Humanistiska och teologiska fakulteterna

HISA16, Historia: Industri och imperier - 1815-1914, 7,5
högskolepoäng
History: Industry and Empires, 1815 - 1914, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-09-25 att gälla från och med
2013-09-25, vårterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den 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 i synnerhet den europeiska, men också den
amerikanska, asiatiska och afrikanska historiska utvecklingen från sekelskiftet
1800 fram till första världskriget utifrån politiska, kulturella, ekonomiska och
sociala förhållanden
• kunna översiktligt redogöra för den nationalistiska och imperialistiska
utvecklingen under perioden
• kunna redogöra för grundläggande historisk källkritik

Färdighet och förmåga
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• kunna vetenskapligt underbyggt diskutera olika tolkningar av historiska källor från
tidsperioden
• kunna problematisera kortare vetenskapliga texter exempelvis ur ett
genusperspektiv eller klassperspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera etiska problem i historievetenskaplig forskning
• kunna i muntlig och skriftlig form diskutera frågor om historia och historiens plats
i dagens samhälle
• kunna resonera kring synen på genus, etnicitet och mångfald i historien under
perioden.

Kursens innehåll
I kursen studeras den europeiska, inklusive den nordiska och svenska, den
amerikanska (både Nord- och Sydamerika) samt den asiatiska och afrikanska historiska
utvecklingen från sekelskiftet 1800 fram till första världskriget. Kursen behandlar bl.a.
Napoleontiden, och reaktionen på denna i form av försök att stävja kommande
samhällsomstörtningar men också de revolutioner som utbröt i Europa under 1800talet. Andra teman är industrialisering, förändringar inom jordbruket och urbanisering
samt de sociala och ekonomiska förändringar som följde i städer och på landsbygden.
Dessutom behandlas nationalism och imperialism.
I kursen studeras också historieämnets vetenskapliga grund, i synnerhet källkritik, men
också etik i historisk forskning och historievetenskapens roll i samhället. I kursen ingår
analys av källmaterial från tiden.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar samt gruppövningar och seminarier.
Deltagande i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Gruppövningarna är
mellan 2 och 4 till antalet.

Kursens examination
Kursen examineras genom ett avslutande skriftligt prov och eventuellt ett kortare
paper samt aktivt deltagande i gruppövningar.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)
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Övrigt
1. Kursen ges vid Historiska institutionen, Lunds universitet.
2. Kursen motsvarar delkurs 4 Industri och imperier i HISA13, Historia: Grundkurs.
3. Poängtalen för kurs 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 HISA16, Historia: Industri och imperier - 1815-1914
Gäller från V14
1301 Industri och imperier, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

