
Betygskriterier för kursen Konkurrerande civilisationer 
 
 
Examinationen består av två element: diskussioner på gruppövningar och en 
salstentamen. 
 
För betyg G på salstentamen gäller att betygskriterierna skall vara tillräckligt 
uppfyllda, för VG att de skall vara mycket väl uppfyllda. Med detta avses att 
studenten, för att få G, skall göra sig förtjänst av minst hälften av de poäng som 
krävs för att få alla rätt på salstentamen. För ett VG krävs betydligt fler poäng, 
omkring tre fjärdedelar av det möjliga antalet. För gruppövningar gäller att 
aktivt deltagande – det vill säga inte bara närvaro utan muntligt deltagande i 
diskussioner – är obligatoriskt för att godkännande skall komma ifråga. Någon 
skillnad mellan G och VG görs inte på gruppövningarna. Aktivt deltagande ger 
godkänt, icke-aktivt underkänt. 
 
För betyg G skall studenten på salstentamen 
 

- visa kunskap om och förståelse av avgörande utvecklingslinjer under 
forntiden, antiken och medeltiden fram till mitten av 1300-talet. 
 

- visa insikter i historieforskningens utgångspunkter för en förståelse av 
epokerna ifråga och för de förändringar som skett i vår uppfattning av 
tidsperioden. 
 

- visa insikter om hur samtidens samhällsfrågor och samhällssyn har 
påverkat och ännu påverkar vår uppfattning av äldre historia. 
 

- kunna redogöra för centrala begrepp som förekommit på kursen. 
 
För betyg G skall studenten på gruppövningar 
 

- kunna diskutera historiska problem med utgångspunkt i källmaterial 
och/eller andra forskningsrelaterade texter från eller om epokerna ifråga. 

 
 
För betyg VG skall studenten på salstentamen 
 

- visa mycket god kunskap om och förståelse av avgörande 
utvecklingslinjer under forntiden, antiken och medeltiden fram till mitten 
av 1300-talet. 
 



- visa djupgående insikter i historieforskningens utgångspunkter för en 
förståelse av epokerna ifråga och för de förändringar som skett i vår 
uppfattning av tidsperioden, samt kunna problematisera den 
historiografiska utvecklingen. 
 

- visa insikter om hur samtidens samhällsfrågor och samhällssyn har 
påverkat och ännu påverkar vår uppfattning av äldre historia, samt kunna 
självständigt diskutera denna problematik. 
 

- kunna redogöra för centrala begrepp som förekommit på kursen. 
 
För betyg VG skall studenten på gruppövningar 
 

- kunna diskutera historiska problem med utgångspunkt i källmaterial 
och/eller andra forskningsrelaterade texter från eller om epokerna ifråga. 

 
	


