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Kursplan
för kurs på grundnivå

Nordkoreas samhälle och kultur

North Korean Society and Culture

7.5 Högskolepoäng

7.5 ECTS credits

Kurskod: JKB921

Gäller från: HT 2017

Fastställd: 2017-02-22

Institution Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier

Huvudområde: Asiens språk och kulturer

Fördjupning: G1N - Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2016-11-30 och fastställd av institutionsstyrelsen vid
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier 2017-02-22.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

DK01 Nordkoreas samhälle och kultur 7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar viktiga aspekter av Nordkoreas samhälle och kultur utifrån perspektivet dynamisk
transformation och går därmed emot den dominerande bilden i massmedierna om Nordkorea som 
ett "unikt", "exceptionellt" och stagnerande samhälle. Kursen presenterar de viktigaste perioderna av
sociopolitiska och kulturella förändringar sedan befrielsen från japansk kolonialism 1945 fram till idag. 

De transformativa processerna kommer studeras i ljuset av postkolonialism, (post-)socialistisk/kommunistisk
utveckling, statsledd marknadsliberalisering och  nationalism. Kursen förväntas förbättra förståelsen för den
aktuella utvecklingen i Nordkorea, hur den yttrar sig och dess komplexitet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- känna igen viktiga förändringar i Nordkoreas samhälle och kultur under olika epoker
– kontextualisera de sociopolitiska och kulturella förändringarna i Nordkorea
– kommentera massmediabilden av Nordkorea
– utvärdera huvudsakliga akademiska frågor som rör samhälle och kultur i Nordkorea
– reflektera om komplexiteten och mångfalden i den aktuella utvecklingen i Nordkorea

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier.

Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

För mer information hänvisas till kursbeskrivningen.
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Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom en hemtentamen. För mer detaljerad information hänvisas till
kursbeskrivningen.

b. Betygssättning sker genom en målrelaterad sjugradig betygsskala. A=Utmärkt, B=Mycket bra, C=Bra,
D=Tillfredsställande, E=Tillräckligt, Fx=Otillräckligt, F=Helt otillräckligt.

c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade betygskriterier är bindande.

d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på salstentamen samt fullgjord närvaro om minst
80%.

Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse
från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en
kompensationsuppgift.

e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas.

Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av samma examinator har rätt att få annan
examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska
göras till institutionsstyrelsen.

f. Möjlighet till komplettering av betyg Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.

Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs som helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kursens webbplats på www.su.se/asia. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast två månader före kursstart.
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Syllabus
for course at first level

North Korean Society and Culture

Nordkoreas samhälle och kultur

7.5 Higher Education

Credits

7.5 ECTS credits

Course code: JKB921

Valid from: Autumn 2017

Date of approval: 2017-02-22

Department Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies

Main field: Asia:s Languages and Cultures

Specialisation: G1N - First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Decision

This syllabus was developed by the Faculty Board of Humanities 2016-11-30 and adopted by the Board of the
Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies 2017-02-22.

Prerequisites and special admittance requirements

Basic eligibility.

Course structure

Examination code Name Higher Education Credits

DK01 North Korean Society and Culture 7.5

Course content

The course discusses major aspects of North Korean society and culture from the perspective of dynamic
transformation, arguing against the dominating mass media images of the DPRK as a "unique/exceptional",
"stagnatic" country. The course will delineate the most important periods of socio-political and cultural
changes since the Korean nations liberation from Japanese colonial power up to the present day DPRK. The
transformative processes in the DPRK will be studied in the context of post-colonial discourse, (post-
)socialist/communist development, state-led market liberalization and nationalism. The course is expected to
facilitate a better understanding of current developments in the DPRK and a better grasp of their dimension
and complexity.

Learning outcomes

In order to pass the course, students are expected to be able to:

– recognize significant changes in North Korean society and culture in different
epochs 
– contextualize the social-political and cultural transformations in the DPRK
– comment on mass media images of the DPRK 
– evaluate major academic discourses on North Korean society and culture  
–  reflect on the complexity and dimension of current developments in the DPRK

Education

Instruction is given in the form of seminars. 
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Attendance at all teaching sessions is mandatory.

For more information please refer to the course description. The course description will be made available at
least one month before the course starts.

Forms of examination

a. The course is examined on the basis of a written home exam. For more information please refer to the
course description. The course description will be made available at least one month before the course
starts.

b. Grades will be set according to a seven-point scale related tot he learning objectives of the course: A =
Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Adequate, Fx = Inadequate, F = Totally
Inadequate.

c. Students will be informed of the written grading criteria when the course starts. The grading criteria are
binding.

d. In order to pass the course, students must receive a grade of E or higher on the written home exam and
meet the attendance requirements of 80%
Under special circumstances, the examiner may, after consulting with the coordinating teacher, grant the
student an exemption from the obligation to participate in certain mandatory course elements or complete
mandatory assignments. The student can then be assigned a compensatory assignment.

e. At least two examination opportunities should be offered for each course. At least one examination
opportunity should be offered during a semester when the course is not given.
Students who receive the grade Fx or F twice by the same examiner are entitled to have another examiner
appointed fort he next examination, unless there are special reasons tot he contrary. Such requests should be
made tot he department board.
Students who receive the grade E or higher may not retake the examination to attain a higher grade.

f. This course does not include any opportunities to complete a supplementary assignment in order to convert
the grade Fx into a passing grade.

Interim

When the syllabus is discontinued, students have the right tob e examined according tot his syllabus once per
semester during a transition period of three semesters.

Limitations

This course may not be included in a degree together with a course, taken in Sweden or elsewhere, of
identical or partially similar content.

Required reading

For up-to-date information about required reading, please refer to the department website at
www.su.se/asia/english. The current reading list will be made available at least two months before the course
starts.
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North Korean Society and Culture, 7.5hp, 
fall semester 2019 

Teacher 
Sonja Häussler [sonja.haeussler@su.se] Telefon: 08-16 22 38 

Iain Sands [iain.sands@su.se] 
 

 

Course contents 
The course discusses major aspects of North Korean society and culture 

from the perspective of dynamic transformation, arguing against the 
dominating mass media images of the DPRK as a “unique/ exceptional“, 

“stagnatic“ country. The course will delineate the most important periods 
of socio-political and cultural changes since the Korean nation‘s liberation 

from Japanese colonial power up to the present-day DPRK. The 
transformative processes in the DPRK will be studied in the context of 

post-colonial discourse, (post-)socialist/communist development, state-led 

market liberalization and nationalism. The course is expected to facilitate 
a better understanding of current developments in the DPRK and a better 

grasp of their dimension and complexity. 
 

