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Välkommen till Historia I. Världens historia från 
antika högkulturer till moderna samhällen, 30 hp! 
 
 

Övergripande information 
I den här kursbeskrivningen får du en presentation av första terminens studier i historia 
vid Stockholms universitet. Under terminens gång kommer du att läsa fyra olika 
delkurser med sinsemellan olika inriktning. Nedan presenteras samtliga delkurser 
översiktligt – du kommer senare under terminen få detaljerade anvisningar till respektive 
delkurs.  
 
Historia I syftar till att ge en helhetsbild av människans historia från antik tid och fram till 
idag. Fokus ligger på de långa linjerna i världshistorien men också på särskilda formativa 
perioder, då avgörande förändringar ägde rum. Kursen ger även grundläggande 
kunskaper om historievetenskapens grunder: metod, källkritik och vetenskapliga begrepp. 
 

– Bred introduktion till historievetenskapen. Stimulera till att utveckla ett 
historiskt tänkande, att ställa frågor till det förflutna och att sätta historiska 
skeenden i ett perspektiv 

– Fokus på historisk översikt och historisk förståelse 
– Fakta och kontext; utvecklingslinjer, övergripande förändringsprocesser. 

En överblick över historien, det som hänt, och samtidigt problematisera 
och reflektera över tidsperioder och förändring 

– Kursen ger därmed även grundläggande kunskaper om historisk metod, 
källkritik och vetenskapliga begrepp. 

– Ytterligare en aspekt av högre studier är att tillägna sig ett akademiskt 
språk, både muntligt och skriftligt. 

 
På Historia I har du ca 6–10 timmar lärarledd undervisning per vecka, i form av 
föreläsningar, seminarier och studiebesök. Men kursen är upplagd som heltidsstudier – 
vi lärare förutsätter att du ägnar totalt ca 40 timmar i veckan åt dina studier. Merparten av 
arbetet består alltså av självstudier: du läser kurslitteraturen, skriver ned och 
sammanställer anteckningar, förbereder seminarieuppgifter och diskuterar även innehållet 
med dina kurskamrater. Ju mer du engagerar dig i dina egna studier desto mer kommer du 
att lära dig!  
 
OBS! Du förväntas vara aktiv under seminariediskussioner men du måste också ta till dig 
och utveckla ett vetenskapligt skrivande. Tonvikten ligger på skriftliga examinationer och 
det är viktigt att du jobbar med ditt skriftspråk så att du kan göra rättvisa åt de kunskaper 
som du tillägnar dig under terminen. Terminen sträcker sig från måndag 31 augusti till 
söndag 17 januari 2021. Introduktion och kursstart äger rum måndag 31 augusti kl. 
13.00–15.00. Introduktionen sker webbaserat via Zoom. Länk publiceras i Athena. 
Därefter skiljer sig schemat åt beroende på vilken seminariegrupp och vilken utbildning 
du läser. Information om gruppindelningen meddelas i anslutning till kursstarten. 
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Terminsupplägg Historia I, HT 2020 
 
 
1) Delkurs 1, olika introduktionskurser   7,5 hp (vecka 36–40) 
  Måndag 30 september: inlämning av hemtenta  
  
2) Världens och Sveriges historia: medeltid  7,5 hp (vecka 40–45) 
  Måndag 2 november: salsskrivning* 
  
3) Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid 7,5 hp  (vecka 45–49) 
  Onsdag 2 december: inlämning av hemtenta 
 
4) Världens och Sveriges historia: modern tid 7,5 hp (vecka 49–2) 
  Fredag 15 januari (2021): salsskrivning* 
 
* På grund av coronapandemin kan en del salsskrivningar eventuellt kommer att ersättas 
med hemskrivningar. Information om detta meddelas via Athena. 
 
 
Höstterminens undervisning 2020 börjar webbaserat 
Med anledning av den pågående Coronapandemin har Historiska institutionen beslutat att 
samtliga dag- och kvällskurser på grundnivå ska ges via internet med hjälp av 
verktyget Zoom. Detta gäller under första halvan av höstterminen 2020 (t.o.m. 2 
november). Beslutet kan komma att omprövas om riktlinjer och rekommendationer 
förändras. Som student kommer du att informeras om eventuella förändringar via Athena. 
Där hittar du också information om Zoom och hur du ska använda programmet. 
 
