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1. Välkommen till Historia IV – övergripande  
information om terminen 

Välkommen tillbaka till Historiska institutionen och till Historia IV – er avslutande termin på 
ämneslärarprogrammet! Vi hoppas att vi tillsammans kan göra detta till en givande avrundning av 
studierna, där vi dels repeterar vissa frågor från tidigare historiekurser men framför allt fördjupar 
historiekunskaperna. Under denna termin är kurserna inriktade på perspektiv som ska vara till 
särskild nytta för ert kommande arbete som historielärare. Terminen är utvecklad specifikt för 
lärarstudenter, och ni kommer enbart att ha andra blivande ämneslärare som studiekolleger. 

Terminen innehåller fyra delkurser där uppsatsarbetet – självständigt arbete 15 hp – står i centrum. 
Förutom uppsatskursen består studierna av en kurs om ämnesdidaktikens teori och metod, kursen 
Historia i samhället (fördjupningskurs I) och avslutningsvis Historia i klassrummet (fördjupningskurs 
II). 

Kurserna kommer delvis att gå parallellt, vilket innebär att de går på olika grad av halvfart för att 
studietakten ska bli 100 %. Ämnesdidaktikens teori och metod samt Uppsatskurs/Självständigt arbete 
läses på ca 2/3 fart, medan fördjupningskurserna läses på ca 1/3 fart (och därmed med glesare 
mellanrum mellan seminarierna). Se översikten nedan. 

De parallella kurserna innebär också höga krav på planering och framförhållning vad gäller inläsning, 
seminarieförberedelser och inlämningsuppgifter. Undvik tidsoptimism! 

Mondo kommer att användas som kommunikationsplattform. Du loggar in på Mondo via ditt 
universitetskonto. Läs mer om kommunikationsplattformen på https://mondo.su.se. Eventuella 
nyheter och ändringar läggs ut på kurssidan som finns på Mondo. 

För övergripande frågor om terminen kontakta Mattias Tydén som är terminsansvarig. För frågor om 
respektive delkurs, kontakta delkursansvarig lärare. Har du frågor om ämneslärarprogrammet i dess 
helhet kontaktar du Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 
(HSD). Våra kontaktuppgifter hittar du vid respektive kurspresentation i avsnitt 2. 

 

https://mondo.su.se/
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Närvaro och kompletteringsuppgifter 

Närvaro på seminarierna är obligatorisk på varje delkurs, liksom inlämning av texter inför seminarier 
om så specificerats av läraren. Om särskilda skäl föreligger kan examinator välja att låta utebliven 
närvaro eller missad inlämning av hemuppgift kompenseras genom en kompletterande uppgift. 
Dessa kompensationsuppgifter utformas individuellt och bestäms av undervisande lärare. Betyg på 
delkursen sätts inte förrän ev. kompensationsuppgift utförts. 

Plagiat och fusk vid tentamen/examination 

Inför besvarandet av examinationsuppgifter, dvs. under inhämtande och bearbetande kurslitteratur 
och dylikt är det tillåtet för studenter att samarbeta. Men 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 examinations-
uppgifter (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 Mondo 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 Stockholms universitets rektor som beslutar 
om ärendet ska tas upp i universitetets disciplinnämnd. 

Kursutvärderingar 

Varje delkurs avslutas med en anonym skriftlig utvärdering som lämnas till läraren. Vid terminens slut 
sker också en programutvärdering som omfattar hela din studietid inom ämneslärarprogrammet. 

Studiestöd 

Studie- och språkverkstaden har bland annat hjälp kring studievanor, tala i grupp, skrivuppgifter, 
studieteknikkurs för studenter med dyslexi m.m. De erbjuder föreläsningar, seminarier, kurser eller 
individuell hjälp. Läs mer om Studie- och språkverkstaden: 
http://www.su.se/utbildning/studentservice/studie-och-sprakverkstaden/sprakverkstaden 

 

Funktionsnedsättning och dyslexi 

Om du behöver någon form av stöd under din utbildningstid ska du alltid börja med att i god tid 
kontakta samordnaren för studenter med funktionsnedsättning. På sidan om funktionsnedsättning 
står beskrivet vilken hjälp som finns till hands vid universitetet. 

Läs mer: http://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning 

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. 