 

Learning outcomes 
In order to pass the course, students are expected to be able to: 

 recognize significant changes in North Korean society and culture in 
different epochs 

 contextualize the social-political and cultural transformations in the 
DPRK 

 comment on mass media images of the DPRK  
 evaluate major academic discourses on North Korean society and 

culture   
 reflect on the complexity and dimension of current developments in 

the DPRK 

 
 

Teaching and examination 
Instruction is given in the form of seminars. 

 
Attendance at all teaching sessions is mandatory. 

 
North Korean Society and Culture is examined on the basis of a written 

assignment (essay). In order to pass the course, students must receive 
the grade E or higher on the written exam and meet the attendance 

requirement of 80%. 



Grading criteria 
A The student shows excellent knowledge in recognizing significant 

changes in North Korean society and culture in different epochs as 

well as contextualizing the social-political and cultural 
transformations in the DRPK. She/he can also comment on mass 

media images of the DRPK and evaluate major academic discourses 
on North Korean society and culture with great certainty. The 

student also shows an excellent ability in reflecting on the 
complexity and dimension of current developments in the DRPK.  

 

B The student shows good knowledge in recognizing significant 
changes in North Korean society and culture in different epochs as 

well as contextualizing the social-political and cultural 
transformations in the DRPK. She/he can also comment on mass 

media images of the DRPK and evaluate major academic discourses 
on North Korean society and culture with certainty. The student 

also shows good ability in reflecting on the complexity and 
dimension of current developments in the DRPK. 

 
C The student can recognize significant changes in North Korean 

society and culture in different epochs and contextualize the social-
political and cultural transformations in the DRPK. She/he can also 

comment on mass media images of the DRPK and evaluate major 
academic discourses on North Korean society and culture. The 

student can also reflect on the complexity and dimension of current 

developments in the DRPK.  
 

D The student shows sufficient knowledge in recognizing 
significant changes in North Korean society and culture in different 

epochs as well as contextualizing the social-political and cultural 
transformations in the DRPK. She/he can also, to some extent, 

comment on mass media images of the DRPK and evaluate major 
academic discourses on North Korean society and culture. The 

student also shows sufficient ability in reflecting on the 
complexity and dimension of current developments in the DRPK.  

 
E The student can recognize significant changes in North Korean 

society and culture in different epochs and contextualize the social-
political and cultural transformations in the DRPK with some 

deficiencies. She/he can also, on a superficial level, comment on 

mass media images of the DRPK and evaluate major academic 
discourses on North Korean society and culture. The student can 

also reflect on the complexity and dimension of current 
developments in the DRPK to a certain degree. There are some 

misunderstandings, but not so many that the student should fail the 
course.  

 



Fx The student lacks some of the basic knowledge that is required for 
obtaining the passing grade E.  

 

F The student lacks all of the basic knowledge that is required for 
obtaining the passing grade E. 

 
Neither of the grades Fx and F include any opportunity to complete a 

supplementary assignement in order to convert the grade into a passing 
grade. 

 
 

Course literature 
 Armstrong, Charles K. The North Korean Revolution, 1945-1950. Ithaca 

and London: Cornell University Press, 2003. 

 Cathcart, A. & Korhonen, P. “Death and Transfiguration – The Late Kim 
Jong Il Aesthetic in North Korean Cultural Production.” Popular Music & 

Society, 40:4 (2017). 
 Cumings, Bruce. Korea’s Place in the Sun. A Modern History. 

N.Y./London: Norton, (1997) 2005. 
 Cumings, Bruce. North Korea. Another Country. N.Y.: The New Press, 

2004, pp. 103−127; pp. 155−176. 
 Epstein, Stephen. "On Reading North Korean Short Stories on the Cusp 

of the New Millennium." Acta Koreana. Vol. 5, no. 1, pp. 33–55. 
 Exploring North Korean Arts. Ed. by Rüdiger Frank. Nürnberg: Verlag 

für moderne Kunst, 2011.  
 Frank, Ruediger. “Consumerism in North Korea: The Kwangbok Area 

Shopping Center.” April 6, 2017. www.38north.org. 

 Frank, Rüdiger. "Economic Sanctions against North Korea: The Wrong 
Way to Achieve the Wrong Goal?" Asia Policy, vol. 25 no. 3, 2018, pp. 

5-12. Project MUSE, doi:10.1353/asp.2018.0035 
 Frank, Rüdiger. "Slowly but steadily, North Korea grows.“ East Asia 

Forum Quarterly. 17 December 2018. 
https://www.eastasiaforum.org/2018/12/17/slowly-but-steadily-north-

korea-grows/ 
 Gabroussenko, Tatiana. “Calls for Self-sacrifice in North Korean Creative 

Writing in the Late 1990s to 2000s.” The Journal of Korean Studies. Vol. 
13, no. 1 (Fall 2008), pp. 29-56. 

 Gabroussenko, Tatiana. “North Korean 'rural fiction': Permanence and 
Change.” Korean Studies. Volume 33, 2009, pp. 69-100. 

 Grinker, Roy Richard. Korea and its Futures. Unification and the 
Unfinished War. Houndmills, and London: MACMILLAN, (1998) 2000, 

pp. 50-72. 