Kurskrav, närvaro och kompletteringsuppgifter 
Närvaro på seminarierna (inklusive ev. studiebesök) är obligatorisk på varje delkurs, 
liksom inlämning av texter inför seminarier om så specificerats av läraren. För att få 
slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser samt, för respektive 
delkurs fullgjord närvaro på den obligatoriska undervisningen. Om särskilda skäl 
föreligger kan din lärare medge befrielse från att delta i viss obligatorisk undervisning. 
Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift. Dessa kompensationsuppgifter 
utformas individuellt och bestäms av undervisande lärare. Fullgörandet av obligatorierna 
utgör krav för att du ska få betyg på kursen. 
 
OBS! Kraven på deltagande och eventuella extra inlämningsuppgifter kan skilja sig något 
mellan de olika delkurserna. Ta därför kontakt med din seminarielärare eller den 
delkursansvarige om du är osäker, så att du vet vad som gäller om du skulle missa något 
undervisningstillfälle. 
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Athena 
Stockholms universitets lär-och sammarbetsplattform heter Athena och nås via adressen 
athena.su.se. På Athena för Historia I samlas all viktig information om kursen. Här finns 
även specifik information för respektive delkurs: delkursbeskrivningar, material till 
föreläsningar och seminarier etc.  
 
Du loggar in på̊ Athena via adressen athena.su.se med ditt vanliga studentkonto. Kursen 
Historia I kommer att dyka upp under rubriken Kurser i toppmenyn. Har du problem med 
inloggningen kan du kontakta universitetets IT-helpdesk på̊ helpdesk@su.se.  
 
Om du har tillgång till en smartphone är det en god idé att ladda ner appen ”itslearning”. 
Då får du direktnotiser om uppdateringar och meddelanden från din kurssajt direkt i 
mobilen. Observera att e-postaviseringar inte är förinställt. Aktivera dem genom att 
klicka på ditt namn längst upp till höger -> dina inställningar -> e-postavisering  
 
OBS! Du måste vara registrerad på kursen för att få tillgång till Athena.  
 
  
Examination, rättning, betygssättning 
Betygsättning på Historia I sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala. De 
skriftliga betygskriterierna – exakt vad som krävs för att få ett visst betyg – hittar du på 
kursens Athenasida. 
 
Varje delkurs (1–5) betygssätts enligt betygsskalan A–F. De fem delkursbetygen räknas 
sedan samman till ett medelbetyg som får utgöra betyget på hela kursen. Du måste ha 
godkänt på samtliga delkurser för att få betyg på hela kursen! Se därför till att du inte har 
någon otillåten frånvaro eller uppgifter som måste lämnas in när terminen närmar sig sitt 
slut. 
 
A = Utmärkt 
B = Mycket bra 
C = Bra 
D = Tillfredsställande 
E = Tillräckligt 
Fx = Otillräckligt 
F = Helt Otillräckligt 
 
Tiden för rättning av examinationsuppgifter är maximalt 15 arbetsdagar. Betyget Fx på 
en delkurs innebär att du som student kan få möjlighet att komplettera din examinations-
uppgift och istället erhålla betyget E på delkursen. Du får då högst en vecka på dig efter 
det att kompletteringsbehov meddelats att lämna in din kompletteringsuppgift. Ett 
ordinarie omtentatillfälle per delkurs 1–3 ges under eller i anslutning till terminen, 
tidigast två veckor och senast sex veckor efter meddelat betyg. På delkurs 4 finns endast 
ett examinationstillfälle under innevarande termin, nästa examinationstillfälle erbjuds 
under vårterminen 2021. 
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Plagiat och fusk vid tentamen/examination 
Examination vid Historiska institutionen är individuell. Detta gäller om inget annat 
uttryckligen meddelas av din lärare. Det betyder att inget samarbete mellan studenter får 
förekomma vid utarbetandet av de skrivna svaren utan dessa ska utformas egenhändigt 
och självständigt. Det är inte tillåtet att skriva av andra texter, till exempel från 
uppslagsverk, avhandlingar, internet eller studiekamraters texter (plagiat). Det är inte 
heller tillåtet att bygga tentamenssvaret på tidigare inlämnade egna redan betygssatta 
examinationsuppgifter (s.k. självplagiat). Överträdelser av dessa föreskrifter kommer att 
bedömas som försök till vilseledande (fusk), vilket enligt 10 kap. i Högskoleförordningen 
kan medföra disciplinära åtgärder i form av varning eller avstängning i högst sex 
månader. Observera att skriftliga tentor, uppsatser och inlämningsuppgifter skickas in via 
Athena och kontrolleras där med anti-plagiatverktyget ”Urkund”. Student som ertappas 
med att till exempel ha kopierat delar av sin text från någon annan, anmäls till 
universitetets rektor som beslutar om ärendet ska tas upp i universitetets disciplinnämnd. 
 
