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Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
1HTI
2HMO

Benämning
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid
Världens och Sveriges historia: modern tid

Högskolepoäng
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen består av två delkurser vilka tillsammans ger en helhetsbild av människans historia, med särskild
betoning på tidigmodern och modern tid. Fokus ligger på de långa linjerna i världshistorien men också på
formativa perioder då avgörande förändringar ägde rum. Kursen ger även grundläggande kunskaper om
historisk metod, källkritik och vetenskapliga begrepp.
Delkurs 1: Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid
Delkurs 1: Världens och Sveriges historia: modern tid
Delkurs 1 omfattar världens och Sveriges historia från 1500-talet till 1800-talet, med fokus på politiska,
ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser. Kursens huvudmål är att ge studenterna
grundläggande kunskaper om viktiga historiska skeenden samt utveckla deras förmåga att diskutera historisk
kronologi och geografi utifrån historievetenskapliga begrepp.
Delkurs 2 omfattar världens och Sveriges historia från 1800-talet till nutid, med fokus på politiska,
ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser. Kursens huvudmål är att ge studenterna
grundläggande kunskaper om viktiga historiska skeenden samt utveckla deras förmåga att diskutera historisk
kronologi och geografi utifrån historievetenskapliga begrepp.
Förväntade studieresultat

Delkurs 1. Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid, 7,5 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:
- redogöra för och förklara politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser med fokus på
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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 2. Världens och Sveriges historia: modern tid, 7,5 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:
- 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.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och studiebesök.
Kurskrav: Seminarier, gruppövningar och studiebesök är obligatoriska inslag i kursen tillsammans med
tillfredsställande genomförda uppgifter till seminarierna.
Fullgörandet av obligatorierna utgör krav för att studenten ska få betyg på kursen. Se vidare Kunskapskontroll
och examination d). För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a. Delkurs 1 examineras genom en hemskrivning. Delkurs 2 examineras genom en salsskrivning.
b. Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad 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.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser samt, för respektive delkurs
fullgjord närvaro om 80 % av den obligatoriska undervisningen, och fullgjorda obligatoriska uppgifter.
Bokstavsbetygen A–E omvandlas till siffrorna 5–1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också
väger in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen
sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas. Om särskilda
skäl föreligger kan examinator medge den studerande befrielse från att delta i viss obligatorisk undervisning.
Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
e. Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin, med undantag för
delkurs 4 under vårterminen där endast ett examinationstillfälle finns. Minst ett examinationstillfälle ska
dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas.
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 ska göras till Institutionsstyrelsen vid Historiska institutionen.
f. Komplettering av Fx kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in
inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av
brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade
resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A–E.
Övergångsbestämmelser

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

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

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kursbeskrivning eller institutionens webbplats www.historia.su.se.
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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