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Fortsättningskurs i Stockholms historia – seminariekurs 15 hp 

Kurskod: HI1349 

Kursen vill ge dig en fördjupning kring Stockholms historia med hjälp av källstudier, metodövningar och 

genom att skriva en vetenskaplig uppsats. Kursen fortsätter på introduktionen till Stockholms historia 

som ges varje vårtermin. 

Kursen består av två delkurser: 

1. Metodkurs, 7,5 hp 

2. Vetenskaplig uppsats, 7,5 hp 

 

Första delkursen 

Kursen ger fördjupade insikter i Stockholms historia genom analys av utvalda delar av Stockholms 

historia med hjälp av vetenskapliga uppsatser och studier av källmaterial. Kursen introducerar dessutom 

Stockholms minnesinstitutioner och det historiska material som dessa institutioner tillhandahåller för 

forskningen. Som skrivuppgift ska en recension över tidigare Stockholmshistoriker författas. 

 

Götlind, Anna, ”Rotemansarkivet som källa till herrarbetarnas liv i Stockholm”, 

Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 68, 2014, s. 26–45. (20 s) 

Hayen, Mats (red.), Partierna i Stadshuset: en handledning till forskning vid Stockholms stadsarkiv 

och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stadsarkivet, Stockholm, 2013 (143 s) 

 

Två verk ur följande förteckning väljs av studenten för en jämförande recension: 

Ericson Wolke, Lars, Stockholms historia, Historiska media, Lund, 2016 (350 s) 

Högberg, Staffan, Stockholms historia. 1, Den medeltida köpstaden. Hans Nådes stad. Stormaktens 

huvudstad. Borgarnas stad, Bonnier fakta, Stockholm, 1981 (352 s) 

Högberg, Staffan, Stockholms historia. 2, Småstaden. Fabriksstaden. Storstaden, Bonnier fakta, 

Stockholm, 1981 (348 s) 

Dahlbäck, Göran & Nilsson, Lars, Staden på vattnet. D. 1, 1252-1850, Stockholmia, Stockholm, 

2002 (307 s) 

Hall, Thomas & Nilsson, Lars, Staden på vattnet. D. 2, 1850-2002, Stockholmia, Stockholm, 2002 

(338 s) 

Chrispinsson, John, Sekelskiften: en krönika om sex, makt och pengar, Norstedt, Stockholm, 1999, 

(450 s) 

ungefär 900 sidor för att läsa två olika stadshistoriker plus 150 för resten av litteraturen. 

Tillkommer källmaterial för seminarieövningar.  
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Andra delkursen 

Delkursen ger kunskap om det vetenskapliga arbetssättet och den vetenskapliga formen för 

ämnesavgränsning, problemformulering, materialinsamling och analys. Kursen ger en grundläggande 

genomgång av källkritik och av systematisering och generalisering av fakta och syftar också till att träna 

ett akademiskt framställningssätt samt förmågan att producera läsbar och väl disponerad text. I kursen 

ingår författande av en uppsats på ca 10 sidor. 

 

Carlsson, Karin & Lennartsson, Rebecka (red.) Bakom stadens kulisser: genus och gränser i 

Stockholm 1800-2000, Stockholmia förlag, 2021. (250 sid) 

  

Deland, Mats, Den sociala staden. Stockholms trädgårdsstäder och tomträtten början av förra 

seklet, Stockholm 2015. (175 s.) 

Götlind, Anna & Linnarsson, Magnus, Konsten att skriva en fotnot: vetenskaplig formalia för 

humanister, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, (106 s.) 

Nyberg, Klas (red.), Till salu. Stockholms textila handel och manufaktur 1722-1846. 2010. (215 s) 

Text om kulturmiljö. Källa: Stockholms översiktsplan, bilaga. 

[https://vaxer.stockholm.se/globalassets/tema/oversiktplan-

ny_light/riksintressen_enligt_miljobalken_2018-02-19.pdf] (375 s.) 

 

Totalt: 970 sidor. 

Tillkommer källmaterial för seminarieövningar. 
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