  

http://www.su.se/utbildning/studentservice/studie-och-sprakverkstaden/sprakverkstaden
http://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning
http://www.su.se/regelboken
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2. Terminens delkurser 
Historia IV består av fyra delkurser som ges en kort presentation nedan. Ytterligare information om 
respektive delkurs, med detaljerad seminarieplanering, betygskriterier m.m., kommer att läggas upp 
på Mondo inför respektive kursstart. 
 
Terminen inleds med upprop och kursstart måndagen den 16 januari, 10.00–12.00 i D900 (Historiska 
institutionens seminarierum, D-huset, nionde våningen). Vi har en kurs- och programavslutning på 
samma plats fredagen den 2 juni, 13.00–15.00. 
 

Delkurs 1: Självständigt arbete, 15hp  

Kursansvarig och lärare: Mattias Tydén, mattias.tyden@historia.su.se 

Kursen pågår från 21 februari till terminens slut i början av juni. Vi inleder dock med två 
uppsatsförberedande möten den 24 januari och 9 februari (för schema, se avsnitt 4 i 
kursbeskrivningen).  

Det centrala inslaget i delkursen består av att författa en uppsats (självständigt arbete) med 
historiedidaktisk inriktning som ska presenteras och försvaras på ett seminarium. Med 
”historiedidaktisk” avses uppsatsarbeten med exempelvis följande inriktning: forskning om 
samhälleligt historiebruk utanför utbildningsväsendet, forskning om betingelser för 
historieundervisning, samt forskning om undervisning och lärande i undervisningsämnet historia. Det 
innebär att uppsatserna antingen kan ha en relativt ”traditionell” historievetenskaplig inriktning och 
t.ex. handla om historiebruk (i eller utanför skolans värld), eller ha ett mera skolinriktat didaktiskt 
fokus och bygga t.ex. på klassrumsobservationer eller intervjuer. Uppsatsarbetet sker under 
individuell handledning och handledarna kommer, beroende på uppsatsämne, antingen från 
Historiska institutionen eller från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik (HSD). Handledarna kommer att föreslå olika uppsatsämnen eller ämnesområden, 
men vi välkomnar också egna ämnesförslag från er studenter. 

I kursen ingår även att granska, analysera och opponera på en annans students självständiga arbete. 
Detta sker under terminens avslutande uppsatsventileringar. De uppsatsförberedande mötena i 
januari och februari, och seminarierna som sedan ingår i kursen under terminen, ger dig möjlighet att 
diskutera ämnesval, uppsatsens upplägg, och problem du kan komma att stöta på, med 
studiekamrater och med delkursens lärare. Under seminarierna kommer vi också att repetera vissa 
av de moment som ingick i kursen c-uppsats/kandidatuppsats på Historia III.  

Delkursen examineras genom det skriftliga självständiga arbetet, försvar av det egna arbetet samt 
genom oppositionen på annan students arbete. 

Förberedelse till det första uppsatsförberedande mötet den 24 januari:  
Fundera över tänkbara uppsatsämnen som du är intresserad av.  

 

Delkurs 2: Historiedidaktikens teori och metod, 5hp 

Kursansvariga och lärare: Patrik Johansson, patrik.johansson@hsd.su.se & Johan Sandahl, 
johan.sandahl@hsd.su.se 

Kursen pågår från 26 januari till 24 februari (för schema och litteraturlistor, se avsnitt 3 och 4 i 
kursbeskrivningen).  

mailto:mattias.tyden@historia.su.se
mailto:patrik.johansson@hsd.su.se
mailto:johan.sandahl@hsd.su.se
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Kursen syftar till att behandla, problematisera och ge fördjupade kunskaper om det 
historiedidaktiska forskningsfältet med fokus på dess teori och metod. Tonvikten ligger på hur 
historiedidaktiker gör när de forskar, men vi diskuterar även olika principiella uppfattningar om hur 
man bör göra. Kursen syftar således även till att fördjupa de allmänna kunskaper i vetenskapsteori 
som du förvärvat under tidigare kurser.  

Historiedidaktik betyder i bred mening historieundervisningens teori och metod. Historiedidaktiker 
intresserar sig för olika arenor eller sammanhang där människor möter historia. Det kan vara i 
samhället i stort, vid specifika institutioner, inom formella situationer såsom i skolans 
historieundervisning eller i personliga möten av mer vardaglig och informell karaktär. Kursen ger dels 
en forskningsteoretisk översikt och dels konkreta fördjupningar i forskning om samhälleligt 
historiebruk utanför utbildningsväsendet, forskning om betingelser för historieämnet, samt forskning 
om undervisning och lärande i undervisningsämnet historia. 

