  
eller telefon 026-64 85 00. 

Sista ansökningsdag är  
15 april. 

Jag tyckte att kurserna var en fantastisk resa i tid och rum. Att få  
insikt om vilket rikt kulturarv vi har gemensamt i Europa har fått mig 

att bli generösare mot de européer som i dag har det besvärligare än vi i  
Sverige. Att förstå sin egen hembygds historia i förhållande till övriga  

Europas ger ytterligare en dimension åt hembygdsforskningen. Som nybliven 
pensionär är jag också tacksam för att få delta i högskolekurser där jag möter 

människor med andra erfarenheter och där tekniken gör att studierna kan  
bedrivas på hemorten.” 

Karin Strandberg som själv leder kurser  
om ”Medeltid i Hälsingland” 

 
 

”Jag tycker att jag har haft stor nytta av kursen i medeltidsstudier eftersom 
jag genom den har fått en bredare syn på medeltiden som gör att jag kan ge en 
mer målande bild av denna tidsperiod i min uppgift som historieförmedlare.” 

Elin Ljungqvist, museipedagog 
 
 

”Med sina många ingångar och sin uppslagsrikedom är kursen Medeltids-
studier sinnebilden för god ämnesfortbildning.” 

Bengt Perry, historielärare 

” 



Medeltidsstudier A, 15 eller 30 hp 
  

Vill du skaffa dig grundläggande kunskaper om medeltiden? 
Denna kurs ger  en övergripande introduktion till medeltiden 
med en fördjupning som fokuserar på Sverige. Vi lägger  
särskild vikt vid att även presentera andra perspektiv på 
medeltiden än det västerländskt kristna. Judendom, kristendom 
och islam under medeltiden studeras ur jämförande perspektiv. 
Kursen är tvärvetenskaplig och ger en inblick i källor och  

metoder som används inom  
bl. a. religionshistoria, kyrko-
historia, historia, konsthistoria,  
genusvetenskap och arkeologi. 
Inom ramen för kursen gör vi även 
studiebesök och  exkursioner till 
platser med medeltida anor, t. ex. 
Stockholm, Sigtuna och Gamla 
Uppsala. Kursen kan byggas på 
med Medeltidsstudier B. 

Alla dessa kurser går på halvfart och kan läsas på distans 
från lokala studiecenter över hela landet. Undervisningen är 
samlad till högst en halvdag varannan vecka under termins-
tid. Har man missat en föreläsning kan man även se den i  
efterhand via webben. För behörighet till kurserna på A-nivå 
krävs endast grundläggande behörighet för högskolestudier.

Illustrationer med tillåtelse från Fideli Sundqvist 
(nästa sida) och Courtney Davis (denna sida). 

Medeltidsstudier B, 30 hp 
Denna kurs bygger vidare på Medeltidsstudier A, 30 hp. Här 
har du möjlighet att välja mellan flera olika fördjupningskurser 
allt efter ditt eget intresse. Fördjupningskurserna behandlar  
t. ex. medeltida kvinnoliv, medeltida folktro, vikingatiden etc. 
Du har också möjlighet att skriva en uppsats kring ett ämne 
som intresserar dig inom ramen för denna kurs.  

Från Birka till Birgitta A, 15 hp 
Vill du veta mer 
om Sverige under 
medeltiden? Denna 
kurs behandlar  
Sveriges framväxt 
från tidig medeltid 
med Ansgars  
mission i Birka till 
senmedeltiden med 
särskild betoning 
på den heliga  
Birgitta. Två saker 
som står i fokus 
under kursen är 
kristendomens möte med den fornskandinaviska religionen och 
kyrkans roll i bildandet av riket Sverige. Under kursen får du 
även stifta bekantskap med olika metoder som används för att 
studera det medeltida Sverige inom t ex arkeologi, historia,  
religionshistoria, konstvetenskap och genusvetenskap. Kursen 
går på halvfart från november–april vilket innebär att den kan 
fungera utmärkt t. ex. som fortbildning för yrkesverksamma 
lärare. 


