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Kurslitteraturen består dels av två huvudböcker om globalisering och global historia, dels 
av artiklar kopplade till föreläsningarna och seminariet. Alla artiklar utom en som ingår i 
kursen finns tillgängliga elektroniskt, via Linköpings universitetsbibliotek. Logga in med 
ditt LiU-id för att få tillgång till dessa. En text ligger scannad på Lisam. Nedan anges var 
du finner artiklarna och till vilket tillfälle du förväntas läsa respektive text. Läs texten före 
föreläsningen för att få ut så mycket som möjligt av den! 
 
Ytterligare litteratur tillkommer till den examinerande gruppuppgiften, i samråd med 
examinator. Som utgångspunkt rekommenderas John P. McKay et.al., A History of World 
Societies, 10. ed., Boston: Bedford/St. Martinʼs 2015 (eller andra upplagor). 
 
Inför föreläsningen med Anna Friberg, seminariet och gruppuppgiften 
 Peter Stearns, Globalization in World History (London & New York 2009). (168 sid.). 

Tillgänglig elektroniskt via biblioteket. 
 Leos Müller, Göran Rydén, Holger Weiss (red.), Global historia från periferin: Norden 

1600-1850 (Lund 2010). (ca 250 s.). 
 
Till föreläsningen ”Indianernas förändrade värld” med David Ludvigsson 
 James H. Merrell, "The Indians’ New World: The Catawba Experience", The William 

and Mary Quarterly 41:4 (1984), s. 537-65.  
Tillgänglig online: <http://www.jstor.org/stable/1919153> 

 Richard White, "The Winning of the West: The Expansion of the Western Sioux in the 
Eighteenth and Nineteenth Centuries", The Journal of American History, 65:2 (1978), s. 
319-43.  
Tillgänglig online: <http://www.jstor.org/stable/1894083> 

 
Till föreläsningen med Tomas Widholm 
 Sarja, Karin, ”’Gå ut och gör alla folk till lärjungar’: Om svensk mission”, i Oloph Bexell, 

Sveriges kyrkohistoria. 7, Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid (Stockholm 2003), s. 
340–352.  
Tillgänglig i Lisam. 

 
Till textseminariet med Anna Friberg 
 Stefan Eklöf Amirell, ”Den världshistoriska vändningen: Möjligheter och problem i 

relation till svensk historisk forskning”, Historisk tidskrift 128:4 (2008), s. 647–669.  
 Rolf Torstendahl, ”Idén om global historia och den transnationella trenden” Historisk 

tidskrift 129:2 (2009), s. 235–240.  
 Stefan Eklöf Amirell, ”Den världshistoriska vändningen och strävan att övervinna det 

nationella paradigmet: Ett svar till Rolf Torstendahl”, Historisk tidskrift 129:2 (2009), 
s. 241–246. 

 Rolf Torstendahl, ”Transnationell eller global: Slutreplik till Stefan Eklöf Amirell”, 
Historisk tidskrift 129:3 (2009), s. 534–535. 

 Leos Müller & Göran Rydén, ”Nationell, transnationell eller global historia? Replik till 
Stefan Eklöf Amirell och Rolf Torstendahl”, Historisk tidskrift 129:4 (2009), s. 659–667. 
 

Samtliga ovanstående artiklar i Historisk tidskrift finns fritt tillgängliga online: 
<http://www.historisktidskrift.se/tidigare_nummer.htm>. 
 


