Humanistiska och teologiska fakulteterna

HISB06, Historia: Arbete - tvång eller frihet?, 7,5
högskolepoäng
History: Work - Compulsion or Freedom?, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2009-05-27 att gälla från och med 200905-27, höstterminen 2009.

Allmänna uppgifter
Ämne: Historia
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss
yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Historia

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna analysera arbetets skiftande karaktär och roll genom historien
• visa en god förståelse för den svenska historien ur ett underifrånperspektiv med
fokus på arbete
• kunna redogöra för olika sätt att organisera arbetet i Sverige från 1800-talet till
idag
• kunna urskilja olika kategorier av arbetare mot bakgrund av sättet att organisera
arbetet
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Färdighet och förmåga
• kunna förstå arbetets förändring utifrån aspekter som klass, genus och etnicitet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna koppla historiska erfarenheter av arbete och arbetets organisering till egna
erfarenheter.

Kursens innehåll
Kursen tar ett brett socialhistoriskt grepp över den svenska historien från
industrialismens genombrott till dagens samhälle med fokus på arbete och
människors erfarenheter av arbete. I kursen ges en inblick i Sveriges sociala och
politiska historia från det industriella genombrottet under 1880-talet till dagens
flexibla sätt att organisera arbete. I kursen fokuseras olika kategorier av arbetare såväl
i städer som på landsbygden. Därvid studeras inte endast traditionella industriarbetare
utan även lantarbetare, diversearbetare, välfärdssamhällets hemmafruar och dagens
papperslösa arbetare.

Kursens genomförande
Följande undervisningsformer förekommer: föreläsningar, gruppövningar, seminarier.
Gruppövningar och seminarier är obligatoriska.

Kursens examination
Prov på kursen sker skriftligt.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen HISB06, Historia: Arbete - tvång eller frihet?
Gäller från H09
0901 Arbete - tvång eller frihet?, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