 Häußler, Sonja. “Revived Interest in the Literary Heritage: Changes in 
the Cultural Policy of the DPRK.“ In: Exploring North Korean Arts. Ed. by 

Rüdiger Frank. Nürnberg: Verlag für moderne Kunst, 2011, pp. 25–49. 

http://actakoreana.org/events/download_issue.php?ctl=acta_back_issue&No=51&num=1
http://actakoreana.org/events/download_issue.php?ctl=acta_back_issue&No=51&num=1
http://www.38north.org/
http://doi.org/10.1353/asp.2018.0035
https://www.eastasiaforum.org/2018/12/17/slowly-but-steadily-north-korea-grows/
https://www.eastasiaforum.org/2018/12/17/slowly-but-steadily-north-korea-grows/


 Hart, Dennis. “Proclaiming Identity, Claiming the Past. National Identity 
and Modernity in North and South Korean Education.” Asian 

Perspective, vol. 24, no. 3, 2000, pp. 135-158. 

 Hoare, J. E. and Susan Pares. North Korea in the 21st Century. An 
Interpretive Guide. 2005. 

 Hobsbawm, Eric, and Terence Ranger: The Invention of Tradition. 
Cambridge: Cambridge University Press, (1983) 1996, pp. 1-14. 

 Hong, Christine. “Manufacturing Dissidence: Arts and Letters of North 
Korea’s ‘Second Culture.” East Asia Cultures Critique, 23:4, 2015. 

 Kim Suk-Young. Illusive Utopia. Theater, film, and everyday 
performance in North Korea. Ann Arbor: University of Michigan Press, 

2010. 
 Kim, Yol Kyu. “A Study on the Present Status of Folklore and Folk Arts 

in North Korea.” Korea Journal. Summer 1992, pp. 75-91. (on-line) 
 Kurbanov Sergei O. „North Korea one year before the 13th World 

Festival of Youth and Students: new trends and changes.“ Proceedings 
of the Center for Korean Language and Culture, St. Petersburg 

University Press. Issue 17, 2015, pp. 190-205. 

 Lankov, Andrei. From Stalin to Kim Il Sung. The Formation of North 
Korea, 1945-60. New Brunswick: Rutgers University Press, 2002. 

 Lankov, Andrei. Crisis in North Korea. The Failure of De-Stalinization, 
1956. Honolulu: University of Hawaii Press, 2005. 

 Lankov, Andrei. North of the DMZ. Essays on Daily Life in North Korea. 
Jefferson/North Carolina, and London: McFarland, 2007. 

 Lee Hyangjin. "Ch’unhyangjǒn. Cinematic Texts of the Era of Division." 

The Review of Korean Studies. Vol. 3, No. 2, Dec. 2000, pp. 139-165. 

 Mansky, Vitaly. Under the Sun (Original title: V luchakh solntsa). 
Documentary. Icarus Films/Vertov.Real Cinema production, 2016. 

Available on You Tube at: 
https://drive.google.com/open?id=1QPP78VKHD6Oeqbg7CM5r_Do8LCr

Be2R0 
 Mironenko, Dima. “North Koreans at the Movies: Cinema of Fits and 

Starts and the Rise of Chameleon Spectatorship.” Journal of Japanese 
and Korean Cinema, 8:1 (2016). 

 Myers, Brian. Han Sǒrya and North Korean Literature. The Failure of 

Socialist Realism in the DPRK. Ithaca/N.Y.: Cornell University Press, 

(1994) 2000.  
 Noh, Dong-eun. “North Korea’s ‘Minjok’ Orchestra: Reform and 

Communication.” The World of Music, 1:1, 2012. 
 Picht, Helga. „The Trauma of Korean War, Reflected in North and South 

Korean Literature (Comparison of Ri Ki-Jong’s Soil 2 and Pak Kyongni’s 

Sijanggwa jeonjang (The Market and the Warfield)).“ Paper presented 
at the 20th conference of the AKSE, London, 2005. 

 Pihl, Marshall R., „Engineers of the Human Soul: North Korean 
Literature Today.“ Korean Studies. Vol. 1, 1977, pp. 63-92. 

https://drive.google.com/open?id=1QPP78VKHD6Oeqbg7CM5r_Do8LCrBe2R0
https://drive.google.com/open?id=1QPP78VKHD6Oeqbg7CM5r_Do8LCrBe2R0


 Portal, Jane and B. McKillop, eds., North Korean Culture and Society. 
Papers from the British Museum, British Association for Korean Studies 

Day and BAKS Study Day 2002. London: 2004. (ebook) 

 Portal, Jane. Art under control in North Korea. London: Reaktion books, 
2005. 

 Ross, King. 1997a. “Language, Politics and  Ideology in the Post-War 
Koreas.”  In Korea Briefing. Ed. by David R. McCann. Asia Society, pp. 

109-144.  
 Schmid, Andre. “Review Essay: Historicizing North Korea: State 

Socialism, Population Mobility, and Cold War Historiography.“ American 
Historical Review. April 2018. https://academic.oup.com/ahr/advance-

article-abstract/doi/10.1093/ahr/rhy001/4925532 
 Smith, Hazel, et al., North Korea in the New World Order. Basingstoke, 

New York: Macmillan, 1996. 
 Smith, Hazel. North Korea: Markets and Military Rule. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2015. 
 Wit, Jerôme. "The Representation of the Enemy in North and South 

Korean Stories from the Korean War". Memory Studies Journal 6.2 
(April 2013). 

 Zur, Dafna. “The Korean War in Children‘s Picture Books of the DPRK.“ 
In: Exploring North Korean Arts. Hrsg. v. Rüdiger Frank. Nürnberg: 

Verlag für moderne Kunst, 2011, pp. 276-297. 

 
 

Schedule and required readings for each session 
The schedule for the entire course is found on TimeEdit through the 

department’s webpage, www.su.se/asia. 
For an up-to-date schedule and possible changes in the schedule, see 

TimeEdit. 

 
Lesson 1: Introductory Lecture: North Korea – “rogue nation 

(state?)” or something else besides? Deconstructing popular 
discourse about North Korea.  

