Skrivning i historia, HISA24, delkurs 2, Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram

rilt

1350

202r-03-t9, 08.00 - 13.00
Examinator: Dick Harrison
Provet består av fina essäfrågor. Samtliga frågor skall besvaras. Svaren skall maximeras till
högst fna A4-sidor per fråga. Observera att namnen på de personer och orter ni nämner i era
svar skall vara ríittstavøde. Obsewera att ditt rättade tentamenssvar är all anse som en allmän
handling, och kan som sådan begäras ut av allmänheten.
Essäfrågorna ger som bäst 15 poäng var. Maximalt antal poäng
Godkänt krävs 30 poäng, für Väl Godkänt 45 poäng.

blir alltså 60. För att fÌi

Du skriver tentan på distans. Du skriver ditt namn på dokumentet. Senast kl. 13.00 ska du
varaklar. För sent inlämnade tentamina rättas inte. Du e-postar din skrivna tenta som bifogad
fil (word eller pdf) till läraren Dick Harrison och till nedan angiven urkundsadress. Ange
"tenta Forntid" i ämnesraden.
E-postadress ftir tentamensinlämning: dick. harrison@,hist. lu. se
Urkundsadress : mikael.ottosson.lu@,analys.urkund. se.

Essäfrågor:

(1) Redogör översikfligt fiir Främre Orientens (dvs. Egypten samt Västasien från Turkiet till
Iran) historia från uppkomsten av jordbruk under stenåldern till 500-talet f.Kr. Fokusera i lika
hög grad på kulturella, ekonomiska och sociala utvecklingslinjer som på politiska. Vilka
civilisationskomplex uppstod och gick under? Vilka folk var verksamma? Vilka fakforer
påverkade utvecklingen? Ge exempel på hur kulturmöten fiirändrade historiens gång.

(2) Redogör översiktligt for det västromerska rikets fall och uppkomsten av nya politiska
- kungariken, hertigdömen, etc. - under perioden från 400-talet till 800-talet. Vilka
sociala och ekonomiska processer ägde rum? Hur ftirändrades florutsättningarna fiir
maktutörming? Observera att frâgan inte bara gäller politik i strilf bemärkelse ("kungar och
krig") utan också religion, ekonomi, demografi och kultur.
enheter

(3) Redogör fiir länderna kring Indiska oceanen fram till 1300 e.Kr., sett mot bakgrund av
demografi, ekonomi, kulturmöten och krig. Jämftir utvecklingen vid de olika kusterna med
varandra. Vilka typer av riken skapades? Vad utmärkte dem i forhållande till varandra?
Vilken roll spelade havet for kulturmöten? Redogör även översiktligt ftir den religiösa och
allmänkulturella historien.
(4) Redogör lor de europeiska städernas utveckling under medeltiden. Varfür växte de fram?
När grundades de? Hur många människor bodde i dem, och vad sysslade de med? Vilken roll
spelade kyrkan och kungamakten for städernas utveckling? Hur viktigt var handel och
hantverk? Ge konkreta exempel och jämlor utvecklingen i Norden med utvecklingen i övriga
Europa.

Omtentamen i historia, HISA24, delkurs 2, Forntiden, antiken och medeltiden, tiden

fram till 1350
2021-04-16, 08.00 - 13.00
Examinator: Dick Harrison
Provet består av fyra essäfrågor. Samtliga frågor skall besvaras. Svaren skall maximeras till
hògst fyra A4-sidor per fräga. Observera att namnen på de personer och orter ni nämner i era
svar skall vara rüttstavade. Ãvenom skrivningen avbryts skall frågeformuläret återlämnas
med namnet ifyllt. Observera att ditt rättade tentamenssvar är att anse som en allmän
handling, och kan som sådan begäras ut av allmänheten.
Essäfrågoma ger som bäst 15 poäng var. Maximalt antal poäng blir alltså 60. För att få
Godkänt krävs 30 poäng, ftjr Väl Godkänt 45 poäng.

Du skriver tentan på distans. Du skriver ditt namn på dokumentet. Senast kl. 13.00 ska du
vara klar. För sent inlämnade tentamina rättas inte. Du e-postar din skrivna tenta som bifogad
fil (word eller pdf) till läraren Dick Harrison och till nedan angiven urkundsadress. Ange
"tenta Forntid" i ämnesraden.
E-postadress lor tentamensinlämning: dick.harrison@,hist.lu. se
Urkundsadress : mikael. ottosson.þ@analys. urkund. se.

Essäfrågor:

(1) Redogör for framväxten av de antika grekiska stadsstaterna - storlek, politisk och
geograf,rsk struktur, samhällsklasser, yttre hot, osv. Jämfor särskilt utvecklingen i Athen och
Sparta och forklara skillnadema mellan de båda staterna. Vilken typ av demokrati utvecklades
i vissa stadsstater? Varfor? Vad skiljer denna demokrati från vårt nuvarande system?
(2) Jämfor Tysklands och Frankrikes historia från ca 800 till ca 1350. Likheter och skillnader?
Hur utvecklades kungarnas, kyrkans och de adliga skiktens maktställning? Hur påverkade de
båda ländema övriga Europa politiskt, ekonomiskt och kulturellt? Lägg särskild tonvikt vid de
politiska kriser som Tyskland och Frankrike drabbades av. Varfor uppstod de? Hur florsökte
härskama lösa konfl iktema?
(3) Redogör for Östasiens historia 600-1300 sett mot bakgrund av demografi (folkmängd,
etc.), kulturmöten och krig. Jämflor utvecklingen i Kina med utvecklingen i Japan och andra
länder i regionen. Vilka typer av rikçn skapades? Vad utmärkte dem i forhållande till
varandra? Hur styrdes rikena internt, och hur hanterade härskama yttre hot? Redogör även
översiktligt for den religiösa och allmänkulturella historien.
(4) Redogör for framväxten av de tre nordiska kungarikena Sverige, Norge och Danmark från
900-talet till 1300{alet. Hur forändrades, generellt sett, grunderna ftir politisk makt? Hur
utvecklades härskarideologi, lagstiftning och skatteväsen? Hur florhöll sig utvecklingen till
framväxten av riken och stormakter i övriga Västeuropa?

Hej!
UIS OEru FöUANDE NFORMATIONEN NOGGRANT INNAN DU SKRIVER DIN TENTAMEN!
Nedan finner du de 3 uppgifter du har att välja bland. Du ska besvara 2. För att bli godkänd ska du ha
godkänt på båda uppgifterna. För att bli väl godkänd ska du ha väl godkänt på båda uppgifterna eller
ha väl godkänt på en uppgift och ligga mycket nära väl godkänt på den andra.
Du ska använda kurslitteraturen när du löser uppgifterna. För att kunna bli godkänd på tentan måste

du ha angett referenser till den kurslitteratur du använt. Glöm alltså inte det! Du väljer själv vilken
form av referenser du använder och när du refererar till kurslitteratur behöver du inte ange
sida/sidor. Du får lägga till referenser till annan litteratur än kurslitteraturen men inte istället för
kurslitteraturen utan bara som komplement. Använder du litteratur utöver kurslitteraturen måste du
ange fullständiga referenser med författarens namn, bokens eller artikelns rubrik samt sidhänvisning.
Självfallet kan du bara hänvisa till forskningsbaserad litteratur.

L. Skicka in tentan som wordfil och via epost senast kl. 13.00 idag den 28 april till
2.
3.
4.
5.
6.

svante.norrhem@hist.lu.se (om du har rätt till förlängd skrivtid skickar du tentan senast den
överenskomna tiden).
Om det inte går att skicka som wordfil skickar du i annat format.
Tentor som inkommer efter utsatt tid rättas inte.
Ange "Tentamen" samt ditt namn som rubrik på ditt epostmeddelande.
Glöm inte att skriva ditt namn på tentan men gör det längst ned/bak i texten.
När du skickat din tenta, awakta tills jag bekräftar att jag mottagit den. Eftersom många
sannolikt kommer att skicka samtídigt kan det ta några minuter innan jag hunnit mejla alla
med bekräftelse. Om jag inte bekräftat inom 60 minuter så kontakta mig igen.

uis oeru oVANSTÄENDE INFoRMATIoNEN MINST EN GÅNG TILI INNAN DU SKICKAR IN DIN
TENTAMEN!
Vanligen kan man mer än man tror så glöm inte att skriva allt av relevans för uppgifterna du väljer att
besvara. Det ska bli spännande att få läsa era svar och jag önskar alla all lycka till!

Svante
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Uppgift

1

Beskriv med utgångspunkt i kartan ovan hur den senmedeltida globala handeln var sammanlänkad.
Vilka handlade med vilka? Vilka varor utbyttes? Ägde det rum förändringar i handelskontakter från
1350-1500? I så fall vilka? På kartan saknas kontakter med Norden. Diskutera i vilken utsträckning
Hansans handel i Norden var del av en större global handel.

Utöver detta: nämn minst tre men högst fem platser/regioner som du menar har särskilt intresse för
den globala handeln under perioden 1350-1500. Motivera ditt val. OBSI Det räcker med tre platser
för godkänt.

Det svenska stomãktsväldet
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Uppsift 2
Under per¡oden var Sverige återkommande i konflikt
med Danmark/Norge, Ryssland, Polen och det
Tyskromerska riket. Beskriv med utgångspunkt i kartan
Sveriges relation till dessa grannländer under perioden
L6LL-L72L. Hur har de olika konflikterna mel¡an
Sverige och grannländer 1611-1721 förklarats? Vilka
faktorer bidrog till det svenska rikets expansion under
perioden och vilka faktorer bidrog till dess
tillbakagång?

Uppgift 3
De protestantiska och katolska reformationerna, den franska revolutionen och den industriella

revolutionen bar alla med sig potential för förändringar av köns- och familjeförhållanden. Vilka
effekter fick dessa historiska händelser för kvinnors respektive mäns livsvillkor? Vilka effekter fick de
för familjeliv? Var noga med att ange vilka geografiska områden du behandlar och när i tiden du rör
dig. Ange minst tre personer som du anser är centrala i sammanhanget och argumentera för varför
de är det (det räcker med tre för att bli eodkänd).

Martin Luthers "Lillo Katekes"
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Hej!

UiS

O¡IT¡ FöUANDE INFORMATIONEN NOGGRANT INNAN DU SKRIVER DIN TENTAMEN!

Nedan finner du de 3 uppgifter du har att välja bland. Du ska besvara 2. För att bli godkänd ska du ha
godkänt på båda uppgifterna. För att bli väl godkänd ska du ha väl godkänt på båda uppgifterna eller
ha väl godkänt på en uppgift och ligga mycket nära väl godkänt på den andra.
Du ska använda kurslitteraturen när du löser uppgifterna. För att kunna bli godkänd på tentan måste

du ha angett referenser till den kurslitteratur du använt. Glöm alltså inte det! Du väljer själv vilken
form av referenser du använder och när du refererar till kurslitteratur behöver du inte ange
sida/sidor. Du får lägga till referenser till annan litteratur än kurslitteraturen men inte istället för
kurslitteraturen utan bara som komplement. Använder du litteratur utöver kurslitteraturen måste du
ange fullständiga referenser med författarens namn, bokens eller artikelns rubrik samt sidhänvisning,
Självfallet kan du bara hänvisa till forskningsbaserad litteratur.