Kursen är tänkt att fungera som ett teoretiskt och metodologiskt stöd för ditt uppsatsarbete. Den 
erbjuder ingångar till möjliga forskningsbara områden, till hur du kan formulera forskningsfrågor och 
problematisera din undersökning, och till hur du kan välja och utveckla teoretiska utgångspunkter 
och metod. 

Undervisningen sker i form av sex lärarledda seminarier. Kursen ger en bred introduktion till det 
historiedidaktiska forskningsfältet och visar på dess utveckling över tid. Den ger även en fördjupad 
kunskap om historiedidaktisk forskning, dess teori och metod, genom studier av historiedidaktiska 
artiklar och genom att du formulerar dig inför din egen studie. Den obligatoriska kurslitteratur som 
behandlas under seminarierna är tänkt att vara ett stöd i denna process. Den teoretiska översikten 
kombineras således med konkreta exempel och mer hantverksmässiga övningar och diskussioner 
kring problemformulering, undersökningsdesign och vetenskaplig metod.   

Förberedelse till det första seminariet den 26 januari, 10-12 i Arrheniushusen (hus P, P325) 
(Introduktion: Historiedidaktik, dess problemområden och traditioner): 

Läs: Karlsson, Klas-Göran & Ulf Zander (red), Historien är närvarande. Historiedidaktik som teori och 
tillämpning (Kapitel 2) 

Johansson, Patrik (2014). Att tolka spåren från det förflutna: innebörder, lärande och 
meningsskapande av historisk källtolkning i gymnasiet. (ss. 18-28) 

Vi kommer att prata vidare om historiedidaktisk forskning och olika varianter, intresserade kan 
läsa sidorna 66-72 i Schüllerqvist, Bengt (2005). Svensk historiedidaktisk forskning. Stockholm: 
Vetenskapsrådet (obs! Ej obligatorisk läsning) 
https://publikationer.vr.se/produkt/svensk-historiedidaktisk-forskning 

 

 

Delkurs 3: Fördjupningskurs I – Historia i samhället, 5 hp 

Kursansvarig och lärare: Margaretha Nordquist, margaretha.nordquist@historia.su.se 

Kursen pågår från 19 januari till 17 mars (för schema och litteraturlistor, se avsnitt 3 och 4 i 
kursbeskrivningen).  

Historia finns överallt i samhället. I såväl privata som offentliga sammanhang görs påståenden om 
händelser och personer i det förflutna. Historiska utställningar produceras på museer och intresset 
för historia inom film och skönlitteratur verkar allt annat än avtagande. Historia har länge spelat en 

https://publikationer.vr.se/produkt/svensk-historiedidaktisk-forskning/
mailto:margaretha.nordquist@historia.su.se
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viktig funktion i samhället – personligt och kollektivt, politiskt och kommersiellt. Den här kursen 
syftar dels till att ge en bred introduktion till det forskningsfält som i Sverige ofta kallas för 
historiebruk samt att placera in detta fält i ett internationellt sammanhang. Dels kommer kursen 
också att ge verktyg för att kunna applicera historiebrukstänkande på en mängd företeelser och 
fenomen där historia görs meningsfullt i samhället. 

Kursens har som huvudsakligt kunskapsmål att ge både bred och fördjupad kunskap om 
historieanvändning – något som numera är inskrivet i grundskolans och gymnasiets läroplaner. 
Genom att diskutera specifika exempel från primärt 1900- och 2000-talet kommer vi att öva på att 
använda ny forskning kring historiens roll i samhället i kommande undervisningssituationer. Kursen 
kommer att beröra teman om historiebruk i förhållande till nationalism och transnationalism, till 
politik, till populärkultur och kommersialism, till frågor om moral, samt rörande personliga 
minnespraktiker. 

Undervisningen sker i form av fem lärarledda seminarier och ett studiebesök. Kursen examineras 
genom aktivt deltagande på seminarier samt genom muntliga och skriftliga redovisningar. 