LECTURER: Sonja Häussler and Iain Sands 
 Hong, Christine. “Manufacturing Dissidence: Arts and Letters of North 

Korea’s ‘Second Culture.” East Asia Cultures Critique, 23:4, 2015.  
 Schmid, Andre. “Review Essay: Historicizing North Korea: State 

Socialism, Population Mobility, and Cold War Historiography.“ American 
Historical Review. April 2018. https://academic.oup.com/ahr/advance-

article-abstract/doi/10.1093/ahr/rhy001/4925532 
 

Lesson 2: A new nation emerges: Liberation from colonial rule and 
construction of a new society (1945-1950)   

LECTURER: Sonja Häussler 

 Armstrong, Charles K. The North Korean Revolution, 1945-1950. Ithaca 
and London: Cornell University Press, 2003, Chapter 2 + pp. 92-98. 

https://academic.oup.com/ahr/advance-article-abstract/doi/10.1093/ahr/rhy001/4925532
https://academic.oup.com/ahr/advance-article-abstract/doi/10.1093/ahr/rhy001/4925532
http://www.su.se/asia


 Cumings, Bruce. Korea’s Place in the Sun: A Modern History. 
N.Y./London: Norton, (1997) 2005, Chapter 4, pp. 185-236. 

 Lankov, Andrei. From Stalin to Kim Il Sung. The Formation of North 

Korea, 1945-60. New Brunswick: Rutgers University Press, 2002, pp. 5-
20. 

 
Lesson 3: Factional strife and the monopolization of power by Kim 

Il Sung (1945-1956)  
LECTURER: Sonja Häussler 

 Cumings, Bruce. North Korea. Another Country. N.Y.: The New Press, 
2004, pp. 103-127. 

 Lankov, Andrei. From Stalin to Kim Il Sung. The Formation of North 
Korea, 1945-60. New Brunswick: Rutgers University Press, 2002, pp. 

80-110. 
 Lankov, Andrei.  Crisis in North Korea. The Failure of De-Stalinization, 

1956. Honolulu: University of Hawaii Press, 2005. 
 

Lesson 4: Beyond catastrophe 1: The Korean War, recovery, 

propaganda, long-term legacy 
LECTURER: Sonja Häussler 

 Cumings, Bruce. Korea’s Place in the Sun. A Modern History. 
N.Y./London: Norton, (1997) 2005, pp. 237-298. 

 Grinker, Roy Richard. Korea and its Futures. Unification and the 
Unfinished War. Houndmills, and London: MACMILLAN, (1998) 2000, 

Chapters 5 & 10. 
 Picht, Helga. „The Trauma of Korean War, Reflected in North and South 

Korean Literature (Comparison of Ri Ki-Jong’s Soil 2 and Pak Kyongni’s 
Sijanggwa jeonjang (The Market and the Warfield)).“ Paper presented 

at the 20th conference of the AKSE, London, 2005. 
 Wit, Jerôme. "The Representation of the Enemy in North and South 

Korean Stories from the Korean War". Memory Studies Journal 6.2 
(April 2013). 

 Zur, Dafna. “The Korean War in Children‘s Picture Books of the DPRK.“ 

In: Exploring North Korean Arts. Hrsg. v. Rüdiger Frank. Nürnberg: 
Verlag für moderne Kunst, 2011, pp. 276-297. 

 
Lesson 5: “Our Style of Socialism”: Development and impacts of 

chuch’e ideology  
LECTURER: Iain Sands 

 Cumings, Bruce. Korea’s Place in the Sun. A Modern History. 
N.Y./London: Norton, (1997) 2005, pp. 404-424.  

 Lankov, Andrei. North of the DMZ. Essays on Daily Life in North Korea. 
Jefferson/North Carolina, and London: McFarland, 2007, Part 1. 

 Smith, Hazel, et al., North Korea in the New World Order. Basingstoke, 
New York: Macmillan, 1996, Chapters 8 & 10. 

 Portal, Jane and B. McKillop, eds., North Korean Culture and Society. 
Papers from the British Museum, British Association for Korean Studies 

Day and BAKS Study Day 2002. London: 2004 (ebook). 



Lesson 6: “Wind of change”? – North Korea in the 1980s  
LECTURER: Sonja Häussler 

 Kurbanov Sergei O. „North Korea one year before the 13th World 

Festival of Youth and Students: new trends and changes.“ Proceedings 
of the Center for Korean Language and Culture, St. Petersburg 

University Press. Issue 17, 2015, pp. 190-205. 
 Lee Hyangjin. "Ch’unhyangjǒn. Cinematic Texts of the Era of Division." 

The Review of Korean Studies. Vol. 3, No. 2, Dec. 2000, pp. 139-165. 
 

Lesson 7: The revision of cultural traditions 
LECTURER: Sonja Häussler 

 Häußler, Sonja. “Revived Interest in the Literary Heritage: Changes in 
the Cultural Policy of the DPRK.“ In: Exploring North Korean Arts. Ed. by 

Rüdiger Frank. Nürnberg: Verlag für moderne Kunst, 2011, pp. 25–49. 
 Hobsbawm, Eric, and Terence Ranger: The Invention of Tradition. 

Cambridge: Cambridge University Press, (1983) 1996, pp. 1-14. 
 Kim, Yol Kyu. “A Study on the Present Status of Folklore and Folk Arts 

in North Korea.” Korea Journal. Summer 1992, pp. 75-91. (on-line) 
 

Lesson 8: Beyond catastrophe 2: The collapse of the Soviet system 
followed by the death of Kim Il-Sung  

LECTURER: Iain Sands 

 Cumings, Bruce. Korea’s Place in the Sun. A Modern History. 
N.Y./London: Norton, (1997) 2005, Chapter 8, pp. 424-447. 

 Cumings, Bruce. North Korea. Another Country. N.Y.: The New Press, 
2004, Chapters 5 & 6. 

 Hoare, J. E. and Susan Pares. North Korea in the 21st Century. An 
Interpretive Guide. 2005. 

 
Lesson 9: North Korea in transition: Introduction of market 

elements and changes in everyday life  
LECTURER: Iain Sands 

 Frank, Ruediger. “Consumerism in North Korea: The Kwangbok Area 
Shopping Center.” April 6, 2017. www.38north.org.  

 Smith, Hazel. North Korea: Markets and Military Rule. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2015. 

 Smith, Hazel, et al., North Korea in the New World Order. Basingstoke, 

New York: Macmillan, 1996, Chapter 9. 
 