L.

Skicka in tentan som wordfil och via epost senast kl. 15.00 idag den 1 juni

till

svante.norrhem@hist.lu.se (om du har rätt till förlängd skrivtid skickar du tentan senast den
överenskomna tiden).
2. Om det inte går att skicka som wordfil skickar du i annat format.
3. Tentor som inkommer efter utsatt tid rättas inte.
4. Ange "Tentamen" samt ditt namn som rubrik på ditt epostmeddelande.
5. Glöm inte att skriva ditt namn på tentan men gör det längst ned/bak i texten.
När du skickat din tenta, awakta tills jag bekräftar att jag mottagit den. Eftersom många
sannolikt kommer att skicka samtidigt kan det ta några minuter innan jag hunnit mejla alla
med bekräftelse. Om jag inte bekräftat inom 60 minuter så kontakta mig igen.
UIS oeTT¡ oVANSTÄENDE INFoRMATIoNEN MINsT EN GANG TItt INNAN DU SKICKAR IN DIN

6.

TENTAMEN!

Vanligen kan man mer än man tror så glöm inte att skriva allt av relevans för uppgifterna du väljer att
besvara. Det ska bli spännande att få läsa era svar och jag önskar alla all lycka till!

Svante

Uppgift

1

Senmedeltiden i Europa karakteriseras av en stor nedgångs- och krisperiod som
inleddes med digerdöden i mitten av 13O0-talet. Vilka fler faktorer bidrog till att vi i
efterhand definierar perioden som en krisperiod? Hur påverkades olika europeiska
länder politiskt, ekonomisþ socialt och kulturellt kortsiktigt respektive långsiktigt?
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Uppgift 2
Beskriv de protestantiska och katolska reformationernas betydelse för de territorier som finns
på kartan. Beskriv förändring och kontinuitet i relation till sociala strukturer (inklusive
relationen kvinnor/män), politiska strukturer, kultur och ekonomi. Förklara hur förändringar
som sker hänger samman med reformationerna.
Utöver detta: nämn minst tre men högst fem personer som du menar hade stor betydelse för
reformationerna och motivera varför dessa var viktiga. OBS! Det räcker med tre för att uppnå
godkänt.
Var noga med att ange vilka platser (stater, regioner, städer etc) du talar om och i vilken tid du
rör dig.

Uppgift

3

kartan syns Mogulriket, det Ottomanska riket och det Safavidiska riket. Börja med att placera
kartan ungefär i tid. Utgå sedan från den tiden och beskriv utvecklingen av de tre rikena före den
tiden (från ca 1350) och fram till 1800. Förklara rikenas framväxt och senare tillbakagång.
Diskutera förändringar i politisþ social och ekonomisk strulitur och peka på såväl likheter som
skillnader mellan de tre rikena. Diskutera också rikenas (eventuella) inflytande (t ex politisþ
ekonomiskt och kulturellt) över Europa under perioden 1350-1800.
På

Examinationsuppgifter: Modern tid, 1850-2000-tal

Nedan finner du en bildfråga och wå essäfrågor. Bildfrågan ger maximalt fem poäng. Som
mest kan du erhålla tio poäng pävar och en av essäfrågorna. Dina svar ska sammanlagt inte

överstiga tio A4-sidor (1,5 i radavstånd, Times New Roman).

När du svarar på essäfrågorna skall du hänvisa till den litteratur som du hämtar uppgifter och
resonemang från (det gäller såväl kurslitteratur som eventuell annan litteratur som du tar

till

din hjälp lor att svara på frågorna).
Du mejlar dina svar till både klas-goran.karlsson@hist.lu.se och ulf.zander@hist.lu.se senast

fredagen den

416

kl.

18.00.

r+?r

1)

Den politiska karikatyren ovan tecknades av Louis Dalrymple 1906 och är en
kommentar

till

den dåvarande situationen i Dominikanska republiken. Vad

ville

tecknaren formedla genom de tre personerna på bilden? Vad representerar de och vad

ftirmedlar sättet att gestalta "Europa" och "USA" på? Och vilket är det större politiska
sammanhanget som bilden kommenterar (en ledtråd är att

ftilja eldröret)?

2) Nationalism

och kolonialism/imperialism är begrepp som är forknþade med den

moderna eran. Diskutera på vilka sätt som nationalism och kolonialism/imperialism å
ena sidan samverkade med varandra, å andra sidan utgjorde konkurrerande fiireteelser

från mitten av 1800-talet och framåt. Om du så önskar kan din slutpunlf vara fredagen
den 4:e

juni, deadline for inlämningen. Frågor som kan vara till hjälp fiir dig är: Vad i

nationalismen sporrade västerländska nationer

till

att läggaunder sig kolonier, framfiir

allt under 180O-talets andra häIft? Vilka &ag gär igen i nationalism och imperialism?
Hur fÌirhöIl sig kolonialmakterna till varandra och
På

till

de

folk som de lade under sig?

vilka sätt fick nationalismen betydelse i de länder som koloniserades? Anknyt

gärnatill konkreta historiska exempel i ditt svar.

3)

Ett framträdande tema i kursen har varit fiirsta våirldskriget som en br¡punkt i den
moderna historien. Men sak samma kan sägas om Parisfrederna efter fürsta
våirldskriget. Vilka var frederna och fredsavtalen? Vilka var de olika intressen,

forhoppningar och målsättningar som giorde att segrarmakternas representanter
formulerade dem som de gjorde? Vilka var de vikfigaste kort- och långsiktiga
problemen och konflikferna som frederna gav upphov till?

Omtentamen i historia, HISA24, delkurs 2, Forntiden, antiken och medeltiden, tiden

fram till 1350

202r-08-17, 09.00 - 15.00
Examinator: Dick Harrison
Provet består av fyra essäfrågor. Samtliga frågor skall besvaras. Svaren skall maximeras till
högst fyra A4-sidor per fråga. Observera att namnen på de personer och orter ni nämner i era
svar skall varu rättstavade. Ãvenom skrivningen avbryts skall frågeformuläret återlämnas
med namnet ifyllt. Observera att ditt rättade tentamenssvar är att anse som en allmän
handling, och kan som sådan begäras ut av allmänheten.
Essäfrågorna ger som bäst 15 poäng var. Maximalt antal poäng
Godkänt krävs 30 poäng, flor Väl Godkänt 45 poäng.

blir alltså 60. För att fä

Du skriver tentan på distans. Du skriver ditt namn på dokumentet. Senast kl. 15.00 ska du
varaklar. För sent inlämnade tentamina rättas inte. Du e-postar din skrivna tenta som bifogad
fil (word eller pdf) till läraren Dick Harrison och till nedan angiven urkundsadress. Ange
"tenta Forntid" i ämnesraden.
E-postadress ftir tentamensinlämning: dick.harrison@hist. lu.se
Urkundsadress: mikael.ottosson.l
.urkund.se.

Essäfrågor:

(l) Redogör översiktligt for Främre Orientens (dvs. Egypten samt Västasien från Turkiet till
Iran) historia från uppkomsten av jordbruk under stenåldem till 500-talet f.Kr. Fokusera i lika
hög grad på kulturella, ekonomiska och sociala utvecklingslinjer som på politiska. Vilka
civilisationskomplex uppstod och gick under? Vilka folk var verksamma? Vilka faktorer
påverkade utvecklingen? Ge exempel på hur kulturmöten lorändrade historiens gång.
(2) Redogör flor det romerska rikets framväxt från 700-talet f.Kr. till 300-talet e.Kr. Fokusera
särskilt på hur riket styrdes, hur transformationen från en liten stadsstat till ett geografiskt
omfattande imperium genomft)rdes. Vilka svårigheter uppstod, och hur hanterades de? Ge
exempel på kriser, misslyckanden och politiska vägval. Var också uppmärksam på hur det
växandet väldet florändrades kulturellt och religiöst.
(3) Redogör ftir hela den islamiska världens historia 600-1300 sett mot bakgrund av
demografi (folkmängd, etc.), religiös utveckling, politik, kulturmöten och krig. Jämfor
utvecklingen mellan olika länder i regionen och berätta om hur den islamiska religionen och
kulturen successivt spreds åt olika väderstreck.
(4) Redogör for framväxten av ett typiskt medeltida rike i Europa mellan ca 600 och ca 1100.
Hur ftirändrades, generellt sett, grunderna flor politisk makt? Hur utvecklades härskarideologi,
lagstiftning och skatteväsen? Hur forhöll sig utvecklingen i Sverige, Danmark och Norge till
utvecklingen i övriga Västeuropa?

Hej!

uiS o¡II¡ FöUANDE NFoRMATIoNEN NoGGRANT INNAN DU SKRIVER DIN TENTAMEN!
Nedan finner du de 3 uppgifter du har att välja bland. Du ska besvara 2. För att bli godkänd ska du ha
godkänt på båda uppgifterna. För att bli väl godkänd ska du ha väl godkänt på båda uppgifterna eller
ha väl godkänt på en uppgift och ligga mycket nära väl godkänt på den andra.
Du ska använda kurslitteraturen när du löser uppgifterna. För att kunna bli godkänd på tentan måste

du ha angett referenser till den kurslitteratur du använt. Glöm alltså inte det! Du väljer själv vilken
form av referenser du använder och när du refererar till kurslitteratur behöver du inte ange
sida/sidor. Du får lägga till referenser till annan litteratur än kurslitteraturen men inte istället för
kurslitteraturen utan bara som komplement. Använder du litteratur utöver kurslitteraturen måste du
ange fullständiga referenser med författarens namn, bokens eller artikelns rubrik samt sidhänvisning.
Självfallet kan du bara hänvisa tillforskningsbaserad litteratur.

1. Skicka in tentan som wordfil och via epost senast kl. 15.00 idag den 18 augusti till
2.
3.
4.
5.
6.

svante.norrhem@hist.lu.se (om du har rätt till förlängd skrivtid skickar du tentan senast den
överenskomna tiden).
Om det inte går att skicka som wordfil skickar du i annat format.
Tentor som inkommer efter utsatt tid rättas inte.
Ange "Tentamen" samt ditt namn som rubrik på ditt epostmeddelande.
Glöm inte att skriva ditt namn på tentan men gör det längst ned/bak i texten.
När du skickat din tenta, awakta tills jag bekräftar att jag mottagit den. Eftersom många
sannolikt kommer att skicka samtidigt kan det ta några minuter innan jag hunnit mejla alla
med bekräftelse. Om jag inte bekräftat inom 45 minuter så kontakta mig igen.

uis o¡ru oVANSTÄENDE INFoRMATIoNEN MINsT

EN GÄNG

TItt INNAN

DU SKICKAR IN DIN

TENTAMEN!

Vanligen kan man mer än man tror så glöm inte att skriva allt av relevans för uppgifterna du väljer att
besvara. Det ska bli spännande att få läsa era svar och jag önskar alla all lycka till!