Förberedelse till det första seminariet den 19 januari (Introduktion: Teorier kring historien och 
samhället): 
Läs: Peter Aronsson, ”Historiekultur, politik och historievetenskap i Norden,” Historisk Tidskrift  
122, no. 2 (2002): 189–208. (19 s.) och Geoffry Cubitt, History and Memory (Manchester: 
Manchester University Press, 2007). Introduction” samt kapitel 1 (65 s.). 
 
 

Delkurs 4: Fördjupningskurs II – Historia i klassrummet, 5 hp 

Kursansvarig och lärare: Johnny Wijk, johnny.wijk@historia.su.se 

Kursen pågår från 20 mars till 9 maj (för schema och litteraturlistor, se avsnitt 3 och 4 i 
kursbeskrivningen).  

Fördjupningskurs II är en tematisk kurs med inriktning mot historieämnets mer konkreta 
förutsättningar i skolans värld. Under seminarierna kommer vi att diskutera och analysera det 
historiska stoffurvalet, kursplaner, betygskriterier, läromedel och andra dokument. Vi kommer också 
att jämföra förhållandet mellan historia på skolnivå respektive universitetsnivå. I fokus står de 
didaktiska frågorna Vad i det historiska stoffet vill/bör/ska vi undervisa om i gymnasieskolan, och 
Varför väljer vi det vi gör? Vad står i kursplanerna? Hur styrande är dessa? Vad tar 
gymnasieläroböckerna upp i sitt urval?  

Undervisningen sker i form av fem lärarledda seminarier. Kursen examineras genom aktivt 
deltagande på samtliga seminarier samt genom muntliga och skriftliga redovisningar vid 
seminarierna. De examinerande redovisningarna handlar om att göra egna planeringar över ett 
historiskt ämnesområde tänkt att undervisa om, med beskrivning och motivering av det urval och 
upplägg som presenteras. 

  

mailto:johnny.wijk@historia.su.se
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3. Kurslitteratur 

 

Delkurs 1, Självständigt arbete 

Saknar obligatorisk kurslitteratur 

 

Delkurs 2, Historiedidaktikens teori och metod 

Bain, Robert (2005). “They Thought the World Was Flat?” Applying the Principles of How People 
Learn in Teaching High School History” i Susan Donovan & James Bransford (red.) How Students 
Learn. History, Mathematics and Science in the Classroom.  Washington DC: The National Academic 
Press (ss. 179-213) 34 sidor.  
https://www.nap.edu/read/10126/chapter/5 
 
*Barton, Keith C. (2015). ”Elicitation techniques: Getting people to talk about things they don’t 
usually talk about” i Theory and Research in Social Education 43:2 (ss. 179-205) 26 sidor.  
 
*Card, Jane (2015). “The power of context: the portrait of Dido Elizabeth Belle Lindsay and Lady 
Elizabeth Murray” i Teaching history 160 (ss. 8-14) 7 sidor.  
 
Danielsson Malmros, Ingmarie (2012) Det var en gång ett land… Berättelser om svenskhet i 
historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar.  Agering: Höör 
Av 493 sidor läses 250 sidor (kapitel 1-4 och 9-12). 
https://lucris.lub.lu.se/ws/files/5558442/3050954.pdf 
 
*Evans, Sally, Grier, Chris, Phillips, Jemma & Colton, Sara (2004). “‘Please send socks.’ How much can 
Reg Wilkes tell us about the Great War?” i Teaching history 114 (ss. 7-16) 10 sidor.  
 
Fejes, Andreas och Robert Thornberg (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber  
Av 283 sidor läses ca 100 sidor (3-4 kapitel av 11) 
 
*Foster, Rachel (2013). ”The more things change, the more they stay the same: developing students’ 
thinking about change and continuity” i Teaching history 151 (ss. 8-16) 9 sidor.  
 
Karlsson, Klas-Göran & Ulf Zander (red) (2014). Historien är närvarande. Historiedidaktik som teori 
och tillämpning. Studentlitteratur: Lund 
Av 318 s. läses cirka 200 sidor (ss. 13-89, 177-248, 273-294). 
 