Lesson 10: Plot developments: Changes in contemporary North 
Korean literature  

LECTURER: Sonja Häussler 
 Epstein, Stephen. "On Reading North Korean Short Stories on the Cusp 

of the New Millennium." Acta Koreana. Vol. 5, no. 1, pp. 33–55. 
 Gabroussenko, Tatiana. “Calls for Self-sacrifice in North Korean Creative 

Writing in the Late 1990s to 2000s.” The Journal of Korean Studies. Vol. 
13, no. 1 (Fall 2008), pp. 29-56. 

http://www.38north.org/
http://actakoreana.org/events/download_issue.php?ctl=acta_back_issue&No=51&num=1
http://actakoreana.org/events/download_issue.php?ctl=acta_back_issue&No=51&num=1


 Gabroussenko, Tatiana. “North Korean 'rural fiction': Permanence and 
Change.” Korean Studies. Volume 33, 2009, pp. 69-100. 

 Pihl, Marshall R., „Engineers of the Human Soul: North Korean 

Literature Today.“ Korean Studies. Vol. 1, 1977, pp. 63-92. 
 

Lesson 11: Chuch’e Arts: Visual and Performing Arts in North 
Korea  

LECTURER: Iain Sands 
 Cathcart, A. & Korhonen, P. “Death and Transfiguration – The Late Kim 

Jong Il Aesthetic in North Korean Cultural Production.” Popular Music & 
Society, 40:4 (2017). 

 Exploring North Korean Arts. Ed. by. Rüdiger Frank. Nürnberg: Verlag 
für moderne Kunst, 2011. (CHAPTERS: Foster-Carter, Aidan, and Kate 

Hext. DPRKrazy, Sexy, Cool: The Art of Engaging North Korea”, pp. 31-
50; De Ceuster, Koen. “To be an Artist in North Korea: Talent and Then 

Some More”, pp. 51-71; Hoffmann, Frank. “Brush, Ink, and Props: The 
Birth of Korean Painting”, pp. 145-180; Howard, Keith. “Redefining 

Koreanness: North Korea, Musicology, Ideology and ‘Improved’ Korean 

Instruments”, pp. 181-191.) 
 Noh, Dong-eun. “North Korea’s ‘Minjok’ Orchestra: Reform and 

Communication.” The World of Music, 1:1, 2012. 
 

Lesson 12: Perspectives for the third generation leadership? - 
Discussing Victor Mansky’s Under the Sun  

LECTURER: Sonja Häussler  
 PRE-VIEWING: Vitaly Mansky. Under the Sun (Original title: V luchakh 

solntsa). Documentary. Icarus Films/Vertov.Real Cinema 
production, 2016. Available on You Tube at: 

https://drive.google.com/open?id=1QPP78VKHD6Oeqbg7CM5r_Do8LCr
Be2R0 

 Frank, Rüdiger. "Economic Sanctions against North Korea: The Wrong 
Way to Achieve the Wrong Goal?" Asia Policy. Vol. 25 no. 3, 2018, pp. 

5-12. Project MUSE, doi:10.1353/asp.2018.0035 

 Frank, Rüdiger. "Slowly but steadily, North Korea grows.“ East Asia 
Forum Quarterly. 17 December 2018. 

https://www.eastasiaforum.org/2018/12/17/slowly-but-steadily-north-
korea-grows/ 

 
Lesson 13: Studying in North Korea  

LECTURER: Sonja Häusssler & Erik Danielsson 
 

Extra event:  
Guest Lecture will be announced later 

 

https://drive.google.com/open?id=1QPP78VKHD6Oeqbg7CM5r_Do8LCrBe2R0
https://drive.google.com/open?id=1QPP78VKHD6Oeqbg7CM5r_Do8LCrBe2R0
http://doi.org/10.1353/asp.2018.0035
https://www.eastasiaforum.org/2018/12/17/slowly-but-steadily-north-korea-grows/
https://www.eastasiaforum.org/2018/12/17/slowly-but-steadily-north-korea-grows/


Tentamen, regelverk och studentinflytande 
 
Examination 
Examinationsform för varje modul finns angiven i kursplanen och i 
kursbeskrivningen. Bägge hittar du i kurskompendiet som finns tillgängligt 

på hemsidan och i Athena. Några moduler har salstentor som skrivs efter 
modulens slut, andra har hemtentor, muntliga tentor eller andra 

examinatonsuppgifter.delkurs 
 

 
OBS! Endast studenter som anmält sig till tentamen får tentera! 

Om du dyker upp till tentamen utan att ha anmält dig kommer du 

alltså inte att få tentera vid det tillfället! För att anmäla dig loggar du 
in på student-Ladok (www.student.ladok.se). Vid eventuella problem, 

kontakta studentexpeditionen. 
 

Följande regler vid examination är övergripande vid Stockholms 
universitet, och är till för att säkerställa en rättvis examination. 

Nedanstående är ett utdrag ur regelboken 
(https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/styrdokument-

regelboken/utbildning/regler-f%C3%B6r-tentamensskrivningar-vid-
stockholms-universitet-1.26334 ), och gäller regler för tentander:   

 
1. Tentands ansvar att följa reglerna  

Tentand ska följa skrivvakts anvisningar och tillsägelser. Om skrivvakts 
anvisningar och tillsägelser inte följs kan det medföra att tentamen inte 

rättas eller att disciplinära åtgärder vidtas. Tentand ska låta skrivvakt 

kontrollera identitetskort och medhavt material. 
 

2. Identitetskontroll och namnteckning 
Tentand ska uppvisa godkänd legitimation. Som godkänd legitimation 

räknas körkort, pass och id-kort med aktuell giltighetstid. Som godkänd 
legitimation räknas även högst tre månader gammal polisanmälan som 

anger att tentandens id-handling är stulen eller förlorad. Även utländska 
identitetshandlingar godkänns, företrädesvis pass och id-kort, under 

förutsättning att identitetshandlingen inte måste översättas för att 
tentanden ska kunna identifieras. Tentand ska anteckna identifikationskod 

eller för det fall tentamen inte är anonym sitt namn och personnummer 
enligt skrivvakts anvisningar. 