Svante
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Uppgift

1

Beskriv med utgångspunkt i kartan ovan hur den senmedeltida globala handeln var sammanlänkad.
Vilka handlade med vilka? Vilka varor utbyttes? Ägde det rum förändringar i handelskontakter från
1350-1500? I så fall vilka? På kartan saknas kontakter med Norden. Diskutera i vilken utsträckning
Hansans handel i Norden var del av en större global handel.

Utöver detta: nämn minst tre men högst fem platser/regioner som du menar har särskilt intresse för
den globala handeln under perioden 1350-1500. Motivera ditt val. OBS! Det räcker med tre platser
för godkänt.
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Det svensla storualtwåldet
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Uppgift 2
Under per¡oden var Sver¡ge återkommande i konflikt
med Danmark/Norge, Ryssland, Polen och det
Tyskromerska riket. Beskriv med utgångspunkt i kartan
Sveriges relation

till dessa grannländer under perioden

L6LL-L72L. Hur har de olika konflikterna mellan
Sverige och grannländer 1611-1721 förklarats? Vllka

faktorer bidrog till det svenska rikets expansion under
perioden och vilka faktorer bidrog till dess
tillbakagång?

Uppgift 3
De protestantiska och katolska reformationerna, den franska revolutionen och den índustriella

revolutionen bar alla med sig potential för förändringar av köns- och familjeförhållanden. Vilka
effekter fick dessa historiska händelser för kvinnors respektive mäns livsvillkor? Vilka effekter fick de
för familjeliv? Var noga med att ange vilka geografiska områden du behandlar och när i tiden du rör
dig. Utöver detta: ange minst tre personer som du anser är centrala i sammanhanget och
argumentera för varför de är det (det räcker med tre för att bli godkänd).

Marti n Luthers' Lilla Katekes'

Trolldomsprocesser

Olympe de Gauges 1793

(t.v)

Barnorbete it¡d¡gd ¡ndustrier (t.h)

Examinationsuppgifter: Modern tid, 1850-2000-tal

Nedan finner du en bildfråga och wå essäfrågor. Bildfrågan ger maximalt fem poäng. Som
mest kan du erhålla tio poäng på var och en av essäfrågorna. Dina svar ska sammanlagt inte
överstiga tio A4-sidor (1,5 i radavstånd, Times New Roman).

När du svarar på essäfrågorna skall du hänvisa till den litteratur som du hämtar uppgifter och
resonemang från (det gäller såväl kurslitteratur som eventuell annan litteratur som du tar

till

din hjälp ftir att svara på frågorna).
Du mejlar dina svar till både klas-goran.karlsson@hist.lu.se och ulf.zander@hist.lu.se senast
onsdagen den 2518 kI. 16.00.
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l)

Den politiska karikatyren ovan tecknades av David Low och publicerades 1938 med

titeln "What, no chair for me?". Vad ville tecknaren ftirmedla genom de fem
personerna på bilden?

Vilka är de och varfÌir har de träffats? Och vem saknar en stol

och varfìir? Dra nytta av ledtrådarna i bilden, inte minst kartan i bakgrunden.

2) Migrationer

har varit vanligt färekommande under den period som kursen omfattar.

I

nägra fall har det varit fråga om människor som har emigrerat från bland atutat Sverige

tillUSA i
orsak

strävan efter att finna en bättre tillvaro.

I andra fall har folkfÌirflyttningar sin

i att människor flyr undan krig eller andra katastrofer utan att kunna välja

platsen dit de tar sin tillflykt till. Resonera med utgangspunkt i de i

migrationsforskningen centrala begreppen 'þush" och "pull" vad som fÌirenar och
skiljer olika typer av migration. Anknyt till konkreta historiska exempel i ditt svar.

3) Ett tema i kursen rörde relationen

mellan stora krig, revolutioner och folkmord. För att

analysera denna relation, ta din utgångspunkt

sig dessa krig

till

de revolutioner och

i

1900-talets båda världskrig. Hur ftirhöIl

folkmord som ägde rum samtidigt, som orsak

till

eller som resultat av dem? Vilka var de historiska aktörer som utnyttjade världskrigen

für sina revolutionära eller folkmördande syften? Vilka var offren? Hur påverkades
krigsutvecklingen av revolutionerna och folkmorden?

Skrivning i historia, HISA24/HISA34/ÄHID01 delkurs
Skrivningstid:2020-10-30 kl 14:00
Examinator: Dick Harrison

2

- 19:00

Provet består av lyra essäfrågor. Samtliga skall besvaras. Svaren skall maximeras till högst
fira A4-sidor per fräga. Observera att namnen på de personer och orter ni nämner i era svar
skall vara rättstøvade.
Essäfrågorna ger som bäst l5 poäng var. Maximalt antal poäng
Godkänt krävs 30 poäng, for Väl Godkänt 45 poäng.

blir alltså 60. För att fä

Du skriver tentan på distans. Du skriver ditt namn på dokumentet. Senast kl. 19.00 ska du
vara klar. För sent inlämnade tentamina rättas inte." Du e-postar din skrivna tenta som
bifogad fil (word eller pdf) till läraren Dick Harrison och till vår Urkundsadress.
E-postadre ss fiir tentamensinlämning : dick. harrison@hist. lu. se
Urkundsadress : mikael. ottosson.lu@.analys.urkund. se.

Ange "tenta Forntid" i ämnesraden.
Observera att ditt rättade tentamenssvar är att anse som en allmän handling, och kan som
sådan begäras ut av allmänheten.

Essäfrågor:
(1) Redogör översiktligt fiir det romerska rikets historia från begynnelsen på 700-talet och
600talet f.Kr. till 400{alet e.Kr. Fokusera i lika hög grad på kulturella, ekonomiska och
sociala utvecklingslinjer som på politiska. Lägg särskild tonvikt vid foljande frågor: Hur stort
blev riket? Vilka element bidrog till rikets uppbyggnad och blomstring? Hur, och varfür,
genomgick imperiet en omfattande forändring på 200- och 300-talen e.Kr.?
(2) Det karolingiska imperiet uppstod på 700-talet, det tysk-romerska på 900-talet. Båda kom
att fungera som västeuropeiska stormakter, vilka utövade ett omfattande inflytande över såväl
de egna länderna som grannländerna. Redogör fiir de båda imperiernas historia och jämfor
dem med varandra. Observera afifuägan inte bara gäller politik i strikt bemärkelse ("kungar
och krig") utan också religion, ekonomi, demografi och kultur.
(3) Redogör fiir Afrikas historia fram till 1300 e.Kr., sett mot bakgrund av demografi,
ekonomi, kulturmöten och krig. Jämfor utvecklingen noff och söder om Sahara. Vilka typer
av riken skapades? Vad utmärkte dem i ftirhållande till varandra? Redogör även översiktligt
for den religiösa och allmänkulturella historien.
(4) Redogör fiir den sociala, ekonomiska och demografiska utvecklingen i Europa mellan
I1O0-talet och 130O-talets andra häIft. När ökade, respektive minskade, folkmängden? Varftir
skedde fiirändringarna? Vilken roll spelade jordbruket och godsekonomin? Vilka kriser
uppstod, och hur lorsökte man lösa dem? Hur fiirhöll sig utvecklingen i Sverige, Danmark
och Norge till utvecklingen i öwiga Västeuropa?

Omtentamen i historia, HISA24/HISA34/ÄHID01 delkurs 2
Skrivningstid: 2020-12-04 kl
Examinator: Dick Harrison

08 :00

-

I3

:00

Provet består av fyra essäfrågor. Samtliga skall besvaras. Svaren skall maximeras till högst
fina A4-sidor per fråga. Observera att namnen på de personer och orter ni nämner i era svar
skall vara rìittstøvøde.
Essäfrågorna ger som bäst 15 poäng var. Maximalt antalpoäng
Godkänt krävs 30 poäng, fiir Väl Godkänt 45 poäng.

blir alltså 60. För att fìl

Du skriver tentan på distans. Du skriver ditt namn på dokumentet. Senast kl. 13.00 ska du
varaKar. För sent inlämnade tentamina rättas inte." Du e-postar din skrivna tenta som
bifogad fil (word ellerpdf) till läraren Dick Harrison och till vår Urkundsadress. Ange "tenta
Forntid" i ämnesraden.
E-postadress für tentamensinlämning : dick. harri son@hist. lu. se

Urkundsadress: mikael.ottosson.lu@analys.urkund. se.
Observera att ditt rättade tentamenssvar àr att anse som en allmän handling, och kan som
sådan begäras ut av allmänheten.

Essäfrågor:
(1) Redogör ftir framväxten av de antika grekiska stadsstaterna - storlek, politisk och
geografisk struktur, samhällsklasser, yttre hot, osv. Jämfiir såirskilt utvecklingen i Athen och
Sparta och ftirklara skillnaderna mellan de båda staterna. Vilken typ av demokrati utvecklades
i vissa stadsstater? Varftir? Vad skiljer denna demokrati från vårt nuvarande system?

(2) Redogör fiir det romerska rikets framvåixt ftän700-talet f.Kr. till 300-talet e.Kr. Fokusera
såirskilt på hur riket styrdes, hur transformationen från en liten stadsstattill ett geografiskt
omfattande imperium genomfiirdes. Vilka svårigheter uppstod, och hur hanterades de? Ge
exempel på kriser, misslyckanden och politiska vägval. Var också uppmärksam på hur det
våixandet väldet fijrändrades kulturellt och religiöst.
(3) Redogör fiir Östasiens historia 600-1300 sett mot bakgrund av demografi (folkmängd,
etc.), kulturmöten och krig. Jämftir utvecklingen i Kina med utvecklingen i Japan och andra
länder i regionen. Vilka typer av riken skapades? Vad utmärkte dem i fÌirhållande till
varandra? Hur styrdes rikena internt, och hur hanterade härskarna ythe hot? Redogör även
översikfligt fÌir den religiösa och allmänkulturella historien.
(4) Redogör fiir framväxten av ett typiskt medeltida rike i Europa mellan ca 600 och ca 1100.
Hur ffirändrades, generellt sett, grunderna for politisk makt? Hur utvecklades härskarideologi,
lagstiftning och skatteväsen? Hur forhöIl sig utvecklingen i Sverige, Danmark och Norge till
utvecklingen i öwiga Västeuropa?

HlSA24, HlSA34, ÄHtDot, Delkurs 3: Senmedeltid och tidigmodern t¡d, 1350-1850, L/t22O2O

Hej!
Nedan finner du de 3 uppgifter du har att välja bland. Du ska besvara 2. För att bli godkänd ska du ha
godkänt på båda uppgifterna. För att bli väl godkänd ska du ha väl godkänt på båda uppgifterna eller
ha väl godkänt på en uppgift och ligga mycket nära välgodkänt på den andra.
Glöm inte att ange referenser till den litteratur du hänvisar till. Du behöver bara ange sidhänvisning
om du använder litteratur utöver kurslitteraturen.

L

Skicka in tentan som wordfil och via epost senast kl. 13.00 idag den 1 december

till

svante.norrhem@hist.lu.se (om du har rätt tillförlängd skrivtid skickar du tentan senast den
överenskomna tiden).