Johansson, Patrik (2014). Att tolka spåren från det förflutna: innebörder, lärande och 
meningsskapande av historisk källtolkning i gymnasiet. Stockholm: Stockholms universitet  
Av 136 sidor läses 11 sidor (ss. 18-28).  
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:745144/FULLTEXT02.pdf 
 
Seixas, Peter och Morton, Tom (2013). “Historical significance” i The big six: historical thinking 
concepts. Toronto: Nelson Education  

https://www.nap.edu/read/10126/chapter/5
https://lucris.lub.lu.se/ws/files/5558442/3050954.pdf
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:745144/FULLTEXT02.pdf
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Av 218 sidor läses 28 sidor (ss. 12-39).  
http://www.nelson.com/thebigsix/documents/The%20Big%20Six%20Sample%20Chapter%20with%2
0BLM_Aug%2030.pdf 
 
*Wineburg, Sam (2007). “Unnatural and essential: the nature of historical thinking” i Teaching history 
129 (ss. 6-11) 6 sidor.  
 
 Valbar litteratur om ca 20-40 sidor tillkommer (tidskriftsartiklar). 
 
* = kommer finnas tillgängliga på Mondo  
 
Totalt antal sidor ca 720 
 
 

Delkurs 3, Fördjupningskurs I – Historia i samhället 

Aronsson, Peter, ”Historiekultur, politik och historievetenskap i Norden,” Historisk Tidskrift  
122, no. 2 (2002). ** 
S. 189–208. 19 sidor.  
 
Axelsson, Erik, Historien i politiken: historieanvändning i norsk och svensk EU-debatt, 1990– 
1994 (Uppsala: Acta, 2006). Kapitel 1–2, 6–7, 11–15. ** 
177 sidor.  
 
Cubitt, Geoffry, History and Memory (Manchester: Manchester University Press, 2007). 
”Introduction” samt kapitel 1.* 65 sidor  
 
De Cesari, Chiara & Ann Rigney, ”Introduction,” i Chiara De Cesary & Ann Rigney  
(red.), Transnational Memory: Circulation, Articulation, Scales, De Gruyter (Berlin, 2014).** 
26 sidor.  
 
Fareld, Victoria, ”History and Mourning,” i Hans Ruin & Andrus Ers (red.), Rethinking  
Time: Essays on History, Memory, and Representation, Philosophical Studies 10 (Södertörn: 2011).**  
9 sidor.  
 
Frykman, Jonas och Billy Ehn, ”Inledning,” i Jonas Frykman och Billy Ehn (red.),  
Minnesmärken: att tolka det förflutna och besvärja framtiden, Carlssons (Stockholm, 2007).*** 
49 sidor. 
 
Grahn, Wera, ’Känn dig själf’: Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska  
Museirepresentationer, Institutionen för tema/genus (Linköping, 2006).** 
Kapitel 2. 67 sidor  
 
Polletta, Francesca, It Was Like A Fever: Storytelling in Protest and Politics, University of Chicago 
Press (Chicago, 2006).* 
Kapitel 6. 24 sidor 
 
Rothberg, Michael, Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of 
Decolonization (Stanford: Stanford University Press, 2009). Kapitel 1, 3–4, 8–9. * 
182 sidor.  
 
Strand, Daniel, ”A Plea for Anachronism,” i Anna Källén (red.), Making Cultural History:  

http://www.nelson.com/thebigsix/documents/The%20Big%20Six%20Sample%20Chapter%20with%20BLM_Aug%2030.pdf
http://www.nelson.com/thebigsix/documents/The%20Big%20Six%20Sample%20Chapter%20with%20BLM_Aug%2030.pdf
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New Perspectives on Western Heritage, Nordic Academic Press (Lund, 2013).** 
10 sidor.  
 
Sturken, Marita, Tourists of History: Memory, Kitsch, and Consumerism from Oklahoma City  
to Ground Zero, Duke University Press (Durham, 2007).***  
360 sidor.  

 
Sturken, Marita, ”The Wall, the Screen, and the Image: the Vietnam Veterans Memorial”, i  
Representations 35 (Summer 1991).** 
S. 118–142. 25 sidor 
 
Wagner, Sarah, ”The Making and Unmaking of an Unknown Soldier,” Social Studies of  
Science 43, no. 5 (2013).** 
S. 631–656. 25 sidor 
 
www.wikipedia.se: om Nordiska museet och Estoniamonumentet 
 
Totalt antal sidor ca 970 
 
* E-bok via SUB 
** Open-Access 
*** Som KL på SUB alt. tillgänglig i bokhandel 
 
 
 

Delkurs 4, Fördjupningskurs II – Historia i klassrummet 

Bengt Liljegren, Håkan Danielsson, Hans-Albin Larsson & Bengt Nilsson, Att undervisa i historia. Tusen 
och ett sätt att inspirera sina elever, Studentlitteratur (Lund, 2012). 
210 sidor. 
 
Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander, Historien är närvarande. Historiedidaktik som teori och 
tillämpning, Studentlitteratur (Lund, 2012).  
Urval ca 100 sidor. 
 
Ylva Wibaeus, Att undervisa om det ofattbara. En ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet 
Förintelsen i skolans historieundervisning, Stockholms universitet (Stockholm, 2010). 
220 sidor. 
Tillgänglig som e-bok. 
 
Arbetsmaterial i urval (dessa titlar tillhandahålles av läraren): 
Maria Sjöberg (red) En samtidig världshistoria, Lund (Studentlitteratur, 2014). 
Tomas Lindkvist & Maria Sjöberg, Det svenska samhället 800-1720. Klerkernas och adelns tid, Lund 
(Studentlitteratur, 2013). 
Susanna Hedenborg & Lars Kvarnström, Det svenska samhället 1720-2010. Böndernas och arbetarnas 
tid, Lund (Studentlitteratur, 2013). 
Gymnasieläroböcker i historia, t.ex. Epos, Alla tiders historia, Milstolpar, Sekvens, m.fl. 
 
Totalt antal sidor ca 1.000, varav 530 som obligatorisk läsning och övrigt i arbetsmaterial. 
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4. Schema 

Terminsöversikt: 

Terminsdel / Kurs DK 1: Uppsats DK2: Teori/metod DK3: H i samh DK4: H i skolan 

A: Måndag 16/1-     

B: Torsdag 16/2-     

C: Tisdag 21/3-     

D: Tisdag 2/5-     

Terminsslut 4/6 2017 

 

Schemat inleds med tider för respektive delkurs. Därefter hittar du tiderna i en löpande 

uppställning för hela terminen. Schemat finns också på Time edit.  

För eventuella ändringar – se Time edit. 

 

Upprop och kursintroduktion: 

Måndag 16 januari, 10.00 – 12.00, D 900 

 

Delkurs 1, Uppsats/självständigt arbete, 15 hp 

Delkursansvarig och lärare: Mattias Tydén 

Uppsatsförb. 1 ti 24 januari 13.00–15.00 D837 Obs tiden 

Uppsatsförb. 2 to 9 februari 10.00–12.00 D900  

Inlämningsuppgift fr 17 februari 17.00 Mondo  

Seminarium 1 ti 21 februari 10.00–12.00 D900  

Inlämningsuppgift må 6 mars 17.00 Mondo  

Seminarium 2 to 9 mars 10.00–12.00 D900  

Seminarium 3 to 23 mars 10.00–12.00 D900  

Textinlämning fr 31 mars 17.00 Mondo  

Seminarium 4 to 6 april 10.00–12.00 D837  

Textinlämning fr 28 april 17.00 Mondo  

Seminarium 5 må 8 maj 10.00–12.00 D900  

Inlämn. av uppsats må 22 maj 17.00 Mondo  

Uppsatsventilering må 29 maj 10-12, 13-15 D900 Heldag 

Uppsatsventilering on 31 maj 10-12, 13-15 D837 Heldag 

Uppsatsventilering fr 2 juni 10.00–12.00 D900 Heldag 
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Delkurs 2, Historiedidaktikens teori och metod, 5 hp  

Delkursansvariga och lärare: Patrik Johansson & Johan Sandahl 

Seminarium 1 to 26 januari 10.00–12.00 P325  

Seminarium 2 ti 31 januari  10.00–12.00 P325  

Seminarium 3 to 2 februari 10.00–12.00 P325  

Seminarium 4 ti 7 februari 13.00–15.00 P325 Obs tiden 

Seminarium 5 må 13 februari 10.00–12.00 P325  

Inlämningsuppgift on 15 februari 17.00 Mondo  

Seminarium 6 to 16 februari 10.00–12.00 P325  

Inl. hemskrivning fr 24 februari 17.00 Mondo  

 

 