 
Kursvärderingar 
I slutet av terminen sker en anonym skriftlig utvärdering av hela terminens studier.  
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Terminens delkurser 
Historia I består av fyra delkurser som ges en kort presentation nedan. Ytterligare 
information om respektive delkurs, med detaljerad seminarieplanering, betygskriterier 
m.m., läggs upp på Athena inför respektive kursstart. 
 
Delkurserna har sinsemellan olika upplägg och även egna specifika lärandemål – vad du 
förväntas lära dig under kursen. Studera därför noga den delkursbeskrivning som läggs 
upp på Athena innan varje delkurs startar. Observera att delkurs 1 skiljer sig åt beroende 
på vilken utbildning du är antagen till och ska läsa. Du får också muntlig information vid 
respektive kursintroduktion. Kontaktuppgifter till lärarna på Historia I hittar du genom 
Historiska institutionens hemsida. 
 
Information om Zoom – undervisning online på grund av Corona 
En del av undervisningen kommer att äga rum webbaserat via programmet Zoom. Du 
behöver därför installera Zoom på din dator. Via följande länk kommer du åt 
studentinformation angående Zoom: https://www.su.se/corona/s%C3%A5-h%C3%A4r-
kan-du-studera-hemifr%C3%A5n-1.489914 
 
Tips, klicka dig fram via ”Kom igång med Zoom” till ”Delta i undervisning online via 
Zoom”. Föreläsningar och seminarier sker online vid det tillfälle som anges i 
delkursbeskrivningen.Varje föreläsare eller seminarielärare lägger via Athena upp 
inbjudning till just ditt tillfälle. Klicka på inbjudan. Du kan i förväg gå in till mötet och 
prata med era studiekamrater. 
 
Delkurs 1: Introduktion (7,5 hp) OBS! olika beroende på utbildning 
 
Ansvarig lärare: Anna Götlind 
 
Delkurs 1 ger en introduktion till historieämnets vetenskapliga grunder och hur historisk 
kunskap förmedlas. Här får du diskutera olika perspektiv på historia samt förhålla dig till 
viktiga historievetenskapliga begrepp: aktör, struktur, kontext, förändring, kontinuitet och 
processer. Delkursen presenterar också grunderna för historisk metod, källor och 
källkritik. 
 
För att få godkänt betyg ska du visa att du har uppnått samtliga lärandemål: 

- visa viss insikt i historieämnets vetenskapliga grund. 
- identifiera olika sätt att förmedla historisk kunskap. 
- förstå och diskutera några centrala historievetenskapliga begrepp. 
- identifiera, redogöra för och diskutera kontinuitet respektive förändring. 
- känna till och kunna reflektera över historievetenskaplig metod och källor samt 

källkritikens grunder. 
 
Delkurs 1 examineras genom en hemskrivning. Datum för examination och omtentamen 
anges i schemat på TimeEdit. 
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Delkurs 2: Världens och Sveriges historia: medeltid (7,5 hp) 
 
Ansvarig lärare: Kurt Villads Jensen 
 
Delkursen omfattar världens och Sveriges historia från äldre tid till 1500-talet, med fokus 
på politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser. Syftet med 
undervisningen är att ge dig grundläggande kunskaper om viktiga historiska skeenden 
under tidsperioden samt utveckla din förmåga att diskutera historisk kronologi och 
geografi utifrån historievetenskapliga begrepp.  
 
För att få godkänt betyg ska du visa att du har uppnått samtliga lärandemål: 

- redogöra för och förklara politiska, ekonomiska, sociala och kulturella 
förändringsprocesser med fokus på medeltiden, samt historisk kronologi och 
geografi. 

- förstå, diskutera och använda olika historievetenskapliga begrepp för att diskutera 
historiska skeenden under perioden. 