2. Om det ¡nte går att skicka epost skickar du på annat sätt.
3. Tentor som inkommer efter utsatt tid rättas inte.
4. Ange i "Tentamen" samt d¡tt namn som rubrik på ditt epostmeddelande.
5. Glöm inte att skriva ditt namn på tentan men gör det längst ned/bak i texten.
6. När du skickat din tenta, awakta tills jag bekräftar att jag mottagit den. Eftersom många
sannolikt kommer att skicka samtidigt kan det ta några minuter innan jag hunnit mejla alla
med bekräftelse. Om jag inte bekräftat inom 30 minuter så kontakta mig igen.

Vanligen kan man mer än man tror så glöm inte att skriva allt av relevans för uppgifterna du väljer att
besvara. Det ska bli spännande att få läsa era svar och jag önskar alla all lycka till!

Svante
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Uppgift

1

Beskriv med utgångspunkt i kartan ovan hur den senmedeltida globala handeln var sammanlänkad.
Vilka handlade med vilka? Vilka varor utbyttes? Ägde det rum förändringar i handelskontakter från
1350-1500? I så fall vilka? På kartan saknas kontakter med Norden. Diskutera i vilken utsträckning
Hansans handel i Norden var del av en större global handel.

Nämn minst tre men högst fem platser/regioner som du menar har särskilt intresse för den globala
handeln under perioden 1350-1500. Motivera ditt val. OBS! Det räcker med tre platser för godkänt.
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Uppgift

2

t

Beskriv de protestantiska och katolska reformationernas betydelse för de territorier som finns på
kartan. Beskriv förändring och kontinuitet i relation till sociala strukturer (inklusive relationen

kvinnor/män), politiska strukturer, kultur och ekonomi. Förklara hur förändringar som sker hänger
samman med reformationerna. Nämn minst tre men högst fem personer som du menar hade stor
betydelse för reformationerna och motivera varför dessa var viktiga. OBSI Det räcker med tre för att
uppnå godkänt.
Var noga med att ange vilka platser (stater, regioner, städer etc) du talar om och i vilken tid du rör
dig.
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Uppgift 3
På kartan syns Mogulriket, det Ottomanska riket och det Safavidiska riket. Börja med att placera
kartan ungefär i tid. Utgå sedan från den tiden och beskriv utvecklingen av de tre rikena före den

tiden (från ca L350) och fram till L800. Förklara rikenas framväxt och senare tillbakagång. Diskutera
förändringar i politisk, social och ekonomisk struktur och peka på såväl likheter som skillnader mellan
de tre rikena. Diskutera också rikenas (eventuella) inflytande (t ex politiskt, ekonomiskt och
kulturellt) över Europa under perioden 1350-1800.

HlSA24, HlSA34, ÄHlOOf delkurs 3 Senmedeltid, omtenta 13/t2O2L
Hej

!

Nedan finner du de 3 uppgifter du har att välja bland, Du ska besvara 2. För att bli godkänd ska du ha
godkänt på båda uppgifterna. För att bli väl godkänd ska du ha välgodkänt på båda uppgifterna eller
ha väl godkänt på en uppgift och ligga mycket nära väl godkänt på den andra.
Utgå i dina svar från kurslitteraturen som tillhör denna delkurs. Glöm inte att ange vilken litteratur du

använt. Om det är kurslitteratur som tillhör den här kursen räcker det med att du anger författare
eller texttitel. Om du hänvisar till litteratur som inte är en del av kurslitteraturen måste du ange
författare, titel på publikationen samt sida/sidor. Kom ihåg att du endast kan använda litteratur

utanför kurslitteraturen som komplement till kurslitteraturen
ku rs

-

aldrig som ersättning för

litteratu ren.

Skicka in tentan som wordfil och via epost senast kl. 13.00 idag den L3 januari till

svante.norrhem@hist.lu.se (om du har rätt till förlängd skrivtid skickar du tentan senast den
överenskomna tiden).

1. Om det inte går att skicka epost skickar du på annat sätt.
2. Tentor som inkommer efter utsatt tid rättas inte.
3. Ange "Tentamen" samt ditt namn som rubrik på ditt epostmeddelande.
4. Glöm inte att skriva ditt namn på tentan men gör det längst ned/bak i texten.
5. När du skickat din tenta, awakta tills jag bekräftar att jag mottagit den. Eftersom många
sannolikt kommer att skicka samtidigt kan det ta några minuter innan jag hunnit mejla alla
med bekräftelse. Om jag inte bekräftat inom en timme så kontakta mig igen.

Vanligen kan man mer än man tror så glöm inte att skriva allt av relevans för uppgifterna du väljer att
besvara. Det ska bli spännande att få läsa era svar och jag önskar alla all lycka till!

Svante

Uppgift
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Beskriv utvecklingen i Syd- och Mellanamerika under L500-talet: hur förändrades politiska,
ekonomiska och sociala strukturer? Diskutera hur utvecklingen där hänger samman med uppkomsten
av den så kallade triangelhandeln. Beskriv triangelhandelns förutsättningar och hur den påverkade
den afrikanska kontinenten, Nord- och Sydamerika samt Europa.

Var noga med att ange vilket geografiskt område du talar om och ange tidsangivelser då och då i din

text.

Uppgift
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ATLANTIC

Den övre kartan föreställer Europa 1750 och den nedre Europa 18L5. Ange orsaker till förskjutningar
av gränser som berör Norden, Ryssland och Polen. Beskriv också förändringar i politisk struktur i

Norden under perioden 1750-18L5.

Uppgift 3.

woiÂl¡ifs

tßtNgr

IARIYMODTRN
ERfTfiN

*l¿

ÂrtÀf

&tC.lN

coroN¡es
cf¡
ßo!rt¡\{ Rr
o'DAt

ùffif¡ilifn l{¿¡am¿
WBNDY Lauaa

rt

Köns- och familjemönster kunde se olika ut i olika delar av världen. Beskriv förändringar i europeiska
köns- och familjemönster L350-L850. Exemplifiera från hushåll, arbetsliv, lagstiftning. Förklara också

orsakertill förändringar. Ange minst 3 men högst 5 personersom du menarvarit centrala aktörerför
sådana förändringar. Motivera dina val.
Obs! Bilderna är i det här fallet bara en illustration och inget du behöver knyta an till.

Tentamen HISA24/HISÆ4/ÄHID
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Examinationsuppgifter: Modern tid, 1850-2000-tal

Nedan finner du en bildfråga och två essäfrågor. Bildfrågan ger maximalt 5 poäng. Som mest
kan du erhålla tio poäng på var och en av essäfrågorna. Dina svar ska sammanlagt inte

överstiga tio A4-sidor (1,5 i radavstånd, Times New Roman).
När du svarar på essäfrågorna skall du hänvisa till den litteratur som du hämtar uppgifter och
resonemang från (det gäller såväl kurslitteratur som eventuell annan litteratur som du tar

till

din hjälp ftir att svara på frågorna).
Du mejlar dina svar till både klas-goran.karlsson@hist.lu.se och ulf"zander@hist.lu.se senast
fredagen

l5/l kl. 16.00.

l)

Nicholas Garlands teckning "...and he marched them down again" publicerades i
den brittiska dagstidningen The Independenf. Ungeftir när kan den tänkas ha gått

i

tryck och vad syftar Garland på ftir pågående konflikt och für tidigare krig (döden
marscherar

ju ner med soldaterna "igen", "again")?

2) I kurslitteraturen ges rikhaltiga

beskrivningar av sovjetisk kommunism, italiensk

fascism och tysk nazism. Diskutera likheter och skillnader mellan dem såväl vad

gäller ideologiska huvuddrag som ideologiernas praktiska konsekvenser ftir
medborgama i respektive land.

3)

Din uppgift är att med den modema historien som hjälp belysa och analysera ett
problem, en konflikt eller en annan ftireteelse i det land, den världsdel eller den
värld som vi nu lever i. Det gäller alltså au identifiera något som är eller som vi
uppfattar som problematiskt eller konfliktfyllt i vår tid och att belysa detta
historiskt, genom historiska utvecklingslinjer, paralleller, jämftirelser eller något
annat av historikerns analysredskap. Ett exempel:

Vi lever idag i en värld

som är

starkt präglad av en pandemi. För en historiker framträder genast en parallell i den
svåra influensan spanska sjukan, som tog livet av åtminstone fem gånger så många

människor än ft)rsta världskriget under åren efter detta krig, från våren 1918

till

sommaren 1920. Sannolikt kan den stora smittspridningen då i hög grad ftirklaras

just av kriget, som överallt ftirsvagat människor, samhällen och stater. Men vilka
är likhetema och skillnaderna? Ar orsakerna och verkningarna likartade eller
olikartade? Hur har utvecklingen sett ut från "dåo'till "nu"? Vi

vill

alltså att du på

detta sätt reflekterar över historiens betydelse für en nutida problem- eller

konfliktsituation.
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Skrivning i historia, delkurs 2 HISA24 Forntiden, antiken och medeltiden
2020-04-t7
Examinator: Dick Harrison
Provet består av fyra essäfrågor. Samtliga skall besvaras. Svaren skall maximerus till högst
fyra A4-sidor per ftäga.
Observera att namnen på de personer och orter ni nämner i era svar skall vara rãttstøvøde.
Essäfrågorna ger som bäst l5 poäng var. Maximalt antal poäng blir alltså 60. För att få
Godkänt krävs 30 poäng, ftir Väl Godkänt 45 poäng.

Skriv ditt namn på din tenta.
kl. 13.00 e-postar din skrivna tenta som bifogad fil till: dick.harrison@hist.iu.se;
annawal lette.lu@,analvs. urkund. se.
Ange tenta Forntid i ämnesraden.
Senast

Essäfrågor:

(1) Redogör översiktliS ftjr Främre Orientens (dvs. Egypten samt Västasien från Turkiet till
Iran) historia från uppkomsten av jordbruk under stenåldern till 500+alet f.Kr. Fokusera i lika
hög grad på kulturella, ekonomiska och sociala utvecklingslinjer som på politiska. Vilka
civilisationskomplex uppstod och gick under? Vilka folk var verksamma? Vilka faktorer
påverkade utvecklingen? Ge exempel på hur kulturmöten ftirändrade historiens gång.
(2) Det karolingiska imperiet uppstod på 700-talet, det tysk-romerska på 900-talet. Båda kom
att fungera som västeuropeiska stormakter, vilka utövade ett omfattande inflytande över såväl
de egna länderna som grannländerna. Redogör flor de båda imperiemas historia och jämftir
dem med varandra. Observera att frågan inte bara gäller politik i strikt bemärkelse ("kungar
och krig") utan också religion, ekonomi, demografi och kultur.
(3) Redogör ft)r Östasiens historia 600-1300 sett mot bakgrund av demografi (folkmängd,
etc.), kulturmöten och krig. Jämftir utvecklingen i Kina med utvecklingen i Japan och andra
länder i regionen. Vilka typer av riken skapades? Vad utmärkte dem i förhållande till
varandra? Hur styrdes rikena intemt, och hur hanterade härskarna yttre hot? Redogör även
översiktligt ftir den religiösa och allmänkulturella historien.

