Humanistiska och teologiska fakulteterna

HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 13501850, 7,5 högskolepoäng
History: The Late Medieval and Early Modern Period, 1350-1850,
7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-11-11 att gälla från och med 201611-11, höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan normalt ingå i en generell examen på
såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Historia

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna översiktligt redogöra för och förklara centrala historiska tillstånd, processer
och händelser och kunna jämföra utvecklingen i olika delar av världen för den
tidsperiod som studeras i kursen,
• kunna översiktligt beskriva och jämföra världsbilder och föreställningar i olika
samhällen och kulturer för tidsperioden som studeras,
• kunna översiktligt redogöra för människors levnadsvillkor i olika samhällen och
kulturer och beskriva hur villkoren varierat beroende på exempelvis kön, social
ställning och etnicitet under tidsperioden som studeras i kursen,
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Färdighet och förmåga
• kunna diskutera och argumentera för olika tolkningar av historiska problem som
rör tidsperioden som studeras i kursen,
• kunna underbyggt diskutera tolkningar av historiska källor från den tidsperiod
kursen behandlar,
• kunna aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner och genomföra korta
presentationer i grupp,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna anlägga perspektiv som rör genus, social ställning, etnicitet och kulturell
mångfald i historien och historieskrivningen.

Kursens innehåll
I kursen studeras den europeiska, inklusive den nordiska och svenska, historiska
utvecklingen men även andra världsdelars och kulturers historia under perioden 1350
till 1850. I kursen behandlas bland annat hur Europa allt mer kom att interagera med
andra världsdelar i och med "upptäckten" av Amerika och handeln med Asien.
Reformationen behandlas med dess religiösa, politiska, sociala och kulturella följder.
En röd tråd i kursen är statsbildningsprocesserna, det som förr kallades bildandet av
nationalstaten. I kursen behandlas även den amerikanska och franska revolutionen.
I kursen studeras politiska, kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden.
I kursen ingår analys av källmaterial från tiden som studeras i kursen och
historievetenskaplig källkritik.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och 2–4 gruppövningar. Aktivt deltagande i
gruppövningarna är obligatoriskt.

Kursens examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i 2–4 obligatoriska gruppövningar samt
genom salstentamen eller hemtentamen. Gruppövningarna utgör 1,5 högskolepoäng
och den skriftliga tentamen 6 högskolepoäng.
Då studenten har beslut från Pedagogiskt stöd gällande önskemål om alternativ
examinationsform kan ordinarie examinationsform frångås, om det är förenligt med
kursmålen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Övrigt
1. Kursen ges vid Historiska institutionen, Lunds universitet.
2. Kursen motsvarar delkurs 3 i Historia: Grundkurs HISA24 samt delkurs 3 i
Historia: Grundkurs och fortsättningskurs HISA26.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
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Prov/moment för kursen HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid,
1350-1850
Gäller från H17
1601 Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1602 Gruppövningar, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