- jämföra den historiska utvecklingen i olika delar av världen och diskutera hur 
likheter och skillnader har uppstått. 

- koppla specifika historiska skeenden till en större historisk kontext. 
 
Delkurs 2 examineras genom en salsskrivning. Datum för examination och omtentamen 
anges i schemat på TimeEdit. 
 
 
Delkurs 3, Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid (7,5 hp) 
 
Ansvarig lärare: Heiko Droste 
 
Delkursen omfattar världens och Sveriges historia från 1500-talet till 1800-talet, med 
fokus på politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser. Syftet med 
undervisningen är att ge dig grundläggande kunskaper om viktiga skeenden under 
tidsperioden samt att utveckla din förmåga att diskutera historisk kronologi och geografi 
utifrån historievetenskapliga begrepp. 
 
För att få godkänt betyg ska du visa att du har uppnått samtliga lärandemål: 

- redogöra för och förklara politiska, ekonomiska, sociala och kulturella 
förändringsprocesser med fokus på tidig modern tid, samt historisk kronologi och 
geografi. 

- förstå, diskutera och använda olika historievetenskapliga begrepp för att diskutera 
historiska skeenden under perioden. 

- jämföra den historiska utvecklingen i olika delar av världen och diskutera hur 
likheter och skillnader har uppstått. 

- koppla specifika historiska skeenden till en större historisk kontext. 
 
Delkurs 3 examineras genom en salsskrivning. Datum för examination och omtentamen 
anges i schemat på TimeEdit. 
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Delkurs 4, Världens och Sveriges historia: modern tid (7,5 hp) 
 
Ansvarig lärare: Pär Frohnert 
 
Delkursen omfattar världens och Sveriges historia från 1800-talet till nutid, med fokus på 
politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser. Syftet med 
undervisningen är att ge dig grundläggande kunskaper om viktiga skeenden under 
tidsperioden samt att utveckla din förmåga att diskutera historisk kronologi och geografi 
utifrån historievetenskapliga begrepp. 
 
För att få godkänt betyg ska du visa att du har uppnått samtliga lärandemål: 

- redogöra för och förklara politiska, ekonomiska, sociala och kulturella 
förändringsprocesser med fokus på modern tid, samt historisk kronologi och 
geografi. 

- förstå, diskutera och använda olika historievetenskapliga begrepp för att diskutera 
historiska skeenden under perioden. 

- jämföra den historiska utvecklingen i olika delar av världen och diskutera hur 
likheter och skillnader har uppstått. 

- koppla specifika historiska skeenden till en större historisk kontext. 
 
Delkurs 4 examineras genom en hemskrivning. Datum för examination anges i schemat 
på TimeEdit. 
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Undervisningsformer på Historia I 
 
Undervisningen på Historia I utgörs av såväl lärarledda som studentcentrerade aktiviteter, 
där föreläsningar varvas med seminarier, grupparbete, studiebesök samt eget arbete. Till 
de flesta undervisningstillfällen förväntas du förbereda dig. Mer information ges i 
särskilda delkursbeskrivningar. 
 
 
Föreläsningar 
Föreläsningarna är till för att underlätta din inlärning och förståelse för de frågor som 
kursen behandlar. Ditt utbyte av föreläsningarna blir större om du förbereder dig genom 
att i förväg läsa den litteratur de anknyter till. Det är dock viktigt att veta att 
föreläsningarna inte utgör en systematisk genomgång av innehållet i kurslitteraturen, utan 
de handlar om att sätta litteraturen i ett sammanhang. Deltagande i föreläsningarna är 
frivilligt, men rekommenderas starkt. 
 
 
Seminarier 
Seminarierna utgår från studenternas egna aktiviteter och handlar om att fördjupa 
förståelsen av kurslitteraturen och kursmaterialet genom diskussion i helgrupp och 
smågrupp. Det är viktigt att alla seminariedeltagare är aktiva, och att alla får möjlighet att 
komma till tals. Undervisningen förutsätter att du förberett dig i förväg genom att läsa 
den angivna litteraturen/materialet och att du har med dig relevant material till 
seminariet. Observera att seminarierna (inklusive studiebesöken) är obligatoriska. 
 