(4) Redogör ftir framväxten av de svenska, danska och norska rikena mellan ca 600 och ca
1100. Hur ftirändrades, generellt sett, grunderna för politisk makt? Hur utvecklades
härskarideologi, lagstiftning och skatteväsen? Hur fttrhöll sig utvecklingen i Sverige,
Danmark och Norge till utvecklingen i övriga Västeuropa?

2020-04-29
TENTAMEN, delkurs 3: 1350-1850
Om tentan:
1. Tentamen ska skickas till svante.norrhem@hist.lu.se senast 16.00 idag den 29 april 2020. Om
den skickas senare än så räknas den som ogiltig. Undantaget från detta är de studenter som
har rätt till förlängd skrivtid och då gäller inlämning senast klockan 17.00.
2. Skriv ditt namn längst ned på tentan. På så sätt möjliggör du för mig att läsa din tentamen
utan att veta vem som skrivit den och jag föredrar att det är så.
3. Skicka helst din tentamen som en vanlig wordfil. Då blir det enkelt för mig att lägga in
kommentarer så att du får feedback på dina svar. Detta kan också göras i pdf-filer men är
mer komplicerat.
4. För att bli godkänd på tentamen ska du ha lämnat godkända svar på samtliga 4
nedanstående frågor. Det räcker alltså inte att skriva alldeles utmärkt på 3 men sedan inget,
eller nästan inget, på den kvarvarande.
5. För att bli väl godkänd ska du vara väl godkänd på minst 3 av de 4 frågorna.
Tänk på följande
1. Skriv allt du kan som är relevant för en viss uppgift. Om du är osäker på om en viss sak är
relevant, argumentera då för varför du anser att den är relevant (om du inte kan det, ta då
inte med den). Det centrala är alltså inte hur många sidor du skriver utan att du gett ett så
fullständigt svar som möjligt med utgångspunkt i kurslitteraturen (och anteckningar från
föreläsningar).
2. Du ska i dina svar utgå från hela kurslitteraturen. Om det finns relevant information om en
fråga i två eller fler av kurslistans texter måste du ta med den för att bli godkänd. Notera
också att du självfallet kan använda forskningsbaserad litteratur utöver kurslitteraturen men
aldrig istället för kurslitteraturen. Kurslitteraturens innehåll räcker mer än väl för att få både
G och VG så användning av litteratur utöver kurslistan är inte nödvändig i den meningen.
3. Anteckningar från föreläsningarna kan du använda för att fördjupa eller komplettera kunskap
du hittar i kurslitteraturen.
4. Var noga med att ange var och när du rör dig i det förflutna. Detta gör du enklast genom att
vara noga med att ange geografiska områden eller platser, och årtal. Ange också i vilken
ordning händelser du behandlar ägde rum.
5. Som bedömare kan jag bara se vad som finns nedtecknat i ditt svar. Jag kan inte läsa dina
tankar. Var därför tydlig med vad det är du menar i dina svar. Använd aldrig endast
punktform.
6. Detta är en individuell uppgift och svaren måste därför vara individuella. Alla svar kommer
att köras via Urkund.

TENTAMENSUPPGIFTER
1. Beskriv sammanlänkningar av senmedeltidens globala handelssystem. Vilka regioner handlade
med vilka och vilka varor var centrala i detta handelsutbyte?
2. Den protestantiska reformationen innebar sociala, ekonomiska, politiska och kulturella
förändringar i de länder den genomfördes. Beskriv sådana förändringar i Sverige och peka på
likheter respektive olikheter i jämförelse med övriga protestantiska länder i Europa.
3. Beskriv förutsättningar för, och effekter av, europeiska kolonisatörers och handelsresandes
kontakter med länder utanför Europa under 1500- och 1600-talen. Vad gäller effekter, ge
exempel från Syd- och Mellanamerika, Afrika, Indien och Kina.
4. Perioden 1350-1850 innebar bland annat ökad kunskap inom olika områden. Vilka var de
viktiga komponenterna i denna ökande kunskapsmängd? Vilka betydelser kan den ökande
kunskapen haft för den ekonomiska och sociala utvecklingen?

Omskrivning i historia, delkurs 2 HISA24 Forntideno antiken och medeltiden
20t8-05-22
Examinator: Dick Harrison
Provet består av fyraessäfrågor. Samtliga skall besvaras. Svaren skall maximerastill hogst
fyra A4-sidor per fråga.
Observera att namnen på de personer och orter ni nämner i era svar skall vara rättstavøde.
Essäfrågoma ger som bäst l5 poäng var. Maximalt antal poäng blir alltså 60. För att få
Godkänt krävs 30 poäng, ftir Väl Godkänt 45 poäng.

Skriv ditt namn på din tenta.
Senast kl. 13.00 e-postar din skrivna tenta som bifogad fil till: dick.harrison@hist.lu.se;
anna. waiiette" lu@analvs. urkund. se.

Ange "tenta Forntid" i ämnesraden.

Essäfrågor:

(1) Redogör ftir framväxten av de antika grekiska stadsstatema - storlek, politisk och
geografisk struktur, samhällsklasser, yttre hot, osv. Jämftir särskilt utvecklingen i Athen och
Sparta och ftjrklara skillnaderna mellan de båda staterna. Vilken typ av demokrati utvecklades
i vissa stadsstater? Varft)r? Vad skiljer denna demokrati från vårt nuvarande system?
(2) Redogör ftir det romerska rikets framväxt från 700-talet f.Kr. till 3O0-talet e.Kr. Fokusera
särskilt på hur riket styrdes, hur transformationen från en liten stadsstat till ett geografiskt
omfattande imperium genomftirdes. Vilka svårigheter uppstod, och hur hanterades de? Ge
exempel på kriser, misslyckanden och politiska vägval. Var också uppmärksam på hur det
växandet väldet ftirändrades kulturellt och religiöst.
(3) Redogör ftjr Afrikas historia fram till 1300 e.Kr., sett mot bakgrund av demografi,
ekonomi, kulturmöten och krig. Jämfor utvecklingen noff och söder om Sahara. Vilka typer
av riken skapades? Vad utmärkte dem i ftjrhållande till varandra? Redogör även översiktligt
ftir den religiösa och allmänkulturella historien.
(4) Redogör ftjr framväxten av ett typiskt medeltida rike i Europa mellan ca 600 och ca 1 100.
Hur ftirändrades, generellt sett, grunderna for politisk makt? Hur utvecklades härskarideologi,
lagstiftning och skatteväsen? Hur forhöll sig utvecklingen i Sverige, Danmark och Norge till
utvecklingen i övriga Västeuropa?

2020-06-01
TENTAMEN, delkurs 3: 1350-1850
Om tentan:
1. Tentamen ska skickas till svante.norrhem@hist.lu.se senast 16.00 idag den 1 juni 2020. Om
den skickas senare än så räknas den som ogiltig. Undantaget från detta är de studenter som
har rätt till förlängd skrivtid och då gäller inlämning senast klockan 17.00.
2. Skriv ditt namn längst ned på tentan. På så sätt möjliggör du för mig att läsa din tentamen
utan att veta vem som skrivit den och jag föredrar att det är så.
3. Skicka helst din tentamen som en vanlig wordfil. Då blir det enkelt för mig att lägga in
kommentarer så att du får feedback på dina svar. Detta kan också göras i pdf-filer men är
mer komplicerat.
4. För att bli godkänd på tentamen ska du ha lämnat godkända svar på samtliga 4
nedanstående frågor. Det räcker alltså inte att skriva alldeles utmärkt på 3 men sedan inget,
eller nästan inget, på den kvarvarande.
5. För att bli väl godkänd ska du vara väl godkänd på minst 3 av de 4 frågorna.
Tänk på följande
1. Skriv allt du kan som är relevant för en viss uppgift. Om du är osäker på om en viss sak är
relevant, argumentera då för varför du anser att den är relevant (om du inte kan det, ta då
inte med den). Det centrala är alltså inte hur många sidor du skriver utan att du gett ett så
fullständigt svar som möjligt med utgångspunkt i kurslitteraturen (och anteckningar från
föreläsningar).
2. Du ska i dina svar utgå från hela kurslitteraturen. Om det finns relevant information om en
fråga i två eller fler av kurslistans texter måste du ta med den för att bli godkänd. Notera
också att du självfallet kan använda forskningsbaserad litteratur utöver kurslitteraturen men
aldrig istället för kurslitteraturen. Kurslitteraturens innehåll räcker mer än väl för att få både
G och VG så användning av litteratur utöver kurslistan är inte nödvändig i den meningen.
3. Anteckningar från föreläsningarna kan du använda för att fördjupa eller komplettera kunskap
du hittar i kurslitteraturen.
4. Var noga med att ange var och när du rör dig i det förflutna. Detta gör du enklast genom att
vara noga med att ange geografiska områden eller platser, och årtal. Ange också i vilken
ordning händelser du behandlar ägde rum.
5. Som bedömare kan jag bara se vad som finns nedtecknat i ditt svar. Jag kan inte läsa dina
tankar. Var därför tydlig med vad det är du menar i dina svar. Använd aldrig endast
punktform.
6. Detta är en individuell uppgift och svaren måste därför vara individuella. Alla svar kommer
att köras via Urkund.

TENTAMENSUPPGIFTER
1. Beskriv vad den senmedeltida krisen var och när den inföll i tid. Vilka ekonomiska, sociala,
politiska och kulturella följder fick den för Europa?
2. Den protestantiska reformationen innebar sociala, ekonomiska, politiska och kulturella
förändringar i de länder den genomfördes. Beskriv sådana förändringar i Sverige och peka på
likheter respektive olikheter i jämförelse med övriga protestantiska länder i Europa.
3. Under tidigmodern tid växte tre muslimska riken fram: det osmanska, det safavidiska och
Mogulimperiet. Förklara dessa rikens uppgång, beskriv dess politiska och sociala struktur samt
ange orsaker till rikenas försvagning.
4. Beskriv bakgrunden till och utvecklingen av den tidiga industriella revolutionen i England. Hur
kom det sig att just England var först med att bli industrialiserat? Jämför med förhållanden i
Frankrike och Tyskland.

Examinationsuppgifter: Modern tido 1850-2000-tat

Nedan finner du en bildfråga och tre essäfrågor. Bildfrågan är obligatorisk. Du väljer att svara
på två av de tre essäfrågoma. Bildfrågan ger maximalt 5 poäng. Som mest kan du erhålla tio

poäng på var och en av essäfrågorna. Dina svar ska sammanlagt inte överstiga tio A4-sidor
(1,5 i radavstånd, Times New Roman).

När du svarar på essäfrågorna skall du hänvisa till den litteratur som du hämtar uppgifter och
resonemang från (det gäller såväl kurslitteratur som eventuell annan litteratur som du tar

till

din hjälp lor att svara på frågorna).
Du mejlar dina svar till både klas-goran.karlsson@hist.lu.se och ulf.zander@,hist.lu.se senast
fredagen den 5/6 kl. 13.00.

Fgål

1)

tgs

I denna karikatyr från mitten av 1970-talet figurerar en amerikansk president i två
roller. Vilka är de två rollema och hur hänger de samman? Studera teckningen
noggrant och lägg märke

-

och anknyt

- till de många symbolerna.