 
3. Placering i skrivsalen 

Det ska alltid anslås placeringslistor innan salstentamina. På dessa ska 

alla som anmält att de ska skriva tentamen finnas med och enkelt kunna 
utläsa vilken plats de ska placera sig vid. Tentander som inte anmält sig i 

förväg får endast delta i tentamen i den mån institutionen medger detta, 
och då i mån av plats. Tentanderna placeras i sådana fall av skrivvakt. Vid 

http://www.student.ladok.se/


tentamina med upp till 25 tentander medges undantag från kravet på 
placeringslistor. 

 

4. Personliga tillhörigheter 
Tentand ska följa skrivvakts instruktioner om var väskor och andra 

personliga tillhörigheter ska placeras. Mobiltelefon och annan otillåten 
teknisk utrustning ska stängas av under tentamen och förvaras bland 

personliga tillhörigheter. 
 

5. Hjälpmedel 
Endast sådana hjälpmedel som på förhand medgivits av examinator får 

medföras till tentamen. Såvitt avser hjälpmedel som kan lagra, avge eller 
förmedla information, exempelvis miniräknare med möjlighet att lagra 

data, gäller kravet på medgivande även för information som finns i eller 
kan avges eller förmedlas av hjälpmedlet. Det ska särskilt framhållas att 

mobiltelefoner aldrig kan vara ett tillåtet hjälpmedel. 
 

6. Papper 

Tentamen får endast skrivas på papper som delas ut av skrivvakt. Detta 
gäller även kladdpapper. 

 
7. Förbud att lämna skrivsalen tidigare än efter 30 minuter 

Tentand som inte vill fullgöra tentamen får lämna skrivsalen tidigast efter 
att 30 minuter av skrivtiden har gått. Tentand som infinner sig efter det 

att 30 minuter av skrivtiden har gått får inte delta i det skriftliga provet. 
 

8. Förbud för tentander att samtala 
Samtal mellan tentander eller mellan tentand och utomstående, 

exempelvis via mobiltelefon, får inte förekomma förrän samtliga som 
deltagit i tentamen lämnat in sina tentamina till skrivvakt. Detta förbud 

gäller såväl i skrivsalen som under eventuella toalettbesök. 
 

9. Paus och toalettbesök 

Vid tentamina som omfattar mer än fem timmar ska det vara en paus om 
30 minuter. Skrivvakt ska ge besked om vilka toaletter som får användas 

och tentand ska följa skrivvakts anvisningar. 
 

10. Inlämning 
Tentand får inte ta med sin tentamen ut ur skrivsalen utan ska 

personligen lämna den till skrivvakt. Observera att även en "blank" 
skrivning ska lämnas till skrivvakt innan tentand lämnar skrivsalen. 

 
11. Skyldighet för den som uppträtt störande att avlägsna sig 

Tentand som uppträtt störande ska på skrivvakts uppmaning avlägsna sig. 
Störande uppträdande kan leda till disciplinära åtgärder. 

 



12. Fusk 
Tentand som misstänks för fusk får fortsätta skrivningen om tentand visar 

upp och lämnar ifrån sig det otillåtna hjälpmedlet. Skrivvakt ska om 

möjligt erbjuda tentand möjligheten att byta ut det otillåtna hjälpmedlet 
mot ett godkänt exemplar. Tentand som vägrar visa eller lämna ifrån sig 

hjälpmedel får inte fortsätta skrivningen. Eventuellt fusk och/eller 
störande beteende behandlas efter anmälan från prefekt/studierektor av 

rektor som ett disciplinärende. 
 

13. Vid brandlarm, bombhot eller liknande 
Vid brandlarm, bombhot eller liknande ska tentand följa de anvisningar 

som ges av skrivvakter. I sådana händelser ska utrymning av skrivsal 
alltid ske omedelbart och skrivvakter förvandlas automatiskt till tillfälliga 

utrymningsledare för skrivsalen. Vid utrymning av skrivsal uppmanas 
tentander att inte samtala med varandra för att om möjligt kunna återgå 

till skrivningen efter att brandlarmet är över. Den huvudansvarige 
skrivvakten ska efter samråd med institutionen meddela tentanderna om 

de får återgå till skrivningen. 

 
 

Hemtentamen 
Tentamen kommer att publiceras det datum och det klockslag som står 

angivet i TimeEdit eller i Athena. En hemtentamen publiceras vanligtvis på 
kurssidan i Athena. Tentamen kommer att finnas på Athena ända tills den 

skall lämnas in, du behöver alltså inte ladda ner den exakt vid det 

klockslag då den publiceras. Inlämningstid och datum står också angivet i 
TimeEdit eller i Athena.  

 
Om inget annat anges ska en hemtentamen, precis som en salstentamen, 

alltid skrivas självsändigt. För att förhindra uppkomsten av situationer där 
misstanke om fusk uppstår är det viktigt att du är tydlig med bland annat 

källhänvisningar. För mer information, se stycket Formalia, om att 
referera och citera, nedan. 

 
 

Särskilda behov 
Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver särskilt stöd 
och/eller hjälpmedel, ska du göra en ansökan om särskilt pedagogiskt 

stöd i systemet Nais. Gör detta i god tid innan kursstart. För att fullfölja 
ansökan måste du bifoga dokumentation som styrker en varaktig 

funktionsnedsättning.   
 

När ansökan är mottagen kommer en samordnare att kontakta dig för att 
boka ett personligt möte. Efter samtal med samordnare får du ett intyg 

där dina rekommenderade stödformer beskrivs. Du bör då kontakta en 
studierektorn för ditt ämne (hanna.kritz@su.se för japanska och 

mailto:hanna.kritz@su.se


koreanska, johan.fresk@su.se  för kinesiska, eller martin.safstrom@su.se 
för arabiska och mellanösternstudier). 

 

De stöd som finns tillgängliga är t.ex. anpassning av lokaler, kurslitteratur 
som talbok, anteckningsstöd, mentorsstöd, förlängd skrivtid vid tentamen 

m.m. 
 

För mer information, se: https://www.su.se/utbildning/studera-med-
funktionsneds%C3%A4ttning/ans%C3%B6k-om-st%C3%B6d-och-

anpassningar-1.20886 Vid frågor, kontakta studentstod@su.se eller ring 
08–16 17 80. 

