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Beslut

Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen 091103. Kursen inrättades 091222 av Humanistiska
fakultetsnämnden
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
STC1
TEM5

Benämning
Det gamla Stockholm. Stockholm före ca 1850
Det moderna Stockholm. Stockholm efter ca 1850

Högskolepoäng
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar Stockholms historia kornologiskt och tematiskt, med utgångspunkt från skeenden eller
personer som haft betydelse för staden. Den tar upp en rad aspekter, bl a ekonomiska, kulturella, politiska och
sociala, samt behandlar relationen mellan staden och dess invånare samt samspelet mellan staden och
statsmakten. Kursen består av två delkurser som behandlar Stockholm kronologiskt med brytpunkt 1850.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten ha kunskap om Stockholms historia under den tidsepok och utifrån de
teman kursen behandlar. Studenten ska skriftligen kunna redogöra för och diskutera detta samt diskutera en
vald fördjupning i sitt historiska sammanhang.Studenten ska kunna värdera och källkritiskt granska litteratur
om Stockholms historia.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar eller i annan form som undervisande lärare bestämmer.
Undervisningens form och omfattning kan anpassas till antalet studenter på kursen.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom två hemskrivningar, en för vardera delkursen, i form av en längre essä per
hemskrivning.
b. Betygsättningen på kursens delmoment och på hela kursen görs efter en sjugradig målrelaterad
betygsskala:
A = Utmärkt
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B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
Slutbetyg ges genom en sammanslagning av de två delkursernas betyg.
c. Kursens betygskriterier finns i kursbeskrivningen som delas ut vid kursstarten.
d. Vid underkännande av prov gäller att studerande som fått betyget Fx eller F har rätt att genomgå fyra
ytterligare prov så länge kursen ges. För godkänt på hela kursen krävs lägst betyget E på båda delproven.
Studerande som fått lägst betyget E på båda delproven får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd för att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan
härom görs till institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna enligt
punkt d under Kunskapskontroll och examination ovan.
Begränsningar

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

Kursen kan, delvis eller helt, ingå i Historieprogrammet eller tillgodoräknas inom kursen Historia II.
Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av vetenskaplig historisk och samhällsvetenskaplig litteratur. Den omfattar totalt cirka
2500 sidor.
Kurslitteraturen redovisas i bilaga till beslutsprotokollet.
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