2)

1800-talet utmärktes i mångt och mycket av industrialisering och nationalism. I vilka
avseenden bidrog de

till

varandras framgångar, det

vill

säga på

vilka sätt bidrog

industrialiseringen till nationalismens genomslag och vice versa? I vad mån
motverkade industrialisering och nationalism varandra? Går det att identifiera

nationella och regionala skillnader? I så fall

-

vilka var de och vad kännetecknade

dem? Tänk på att industrialiseringen utmärktes av flera faser under 1800-talet och

notera också att nationalismen tog sig olika uttryck under seklets gång.

3)

Första hälften av 1900-talet präglades starkt av två världskrig, det forsta och det andra.

Din uppgift är att analysera hur dessa två världskrig forhåller sig till varandra.
Följande frågor bör besvaras: Vad talar for att de båda krigen hängde samman och bör
analyseras

i ett historiskt sammanhang, som ett 190O-talets trettioåriga krig? Vad talar

tvärtom flor att de båda kriget var olikartade och inte stod i någon tydlig analytisk
forbindelse med varandra? I vilka avseenden var de lika och olika? Kan man säga att
det forsta världskriget gav forutsättningama flor och drev fram det andra? Hur och

varfor? Fanns händelser och utvecklingar under mellankrigstiden som skulle kunna ha
gett ett annat resultat än ett nytt krig? Varfor blev det inte så? Kan minnet av fi)rsta

världskriget ha påverkat utvecklingen mot ett andra världskrig? Hur då?

4)

Tyskland blev en sammanhållen och enhetlig stat genom ett segerrikt tysk-franskt krig
1870-1871, och har sedan dess varit en stormakt på den europeiska kontinenten, under
imperietiden även i Afrika och Asien, och på senare tid som ledande stat i Europeiska
unionen. Din uppgift är att dra en lång kronologisk och analytisk linje från 1871

till

vår egen tid och dela upp den i kortare perioder utifrån goda historiska argument.

Alltså: Hur bör den 15O-åriga Tysklandslinjen periodiseras? Vilka olika delperioder
kan man urskilja? Vad kännetecknar dem? Vilka är bryþunkterna och konfliktytorna
som gör det berättigat att dra gränser och urskilja etapper?

Uppsamlingsskrivning i historia, delkurs 2Iil.[SA2 Forntiden, antiken och medeltiden
2018-08-17
Examinator: Dick Harrison
Provet består av fyra essäfrågor. Samtliga skall besvaras. Svaren skall maximeras
f,na A4-sidor per îràga.

till högst

Observera att namnen på de personer och orter ni nämner i era svar skall vara rättstavade
Essäfrågorna ger som bäst 15 poäng var. Maximalt antalpo¿ing blir alltså 60. För att
Godkänt krävs 30 poåing, fiir Väl Godkänt 45 poäng.

ñ

Även om skrivningen avbryts skall frågeformuläiret återlämnas med namnet iryllt.

Skriv ditt namn på din tenta.
Senast kl. 14.00 e-postar din skrivna tenta som bifogad fil till: dick.harrison@,hist.lu.se;
anna.wallette. lu@anal)¡s.urkund. se.
Ange tenta Forntid i ämnesraden.

Essäfrågor:

(1) Redogör översikfligt fiir Främre Orientens (dvs. Egypten samt Västasien från Turkiet till
Iran) historia från uppkomsten av jordbruk under stenåldern till 500-talet f.Kr. Fokusera i lika
hög grad på kulturella, ekonomiska och sociala utvecklingslinjer som på politiska. Vilka
civilisationskomplex uppstod och gick under? Vilka folk var verksamma? Vilka fakforer
påverkade utvecklingen? Ge exempel på hur kulturmöten fiirändrade historiens gång.
(2) Redogör für det romerska rikets framväxt från 700-talet f.Kr. till 300{alet e.Kr. Fokusera
särskilt på hur riket styrdes, hur transformationen från en liten stadsstat till ett geografiskt
omfattande imperium genomfiirdes. Vilka svårigheter uppstod, och hur hanterades de? Ge
exempel på kriser, misslyckanden och politiska vägval. Var också uppmärksam på hur det
växandet väldet fiiråindrades kulturellt och religiöst.

(3) Redogör für hela den islamiska världens historia 600-1300 sett mot bakgrund av
demografi (folkmängd, etc.), religiös utveckling, politik, kulturmöten och krig. Jämftir
utvecklingen mellan olika länder i regionen och berätta om hur den islamiska religionen och
kulturen successivt spreds åt olika väderstreck.
(4) Redogör flor framväxten av ett typiskt medeltida rike i Europa mellan ca 600 och ca 1100.
Hur fÌirändrades, generellt sett, grunderna fiir politisk makt? Hur utvecklades härskarideologi,
lagstiftning och skatteväsen? Hur ftirhöll sig utvecklingen i Sverige, Danmark och Norge till
utvecklingen i öwiga Västeuropa?

2020-08-18
TENTAMEN, delkurs 3: 1350-1850
Om tentan:
1. Tentamen ska skickas till svante.norrhem@hist.lu.se senast 15.00 idag den 18 augusti 2020.
Om den skickas senare än så räknas den som ogiltig. Undantaget från detta är de studenter
som har rätt till förlängd skrivtid och då gäller inlämning senast klockan 16.00.
2. Skriv ditt namn längst ned på tentan. På så sätt möjliggör du för mig att läsa din tentamen
utan att veta vem som skrivit den och jag föredrar att det är så.
3. Skicka helst din tentamen som en vanlig wordfil. Då blir det enkelt för mig att lägga in
kommentarer så att du får feedback på dina svar. Detta kan också göras i pdf-filer men är
mer komplicerat.
4. För att bli godkänd på tentamen ska du ha lämnat godkända svar på samtliga 4
nedanstående frågor. Det räcker alltså inte att skriva alldeles utmärkt på 3 men sedan inget,
eller nästan inget, på den kvarvarande.
5. För att bli väl godkänd ska du vara väl godkänd på minst 3 av de 4 frågorna.
Tänk på följande
1. Skriv allt du kan som är relevant för en viss uppgift. Om du är osäker på om en viss sak är
relevant, argumentera då för varför du anser att den är relevant (om du inte kan det, ta då
inte med den). Det centrala är alltså inte hur många sidor du skriver utan att du gett ett så
fullständigt svar som möjligt med utgångspunkt i kurslitteraturen (och anteckningar från
föreläsningar).
2. Du ska i dina svar utgå från hela kurslitteraturen. Om det finns relevant information om en
fråga i två eller fler av kurslistans texter måste du ta med den för att bli godkänd. Notera
också att du självfallet kan använda forskningsbaserad litteratur utöver kurslitteraturen men
aldrig istället för kurslitteraturen. Kurslitteraturens innehåll räcker mer än väl för att få både
G och VG så användning av litteratur utöver kurslistan är inte nödvändig i den meningen.
3. Anteckningar från föreläsningarna kan du använda för att fördjupa eller komplettera kunskap
du hittar i kurslitteraturen.
4. Var noga med att ange var och när du rör dig i det förflutna. Detta gör du enklast genom att
vara noga med att ange geografiska områden eller platser, och årtal. Ange också i vilken
ordning händelser du behandlar ägde rum.
5. Som bedömare kan jag bara se vad som finns nedtecknat i ditt svar. Jag kan inte läsa dina
tankar. Var därför tydlig med vad det är du menar i dina svar. Använd aldrig endast
punktform.
6. Detta är en individuell uppgift och svaren måste därför vara individuella. Alla svar kommer
att köras via Urkund.

TENTAMENSUPPGIFTER
1. Beskriv vad den senmedeltida krisen var och när den inföll i tid. Vilka ekonomiska, sociala,
politiska och kulturella följder fick den för Europa?
2. Den protestantiska reformationen innebar sociala, ekonomiska, politiska och kulturella
förändringar i de länder den genomfördes. Beskriv sådana förändringar i Sverige och peka på
likheter respektive olikheter i jämförelse med övriga protestantiska länder i Europa.
3. Under tidigmodern tid växte tre muslimska riken fram: det osmanska, det safavidiska och
Mogulimperiet. Förklara dessa rikens uppgång, beskriv dess politiska och sociala struktur samt
ange orsaker till rikenas försvagning.
4. Beskriv bakgrunden till och utvecklingen av den tidiga industriella revolutionen i England. Hur
kom det sig att just England var först med att bli industrialiserat? Jämför med förhållanden i
Frankrike och Tyskland.

Examinationsuppgifter: Modern tid, 1850-2000-tal

Nedan finner du en bildfråga och tre essäfrågor. Bildfrågan är obligatorisk. Du väljer att svara
på två av de

tre essäfrågorna. Bildfrågan ger maximalt 5 poäng. Som mest kan du erhålla tio

poäng på var och en av essäfrågorna. Dina svar ska sammanlagt inte överstiga tio A4-sidor

(1,5 i radavstånd, Times New Roman).
När du svarar på essäfrågorna skall du hänvisa

till

den litteratur som du hämtar uppgifter och

resonemang från (det gäller såväl kurslitteratur som eventuell annan litteratur som du tar

till

din hjälp för att svara på frågorna).
Du mejlar dina svar
onsdagen 19/8

till

både
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l)

David Lows teckning har titeln "What's Czechoslovakia to me, anyway?,'. Vad vill Low
ha sagt med sin teckning och ungefÌir nåir publicerades den? Vem kan man tänka sig
att
den tidningsläsande mannen representerar?

2) Jordbruksomvandling,

industrialisering, urbanisering, utbildning, förbättrade

kommunikationer och fler medier som alltfler kunde ta del av samt emigration är några
1800-talsfenomen som är relaterade

till varandra. Resonera i termer av orsak och verkan

hur de förhåller sig tillvarandra, vilka av faktorerna som är näraknutna

till

varandra och

vilka som har mindre starka samband.

3)

Molotov-Ribbentrop-pakten är en avgörande hänclelse i clen rnoclema historien. Din
Ltppgift är att sätta in den i ett historiskt sammanhang som.jLrst visal ciess avgörancle

betydelse för den fìrrtsaita utvecklingen. Varför blev clet just Tyskland och
Sovjetunionen som slät ett såciant avtai. och varför just i augusti i939'i Vilka var de
inblanclades drivkrafter och intressen?

llur

såg resten av världen på avtalet'/

Vilka blev

de korl- och långsiktiga verkningarna? Varf'ör är clet än idag en omtvistaci oc,h levande

historisk liändelse?

4)

Sovjetunionell. en av 19O0-talets mest fianiträdande statsbilclningar, flörsvann ur
historien i slutet av 1991. Vad häncle? Varlör häncle clet'? Berodcle det på hancllinga'ra
hos specifika aktörer. som dess siste ledare Michail Gorbatjov, på inre probleru
i

sov'ietsamhället. på utvecklingar i och konflikter med clet övriga komrnunistiska
Östeuropa. eiler på globala pïocesser, knutna

utvecklingal som

till

sist ledde

till

stationerna på vägen mot 1991?

till kaiia kriget? När i historieri började

de

att Sovjetr-rnionen lörsvann'? Vilka var cle viktigaste

HISTORISKA INSTITUTIONEN, LUNDS UNIVERSITET
TENTAMEN: MODERN TID: 1850-2000-TAL
Tentamen lïl: e februa

ri

2020

Tentamen består av tre delar. Den första är en bildfråga som maximalt ger 5 poäng. Den andra
består av fyra kortare frågor. Varje fråga betygsätts från 0 till 5. Den tredje delen utgörs av en
essäfråga där du väljer en av de två frågorna. Den betygsätts från 0 till l5 poäng. Maximalt
poängantal är ftiljaktligen 40. Betygsgränser: für godkänt krävs 20 poang, ftir väl godkänt 30.
Svaren skall utformas som en sammanhängande text. Svar som endast består av uppställda
punkter och eller uppradade nyckelord godkänns inte. Svaren på frågorna 1-5 bör inte

överstiga en A4-sida. Svaret på essäfrågan bör inte översti ga fynA4-sidor.