Kursvärdering 
Efter att en modul har avslutats har du som student rätt att få framföra 
dina synpunkter och erfarenheter av modulen i form av en kursvärdering. 

Kursvärderingarna genomförs anonymt efter avslutad modul. 
Kursvärderingarna besvaras vanligtvis digitalt på en dator, mobiltelefon 

eller liknande. En länk till kursvärderingen skickas till din e-post och du 
har då en till två veckor på dig att besvara den. 

 
Resultatet av kursvärderingarna, respons från lärare och beslut om 

eventuella åtgärder finns sedan tillgängligt för dig som student i en pärm 
på Studentexpeditionen senast 10 veckor efter avslutad kurs. 

 
Om du av någon anledning inte fått möjlighet att fylla i en kursvärdering 

för en modul du läst kan du kontakta Studentexpeditionen 

(exp.asien@su.se) för att få möjlighet att göra detta. 
 

 
 

Formalia, om källkritik och plagiering 
 

Källkritik 
Tänk på att alltid vara kritisk till de källor du använder och välj dem med 

omsorg. Det är alltid viktigt att kunna motivera varför du valt en viss 
källa. 

 
Att du förhåller dig kritiskt till dina källor är särskilt viktigt när du 

använder dig av information som du hämtat från internet. Tänk till 
exempel på vem som skrivit informationen som står på hemsidan du 

använder och varför hemsidan är gjord (t.ex. i propagandasyfte). 
 

Wikipedia är ett exempel på en hemsida som inte anses som en tillförlitlig 

källa när du skriver examensarbete eller hemtenta. Anledningen till det är 
att informationen som återfinns där är skapad av frivilliga bidragsgivare 

mailto:johan.fresk@su.se
mailto:martin.safstrom@su.se
https://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning/ans%C3%B6k-om-st%C3%B6d-och-anpassningar-1.20886
https://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning/ans%C3%B6k-om-st%C3%B6d-och-anpassningar-1.20886
https://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning/ans%C3%B6k-om-st%C3%B6d-och-anpassningar-1.20886
mailto:studentstod@su.se
mailto:exp.asien@su.se


från hela världen. Innehållet är därmed öppet och fritt, och alla har 
möjlighet att lägga till och ta bort information från Wikipedia. 

 

För mer information om att tänka kritiskt, se till exempel: 
 

 Lars Torsten Eriksson och Jens Hultmans Kritiskt tänkande: utan tvivel 
är man inte riktigt klok, Stockholm: Liber förlag, 2014. 

 Thorsten Thuréns Källkritik, Stockholm: Liber AB, 2013. 
 

Plagiering 
Studera gärna tillsammans med dina studiekamrater, men tänk på att 
examinationsuppgifter och examensarbeten normalt görs självständigt om 

inget annat anges i kursbeskrivningen.  
 

När din examinationsuppgift eller ditt examensarbete skall lämnas in är 
det viktigt att du arbetar självständigt. Det är inte tillåtet att plagiera från 

en kurskamrat, en bok eller en källa från internet. 

Med plagiering menas att man använder sig av det någon annan skrivit 
utan att ange källan. Eftersom mycket av det du som student skriver 

under dina universitetsstudier är byggt på tidigare forskning kommer du 

att behöva använda dig av andra källor. Det är därför mycket viktigt att 
du är noga med att redovisa varifrån du hämtat din information. Läs mer 

om det nedan, under delen Formalia, om att referera och citera.  

Om du blir osäker på hur du ska förhålla dig till plagiering kan du alltid 
fråga ansvarig lärare på kursen. I många fall är det missförstånd som 

leder till att misstanke om fusk uppstår, det är därför viktigt att du är 
medveten om vad som gäller angående källhänvisningar. 

Alla anställda vid Stockholms universitet är skyldiga att anmäla 

disciplinärenden så som misstanke om vilseledande vid prov eller 

liknande. En sådan anmälan görs till studierektor vid institutionen. 
För att ta del av Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden vid 

Stockholms universitet i sin helhet, se 
https://www.su.se/polopoly_fs/1.215935.1476451187!/menu/standard/fil

e/SU%20FV-2.5.1-2623-
16%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20disciplin%C3%A4renden.pdf    

 
 

Internetresurser för mer information om plagiering: 
Urkunds plagiathandbok, http://www.urkund.se/se/student 
Skrivguiden, http://skrivguiden.se/ 

 

https://www.su.se/polopoly_fs/1.215935.1476451187!/menu/standard/file/SU%20FV-2.5.1-2623-16%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20disciplin%C3%A4renden.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.215935.1476451187!/menu/standard/file/SU%20FV-2.5.1-2623-16%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20disciplin%C3%A4renden.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.215935.1476451187!/menu/standard/file/SU%20FV-2.5.1-2623-16%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20disciplin%C3%A4renden.pdf
http://www.urkund.se/se/student
http://skrivguiden.se/


Formalia, om att referera och citera 
 

När du skriver examinationsuppgifter i form av examensarbeten eller 
hemtentor är det viktigt att du är noga med att redovisa de källor du 

använt dig av i ditt arbete. Detta gör du genom referenser, både i form av 
noter och källförteckning.  

 
Det finns mycket litteratur kring referenshantering, både på biblioteket 

och på nätet. Nedan finner du en sammanfattning av några av de saker 
som är viktiga att tänka på när det gäller referenshantering. 

 

När du skriver ett examensarbete (kandidat- eller masteruppsats) ska du 
dessutom ta hänsyn till det som gäller för just din kurs, se 

kursbeskrivningen för den kurs du läser. 
 

 

Referenser i text, olika modeller 
Det finns olika modeller för att hantera referenser i texter. Två vanliga 
kallas för Harvardmodellen och Oxfordmodellen. 

 

Harvardmodellen innebär att du refererar direkt i den löpande texten, 
medan Oxfordmodellen innebär att du refererar i en not (se exempel på 

modellerna nedan). Ingen av modellerna är mer rätt eller fel, men inom 
just ditt ämne kan det vara tradition att använda sig av den ena eller den 

andra. Det är viktigt att du är konsekvent i den modell som du använder, 
så att du genomgående väljer att referera i t.ex. noter om du använder 

det. 
 