 
Studiebesök 
Kursen innehåller obligatoriska studiebesök till arkivinstitutioner, museer och bibliotek, 
vilka sker tillsammans med seminariegrupperna eller individuellt.  
 
 
Självstudier 
Undervisningen på Historia I bygger till största del på självstudier: inläsning av 
kurslitteratur, förberedelser inför föreläsningar och seminarier. Du tillgodogör dig all 
undervisning bäst om du förbereder dig i förväg: läser valda avsnitt av kurslitteraturen 
inför varje föreläsning, läser och förbereder diskussionsinlägg inför seminarierna samt 
repeterar det du lärt dig när du pluggar inför tentan. Du kan planera ditt läsande med 
hjälp av de läsanvisningar som finns i respektive delkursbeskrivning. Kursen är upplagd 
som heltidsstudier och lärarna räknar med att du sammanlagt ägnar ca 40 timmar per 
vecka åt dina studier.  
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Kurslitteratur 
Länk till litteraturlistan (pdf) hittar du på Historiska institutionens hemsida. Här finns 
också länkar till kursplan, kursbeskrivning och sammanställda kursvärderingar. Adressen 
är: www.historia.su.se 
 
 

Schema 
Aktuella scheman finns på universitetets schemamotor TimeEdit, vilken du hittar på 
schema.su.se. Ta för vana att gå in på länken med jämna mellanrum för att kontrollera tid 
och plats för seminarier och föreläsningar! 
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Viktigt att veta som student 
 
 
Generellt studie- och språkstöd 
Studie- och språkverkstaden vid Stockholms universitet har bland annat hjälp kring 
studievanor, tala i grupp, skrivuppgifter, studieteknikkurs. De erbjuder föreläsningar, 
seminarier, kurser eller individuell hjälp. Läs mer om Studie- och språkverkstaden: 
http://www.su.se/utbildning/studentservice/studie-och-språkverkstaden  
 
 
Särskilt pedagogiskt stöd 
Om du har någon form av funktionsnedsättning, till exempel dyslexi 
eller hörselnedsättning, kan du vara berättigad till särskilda stödåtgärder, som gör det 
lättare för dig att klara av studierna. Du ska i god tid kontakta samordnaren för studenter 
med funktionsnedsättning. På webbsidan om funktionsnedsättning står beskrivet vilken 
hjälp som finns till hands vid universitetet. 
Läs mer: http://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsnedsättning 
Studie- och karriärvägledaren vid institutionen (se kontaktuppgifter nedan) kan också 
informera om vilka stödåtgärder som finns, ge råd och tips, och hjälpa dig vidare. 
 
 
Stöd vid diskriminering och trakasserier 
Alla studenter vid Stockholms universitet ska, oavsett etnisk tillhörighet, 
funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder, behandlas och bemötas med respekt och 
värdighet. Diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier får inte förekomma vid 
universitetet. Om du som student känner att du har utsatts för en situation eller handling 
som du upplevt som diskriminerande eller kränkande kan du vända dig till studie- och 
karriärvägledarna vid institutionen för ett första samtal (se kontaktuppgifter nedan). De 
hjälper dig att gå vidare med ärendet om du så önskar. Observera att studie- och 
karriärvägledarna har tystnadsplikt. 
 
 
Regler och rättigheter 
Under www.su.se/regelboken finner du en sammanställning av beslut som fattats på olika 
nivåer kring studenters rättigheter och skyldigheter. Det ingår i ditt ansvar som student att 
känna till de regler som finns för studier, examination och för att vistas i lokaler och 
utnyttja resurser. 
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Information om Historiska institutionen 
 
Historiska institutionen finns i hus D, plan 8–9 i Södra husen, (de stora blå höghusen A-
F), Frescati.  
 

 
 
Studentexpedition  
Oskar Schelin och Ebba Edberg Di Paola 
Rum D978, tel: 08-16 33 93 
E-post: expedition@historia.su.se 
 
Studievägledning 
Andreas Bloch, tel: 08-16 34 17, rum D922 
E-post: studievagledare@historia.su.se 
 
Studierektor Historia I 
Magnus Linnarsson, tel: 08-16 20 21, rum D924 
E-post: magnus.linnarsson@historia.su.se 
 
Studierektor Lärarutbildning 
Helena Tolvhed, rum D938 
E-post: helena.tolvhed@historia.su.se 