Skriv väl! Språkbehandlingen är en del i bedcimningen av tentamen. Klas-Göran Karlsson
Ulf Zander

l)

&

I anslutning till 25-årsminnet av Berlinmurens fall publicerade signaturen Adams
ovanstående skämtteckning i den brittiska dagstidningen

Daity Telegraph.l sitt tal

nämnde den tyska förbundskanslern Angela Merkel att murens

fall visar att drömmar

kan gå i uppfyllelse. Personerna i bakgrunden tycks inte hålla med henne. Vem ska de
föreställa och hur ska deras arbete tolkas utifrån 2014 ärs kontext?

2)

Vad utmärker begreppen darwinism och socialdarwinism och på vilka punkter skiljer
de sig åt?

3)

Analysera betydelsen av Münchenöverenskommelsen i september 1938 für andra
världskrigets utbrott.

4)

Analysera betydelsen

av

händelseutvecklingen

i Polen på

1980-talet för

kommunismens och Sovj etunionens sammanbrott.

5)

Folkhemmet är ett centralt begrepp i svensk lgO0talshistoria. Hur ska det förstås med
utgångspunkt i Per Albin Hanssons användning av ordet och vilka praktiska

tillämpningar fick det under 193O-talet?

Essäfrågor: välj en av två. Svaren bör, som sagt, inte överstiga fyra sidor.

A) Nationalismen

var en av 1800+alets mest inflytelserika rörelser. Vilka olika typer av

nationalism gär

aff.

urskilja och vilka följder fick nationalismen i Europa under

århundradets sista årtionden? Diskutera några konkreta nationers/staters

ftirhållningssätt

till

nation och nationalism. Analysera även nàgraav de konkreta

ideologiska, politiska och kulturella uttryck som nationalismen tog sig.

B) Ett flera gånger

fürekommande föreläsningstema har varit den nära relationen mellan

krig, revolution och folkmord, det senare ibland kallat brott mot mänskligheten eller
statsorganiserad terror. Analysera denna ofta fürekommande ftirbindelse genom att

reflektera över orsakerna

till

den nära relationen och mekanismerna som håller de tre

foreteelserna samman och ömsesidigt påverkar varandra. Ge också tre välvalda
historiska exempel på hur denna relation har gestaltats i den moderna historien.

HISTORISKA INSTITUTIONEN, LUNDS UNIVERSITET
TENTAMEN: MODERN TID: 1850-2000-TAL
Tentamen fredagen den 17:e januari 2020
Tentamen består av tre delar. Den första är en bildfråga som maximalt ger 5 poäng. Den andra
består av fyra kortare frågor. Varje fråga betygsätts från 0 till 5. Den tredje delen utgörs av en
essäfråga där du väljer en av de två frågorna. Den betygsätts från 0

till

15 poäng.

Maximalt

poängantal är följaktligen 40. Betygsgränser: för godkant krävs 20 poäng, för väl godkänt 30.
Svaren skall utformas som en sammanhängande text. Svar som endast består av uppställda
punkter och eller uppradade nyckelord godkänns inte. Svaren på frågorna l-5 bör inte

överstiga en A4-sida. Svaret på essäfrågan bör inte översti gafyta A4-sidor.

Skriv väll Språkbehandlingen är en del i bedömningen av tentamen. Klas-Göran Karlsson &
Ulf Zander
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1)

Herb Blocks teckning publicerades

i

Washington Post 2611 1949 som en kommentar

till ett aktuellt fenomen. Vilket fenomen syftar bilden

på? Varför har vissa på bilden

utvecklat ett mekaniserat jordbruk men inte andra? Du kan fä hjälp av en välkänd
symbol i bilden.

2l

Vilka var de främsta anledningarnatill
I 8O0-talets andra

3)

att många svenskar valde att emigrera under

hälft?

Vilka floljder fick det fransk-tyska kriget 1870-71?

4l Det brukar sägas att Mellanösternkonflikterna

leder sina rötter tillbaka

till

första

världskrigets tid. Vilka var de händelser under kriget som kan sägas ha grundlagt
konfl ikterna i Mellanöstern?

5) Sovjetunionen

gick under 1991. En analys av orsakerna måste rimligen inkludera

Michail Gorbatjov. Analysera kortfattat hans betydelse ftir Sovjetunionens undergång.

Essäfrågor (svaret bör inte överstiga fyra A4-sidor):

1.

Jämför ungturkarnas massmord på armenierna åren 191 5-1917 med nazisternas

förintelse avjudarna under ärenl94l-1945 genom att analysera våldsprocessernas
likheter och skillnader. Några ledfrågor: a) Var det i båda fallet fråga om folkmord? b)

Vilka offersiffror brukar nämnas? c) Vad karakteriserade offren och ftirövarna? d)
Vilka var orsakerna? e) Vilka blev verkningama? f) Hur har de båda våldshistorierna
hanterats av eftervåirlden?

2.

Demokratin hade både med- och motgångar under mellankrigstiden.

År

1919 var

flertalet av de europeiska nationerna demokratier men i slutet av 1930-talet hade mer
än hälften av dem övergått
så svårt att klara sig

till

att bli diktaturer. Diskutera varför demokratierna hade

i Europa under perioden

I9I

8-39.

Tentamen i historia, delkurs 3, Senmedeltid och tidigmodern tid
HtsA24, HtSA34, ÄHlOOr
2020-oL-rc
Examinator: Svante Norrhem

Tentamen består av fyra essäfrågor. Samtliga fyra essäfrågor ska besvaras. För att bli
godkänd på tentamen måste samtliga fyra essäuppgifter vara godkända.
Observera att

ditt rättade tentamenssvar är att anse som en allmän handling, och kan som

sådan begäras ut av allmänheten.
Lycka

till!

t.

Napoleontiden 1799-L815 ledde tillstora omvälvningar i Europa (och därmed också
Sverige). Ge exempel på sådana omvälvningar utifrån ett politiskt och socialt
perspektiv.

2.

Ange och diskutera såväl inre som yttre faktorer som bidrog till det svenska
stormaktsväldets uppgång och fall.

3.

Beskriv vad den senmedeltida krisen var. Vilka ekonomiska, sociala, politiska och
kulturella följder fick den för Europa?

4.

Beskriv händelseförloppet under den franska revolutionen åren t789-94 och ange
pol¡t¡ska, ekonomiska och sociala orsaker

till att den uppstod.

i

Omskrivning i historia, tentamen, HISA24, HISA34, ÄHIpOt, delkurs 2: Forntiden,
antiken och medeltid: tiden fram till l-350
2019-12-09

Examinator: Sara Ellis Nilsson

provet består av två essäfrågor och sju korta frågor. Samtliga korta frågor ska
besvaras, men bara EN essäfråga. Svaret på essäfrågan skall maximeras till /rögsf fem
A4-sidor per fräga.svaren på kortfrågorna tiIlhögst en halv A4-sida per fråga.

Skrio läsligt! Försök besvara samtliga frågor!
Essäfrågan ger som bäst L5 poäng. De korta frågorna ger som bäst 3 poäng var
(tillsammans max 21). Maximalt antal poäng blir alltså 36. Gränsen för Godkänt
ligger på 18, gränsen för Väl Godkänt pä27 poäng.

Aven om skrivningen avbryts skall frågeformuläret återlämnas med namnet ifyllt.
NB.

Ditt rättade tentømenssaør är øtt ønse sxm

begärøs

en øllmän høndling, och køn som sådøn

ut øa øllmänheten.

Essäfrågor:

1,. Beskriv och problematisera den muslimska expansionen och dess
samhällspåverkan från 700-talet och framåt. Visa en tydlig kronologi. Ta med
minst 2 geografiska områden i ditt svar. Använd konkreta (historiska)
exempel för att belysa samhällspåverkan.
)

2.

Vad brukar forskare lyfta fram som de främsta orsakerna till de historiska
förändringar eller den "utveckling" som skedde från ca 900 till ca 1300 i
Norden? Diskutera, problematisera och ge konkreta (historiska) exempel.

Korta frågor:
1

2.

Vilka nya samhällsgrupper skapades under uppkomsten av "civilisationer"
under forntiden?

Vad var "tetrarkin"? Beskriv dess beståndsdelar och förklara hur den
påverkade romarrikets framtid?

upptäckter uppkom på den
indiska subkontinenten? Beskriv minst tre av dessa upptäckter.

3. Vilka viktiga livsfilosofier och vetenskapliga

4. Vilka viktiga förändringar

skedde under Handynastin (inklusive tiden under

Wang Mang)? Nämn och diskutera minst tre'

5

Vad är "Folkvandringstiden"? Beskriv epoken och problematisera begreppet.

i Norden under vikingatiden? Vilken
källa har vi för denna samhällsuppdelning och är den pålitlig?

6. Vilka var de olika samhällsklasserna

7.

Vad hette den köpmannaorganisation som växte fram i norra Europa under
medeltiden? När började organisationens framväxt och vilken betydelse hade
den för östersjöregionen?

BONUS kortfråga (1 poäng)
Argumentera för en samhällsföreteelse som förtjänar att tydligare lyftas fram i
historieskrivningar inom perioden 5 000 f.v.t. - L350 e.v.t.

Tentamen i historia, delkurs 3, senmedertid och tidigmodern tid
HtsA24, HlSA34, ÄHlOOr
2019-L2-O3
Exam¡nator: Svante Norrhem

Tentamen består av fyra essäfrågor. Samtliga fyra essäfrågor ska besvaras. För att bli
godkänd på tentamen måste samtliga fyra essäuppgifter vara godkända.
observera att ditt rättade tentamenssvar är att anse som en allmän handling, och kan som
sådan begäras ut av allmänheten.
Lycka

till!

1.

Beskriv sammanlänkningar av senmedeltidens globala handelssystem. Vilka regioner
handlade med vilka och vilka varor var centrala i detta handelsutbyte?

2'

Beskriv det frihetstida statsskicket och försök förklara bakgrunden till dess
utformning' Diskutera också begreppet Frihetstiden: argumentera för respektive
emot begreppets relevans.

3.

Beskriv vad den senmedeltida krisen var. Vilka ekonomiska, sociala, politiska och
kulturella följder fick den för Europa?

4. Diskutera den europeiska, och därmed också den svenska, kvinnans ställning

under
perioden L350-1-850. Exemplifiera från hushåll, arbetsliv, lagstiftning. peka på
eventuella förändringar i kvinnans ställning under perioden.