 

Citera, om användning av noter 
Det är vanligt att använda sig av citat i texter. Att citera innebär att du 

ordagrant återger någonting som någon annan sagt eller skrivit. Ett citat 
ska alltid vara återgivet exakt, även om det finns stavfel. Efter citatet ska 

du alltid ange varifrån du hämtat det. Detta gör du direkt efter, i en not 
eller i en parentes, beroende på vilken modell för referenshantering du 

väljer. 
 

Om det finns ett stavfel i citatet kan du markera det med [sic] direkt efter 
stavfelet för att markera att det inte är du som skrivit av fel. För särskilt 

allvarliga stavfel kan du skriva [sic!]. 
 

En referens efter ett citat enligt Harvardmodellen kan se ut såhär: 

“Ett rimligt krav på en vetenskaplig begreppsapparat är att den går att 
använda i tillämpningar” (Persson och Sahlin, 2013:205). 

 



En referens i form av en not efter ett citat enligt Oxfordmodellen kan se ut 
såhär: 

“Ett rimligt krav på en vetenskaplig begreppsapparat är att den går att 

använda i tillämpningar”.1 

Längre citat 
Om ett citat är kort, som i exemplen ovan, anges det direkt i den löpande 

texten. Om citatet är längre ska det istället stå i ett stycke för sig. T.ex: 
 

För den franske litteratur- och kulturteoretikern Roland Barthes är 
det centralt att berättarinstansen skiljs ifrån författarens och 

berättelsens subjekt (1988). Den som talar i berättelsen är inte 
den som skriver i verkliga livet. Och den som skriver är inte den 

som är. Det finns enligt Barthes två olika sorters 
berättarpositioner: berättaren som personlig eller opersonlig 

berättarinstans. Detta motsvarar inte givet skillnaden mellan en 
berättare i första respektive tredje person. En berättelse kan 

skrivas i tredje person och ändå vara personlig.2 eller (Johansson, 
2005:39). 

 

Notera att ovanstående citat anges i ett stycke för sig, med en tom rad i 
början och slutet, samt att det är indraget på bägge sidor. Ett citat av den 

här typen behöver inte omges av citationstecken. 
 

Citat i citatet 
Om den som du citerar i sin tur har citerat någon annan ska detta återges 

inom enkla citationstecken.  
 

T.ex: “Finally, upon reaching the attractive landscapes in Mitava, he 
writes: ‘The countryside here is much prettier than Livonia, through which 

one would not regret to travel with his eyes half closed’”3 eller (Lewis, 

1995:57). 
 

Att referera till samma författare och verk direkt efter 
varandra 
Om du citerar eller refererar till samma författare och verk direkt efter 
varandra behöver du inte skriva ut hela referensen på nytt. Istället skriver 

du helt enkelt “ibid” om det dessutom rör sig om samma sida. Om det 

gäller en annan sida i samma verk och av samma författare skriver du 
“ibid, 43”.4 

 
 

                                                        
1 Johannes Persson och Nils-Eric Sahlin. Vetenskapsteori för sanningssökare. Lund: Fri Tanke Förlag, 2013, 205. 
2 Anna Johansson. Narrativ teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2005, 139. 
3 S. Mark Lewis. Modes of Historical Discourse in J.G. Herder and N.M. Karamzin. New York: Peter Lang Publishing, Inc, 1995, 57. 
4 Ibid betyder ”på samma ställe” och är en förkortning av det latinska ibidem. 



Referat 
Om du gör en sammanställning av någons text med dina egna ord kallas 
detta för ett referat. I ett referat förmedlar du någon annans idéer med 

dina egna ord, och har möjlighet att välja ut det som du själv tycker är 
centralt, eller det som du anser vara mest relevant för din 

examensuppgift. Om du infogar dina egna åsikter/antaganden måste du 
vara mycket noga med att markera det.  

 
I ett referat behöver du inte använda citationstecken, men du måste ange 

referensen så att läsaren ska kunna hitta källan, antingen inom parentes i 

den löpande texten eller i form av en not (se ovan). 
 

 

Källförteckning 
Källförteckningen är listan över den litteratur du använt dig av när du 
skrivit din examinationsuppgift. Källförteckningen ska alltid återges i 

slutet, och om du vill kan du dela upp den i t.ex. primära och sekundära 

källor, eller “internetbaserat material”, “artiklar”, “intervjuer” osv. om du 
har använt dig av det. 

 
Källförteckningen ska vara alfabetiskt ordnad efter författarnas efternamn, 

och kan se ut t.ex. såhär: 
 

Hamori, Andras. On the Art of Medieval Arabic Literature. Princeton, New 
Jersey: Princeton University Press. 1974. 

 
Om du har använt dig av två eller fler böcker från samma författare 

behöver du inte skriva ut författarens namn mer än en gång. Observera 
att böckerna ska vara kronologiskt ordnade. Det kan se ut t.ex. såhär: 

 
Mernissi, Fatima. Women and Islam. An Historical and Theological 

Enquiry. Oxford: Blackwell Publishers. 1991. 

 
________. Women’s Rebellion & Islamic Memory. London and New 

Jersey: Zed Books. 1996. 
 

Kapitel i bok 
När det handlar om en hel bok behöver sidantalet inte anges, men om du 

istället har använt dig av ett kapitel i en antologi, ska du ange sidorna i 
din källförteckning, t.ex: 

 
Lee, Peter and Ashby, Rosalyn. “Progession in Historical Understanding 

among Students Ages 7-14”, Knowing, Teaching & Learning History. 

National and International Perspectives, edited by Peter N. Stearns, Peter 
Seixas and Sam Wineburg. New York and London: New York University 

Press. 2000, ss. 199-222. 
 



Artiklar 
Om din källa är en artikel kan det se ut på följande sätt i din 
källförteckning: 

 
Kessy, Emanuel Thomas. “The Transition from the Later Stone Age to Iron 

Age in Kondoa, Central Tanzania”, i The African Archaeological Review, 
Vol. 30, No. 3 September 2013, ss. 225-252. 
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