Delkurs 3, Fördjupningskurs I: Historia i samhället, 5 hp 

Delkursansvarig och lärare: Margaretha Nordquist 

Seminarium 1 to 19 januari 10.00–12.00 D837 

Seminarium 2 fr 3 februari  10.00–12.00 D900 

Seminarium 3 on 15 februari 10.00–12.00 D837 

Studiebesök må 20 februari   

Seminarium 4 må 6 mars 10.00–12.00 D900 

Seminarium 5 må 13 mars 10.00–12.00 D900 

Inl. hemskrivning fr 17 mars 17.00 Mondo 

 

 

Delkurs 4, Fördjupningskurs II: Historia i klassrummet, 5 hp 

Delkursansvarig och lärare: Johnny Wijk 

Seminarium 1 må 20 mars  10.00–12.00 D900  

Seminarium 2 må 3 april 10.00–12.00 D900  

Seminarium 3 to 20 april 10.00–12.00 D837  

Seminarium 4 to 27 april 10.00–12.00 D279 Obs lokal 

Seminarium 5 ti 9 maj 13.00–15.00 D900  

 

Kurs-och programavslutning 

Fredag 2 juni, 13.00 – 15.00, D 900  
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Kursintroduktion må 16 januari 10.00–12.00 D900  V 3  

DK3 Seminarium 1 to 19 januari 10.00–12.00 D837 MN   

DK1 Uppsatsförb. 1 ti 24 januari 13.00–15.00 D837 MT V 4 Obs tiden 

DK2 Seminarium 1 to 26 januari 10.00–12.00 P325 PJ & JS   

DK2 Seminarium 2 ti 31 januari  10.00–12.00 P325 PJ & JS V 5  

DK2 Seminarium 3 to 2 februari 10.00–12.00 P325 PJ & JS   

DK3 Seminarium 2 fr 3 februari  10.00–12.00 D900 MN   

DK2 Seminarium 4 ti 7 februari 13.00–15.00 P325 PJ & JS V 6 Obs tiden 

DK1 Uppsatsförb. 2 to 9 februari 10.00–12.00 D900 MT   

DK2 Seminarium 5 må 13 februari 10.00–12.00 P325 PJ & JS V 7  

DK3 Seminarium 3 on 15 februari 10.00–12.00 D837 MN   

DK2 Inlämn:uppgift on 15 februari 17.00 Mondo –   

DK2 Seminarium 6 to 16 februari 10.00–12.00 P325 PJ & JS   

DK 1 Inlämn:uppgift fr 17 februari 17.00 Mondo    

DK3 Studiebesök må 20 februari   MN V 8  

DK1 Seminarium 1 ti 21 februari 10.00–12.00 D900 MT   

DK2 Inl. hemskrivn. fr 24 februari 17.00 Mondo –   

DK3 Seminarium 4 må 6 mars 10.00–12.00 D900 MN V 10  

DK1 Inlämn. PM må 6 mars 17.00 Mondo MT   

DK1 Seminarium 2 to 9 mars 10.00–12.00 D900 MT   

DK3 Seminarium 5 må 13 mars 10.00–12.00 D900 MN V 11  

DK3 Inl. hemskrivn. fr 17 mars 17.00 Mondo –   

DK4 Seminarium 1 må 20 mars  10.00–12.00 D900 JW V 12  

DK1 Seminarium 3 to 23 mars 10.00–12.00 D900 MT   

DK1 Textinlämning fr 31 mars 17.00 Mondo – V 13  

DK4 Seminarium 2 må 3 april 10.00–12.00 D900 JW V 14  

DK1 Seminarium 4 to 6 april 10.00–12.00 D837 MT   

DK4 Seminarium 3 to 20 april 10.00–12.00 D837 JW V 16  

DK4 Seminarium 4 to 27 april 10.00–12.00 D279 JW V 17 Obs lokal 

DK1 Textinlämning fr 28 april 17.00 Mondo –   

DK1 Seminarium 5 må 8 maj 10.00–12.00 D900 MT V 19  

DK4 Seminarium 5 ti 9 maj 13.00–15.00 D900 JW  Obs tiden 

DK1 Inlämn. uppsats må 22 maj 17.00 Mondo – V 21  

DK1 Uppsatsvent. må 29 maj 10-12, 13-15 D900 MT V 22 Heldag 

DK1 Uppsatsvent. on 31 maj 10-12, 13-15 D837 MT  Heldag 

DK1 Uppsatsvent. fr 2 juni 10.00–12.00 D900 MT  Heldag 

Kurs- & program- 
avslutning 

fr 2 juni 13.00–15.00 D900    
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