)

skrivning i histori4 tentamen,}J.rsLz4, HISA34, ÄHIDot, delkurs 2: Forntiden,
antiken och medeltid: tiden fram till 1350
2019-tt-07
Examinator: Sara Ellis Nilsson

Provet består av två essäfrågor och sju korta frågor. Samtliga korta frågor ska
besvaras, men bara EN essäfråga. Svaret på essäfrågan skall maximeras till hogsú fem

A4-sidor. svaren på kortfrågorna tirlhögst en halv A4-sida per rräga.
Skrio läsligt! Försök besvara samtliga frågor!
Essäfrågan ger som bäst 15 poäng. De korta frågorna ger som bäst 3 poäng var
(tillsammans max 21). Maximalt antal poäng blir atltså 36. Gränsen för Godkänt

ligger pä1,8, gränsen för Vät Godkänt pä27 poäng.
Även om skrivningen avbryts skall frågeformuläret återlämnas med namnet ifyllt.

Ditt rättade tentamenssvar är att anse som en allmän handling, och kan som sådan
begäras ut av allmänheten.
Essäfrågor:

1,' Beskriv, jämför och diskutera kontinuitet och förändring i kvinnors och mäns
livsvillkor under forntiden, antiken och medeltiden i minst taå geografiska
områden (valfria). Tillämpa olika perspektiv och ge konkreta exempel.

2. Hur växte den medeltida

(europeiska) statsmakten fram? Lyft fram och
beskriv de olika ekonomier som låg bakom. Ge konkreta exempel på dessa.

Korta frågor:
1.

Vad kännetecknade de första civilisationerna?

2'Vad betyder begreppet "urbanisering"? Hur påverkade urbanisering livsvillkoren
för (en del) kvinnor och män på forntiden men också på t.ex. medeltiden?
var det första triumviratet? När bildades detta? Redogör kort för de
inblandade.
3. Vad

4. Beskriv (kortfattat) Zhou- och Qindynastins betydelse för det kinesiska samhällets

fortsatta utveckling.

Vilka "civilisationer" fanns söder om Sahara? Nämn minst 2 av dessa och beskriv
hur deras samhällen var uppbyggdaföre 1350.
5.

6. När var Aztekernas storhetstid? Vilken geografisk spridning hade detta rike och

vilka samhällsgrupper fanns? Diskutera också (kort) vilken roll religiory utbildning
och skrift spelade.
7.Yad är det medeltida "klosterväsendet"? Vilken roll spelade det i det europeiska
medeltida samhället?

BONUS kortfråga (1 poäng)

'-)

t

")

*-)

Argumentera för varför just din favorit historiska personlighet förtjänar en plats i
Historien (perioden 5 000 f.v.t. - 1350 e.v.t.).

HISTORISKA INSTITUTIONEN, LUNDS UNIVERSITET
TENTAMEN: MODERN TID: 1850-2000-TAL
Tentamen onsdagen den 21 augusti 201,9
Tentamen består av tre delar. Den första är en bildfråga som maximalt ger 5 poäng. Den andra
består av fyra kortare frågor. Varje fråga betygsätts från 0 till 5. Den tredje delen utgörs av en
essäfråga där du väljer en av de två frågorna, Den betygsätts från 0

till 15 poäng. Maximalt

poängantal är följaktligen 40. Betygsgränser: för godkant krävs 20 poäng, för väl godkänt 30.
Svaren skall utformas som en sammanhängande text. Svar som endast består av uppställda
punkter och eller uppradade nyckelord godkänns inte. Svaren på frågorna 1-5 bör inte

överstiga en A4-sida. Svaret på essäfrågan bör inte överstigafyra A4-sidor.

Skriv väl! Språkbehandlingen är en del i bedömningen av tentamen. Klas-Göran Karlsson &
Ulf Zander

"You Pfacen

1.

Burn Me IJpf"

"You peaceniks burn me up!" ryter mannen i fåtöljen till en fredsaktivist. Vem är
mannen

i fåt<iljen? Vilken nation representerarhan? Vilket krig är det som

demonstranten protesterar mot? Ungefär när publicerades bilden?

2. En av de historiska lärdomarna

av första världskriget är atf demokratin gynnas av ett

stort modernt krig, men att demokratin paradoxalt nog också är det moderna krigets
och den instabila fredens första offer. Reflektera över relevansen av denna lärdom för

mellankrigstidens samhällsutveckling.

3.

Vad utmärker begreppen darwinism och socialdarwinism och på vilka punkter skiljer
de sig åt?

4. Vilka var de främsta anledningarna till att många svenskar valde att emigrera under
1

800-talets andra hälft?

5. Under efterkrigstiden förövades folkmord

i asiatiska Kambodja och afrikanska

Rwanda. Välj ett av dessa folkmord och analysera kortfattat dess orsaker, aktörer,
genomförande och verkningar.

Essäfrågor (svaret bör inte överstiga fyra A4-sidor)

A) Nationalismen var en av 1800-talets

mest inflyelserika rörelser.

Vilka olika typer

av nationalism går att urskilja och vilka fclljder fick nationalismen i Europa under

århundradets sista årtionden? Diskutera nägr a konkreta nationers/staters

förhållningssätt till nation och nationalism. Analysera även några av de konkreta
ideologiska, politiska och kulturella uttryck som nationalismen tog sig.

B)

1991 försvann det kommunistiska Sovjetunionen från historien och kartan. Din

uppgift är att reflektera över orsakerna och förspelen

till

denna epokgörande

händelse. Skilj mellan långsiktiga orsaker och sådana orsaker som hör åren kring
1990

till. Analysera sovjetstatens

undergång med utgångspunkt

i ftir det första den

inre sovjetiska utvecklingen, för det andra efterkrigstidens utveckling i hela
Östeuropa, och för det tredje kalla krigets internationella historia.

Skrivning i historia. Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-185{)
20 augusti 2019. Examinator: Eva Helen Ulvros
Provet består av en essäfråga och fem kortfrågor. Välj ett alternativ, antingen alternativ 1A
eller alternativ 1B på essäfrågan. Svaret på essäfrågan bör maximeras till högst tre A4-sidor,
svaren på kortfrågorna till högst en A4-sida per fråga. Läs igenom alla frågoma! Försök
beräkna den tid Du behöver för att kunna besvara varje fråga så att Du inte kommer i tidsnöd
på de sista. Svara gl den fråga som verklieen ställts! Skriv läslist! Försök besvara samtliga
frågor!
Fråga 1 (essäfrågaÐ ger som

bäst

Kortfrågorna ger som bäst 5 po¿ing vardera,

SUMMA (i bästa fall)
Gränsen

ñr

15 poäng

tillsammans

25 poäng

40 poäng

Godkänt ligger vid20 po¿ing, gränsen ftir Väl Godkåint vid 30 poäng.

Resultatet på skrivningen kommer att meddelas mellan en och två veckor efter

skrivningstillftillet.
Fråga 1 (valj ett alternatív.)
A. Redogör für stormaktspolitiken i Europa ca 1550-1720 (väst och öst, även Norden). Du
bör diskutera både politiska, sociala, ekonomiska och religiösa ftirhållanden. Du bör
nämna någonting om vilka låinder som sågs som stormakter, både de som var stora och de
som var på väg att bli det. Förklara vad det var som avgjorde detta!

B. Jämför de europeiska kolonialmakternas utveckling från början av 1500-talet till början av
1800-talet. Vilka var starka i vilket skede? Varför? Vilka var orsakerna till att vissa
expanderade, och andra gick tillbaka? Vilka länder handlade man med? Varfür? Vilka
områden koloniserades? Vilka blev ftlljdema for de koloniserade områdena?
2. Redogör kortfattat för den senmedeltida krisen (ca.1350-1500) , dess orsaker och ftljder i
Europa (även Norden). Vad kan tolkas som krissymptom i denna period? Socialt,
ekonomiskt, politiskt?
3. Ange några gemensamma utmärkande drag för den s.k. tidigmoderna staten, dvs. den starka
furstemakt som etablerades på flera håll i Europa från ca 1450 till ca 1550. Presentera kortfattat några
tidstypiska tidigmoderna stater, och jämfür också med utvecklingen i Norden under samma tid.
4. Vilken roll spelade Indiska oceanen för handeln under perioden ca 1400-1800? Vilka
länder/kulturer behärskade handeln under olika skeden? Varför just dessa?
5. Jämför England och Frankrike under 1600-talet. Hos vem/vilka grupper låg den politiska

makten? Vilka likheter och skillnader fanns mellan ländema? Politiskt, religiöst, socialt,
ekonomiskt?
6. Ge exempel på upplysningsidéernas genomslag. Tänk både på politiska och kulturella
sammanhang, i tidsperioden från tidigt 1700-tal till tidigt 1800-tal. Ge exempel från olika
länder.

uppsamlingstentamen i historia, HISA24, delkurs
medeltid: tiden fram till 1BSO

2:

Forntiden, antiken och

2019-08-19

Examinator: Sara Ellis Nilsson
Provet består av två essäfrågor och tio korta frågor. Samtliga korta frågor ska
besvaras, men bara EN essäfråga. Svaret på essäfrågan skall maximera s tll|högst lem
A4-sidor per fuäga. Svaren på kortfrågorna tillhögst en halv A4-sida per fråga.

Skria läsligt! Försök besvara samtliga fuägor!
Essäfrågan ger som bäst 15 poäng. De korta frågorna ger som bäst 3 poäng var
(tillsammans max 21). Maximalt antal poäng blir alltså 36. Gränsen för Godkänt

ligger pä1.8, gränsen för Väl Godkänt pà22 poäng.
Även om skrivningen avbryts skall frågeformuläret återlämnas med namnet ifyllt.

Essäfrågor:

1)

Beskriv och diskutera framväxten av den atenska demokratin samt jämför denna
med Spartas statsskick. Vilka avgörande skillnader och likheter fanns? Hos vilka

Srupper låg makten och hur fördelades den inom det politiska systemet?

2)

Redogör för och diskutera de övergripande samhällsförändringar som skedde
under övergången från vikingatiden till medeltiden i norra Europa. Diskutera

hur dessa påverkade nordbornas livsvillkor genom att ange konkreta exempel
(minst 3) från olika samhällsaspekter som t.ex. kungamakt, urbanisering, tekniþ
religion osv.

Korta frågor:

1)

Beskriv beståndsdelarna av den atenska stadsstatens socialstruktur?

2)

Vad var "tetrarkin"? F{ur påverkade den romarrikets framtid?

3)

Vilka livsfilosofier uppstod i Kina? Vilken av dessa fick störst genomslag och
när?

J

4)

Vem var BanZhao och när levde hon? Vilken plats hade hon i det kinesiska
samhället? Jämför hennes liv med den rådande kvinnosynen i Kina vid den
tiden.

5)

Vilka "civilisationer" Söder om Sahara hade t.ex. dynastier eller andra likheter
med de samtida europeiska samhällena under medeltid? Vad var dessa likheter?

6)

Hur växte den medeltida statsmakten Íram? Lyft fram de olika ekonomier som
låg bakom.

7)

Vad brukar forskare lyfta fram som de främsta orsakerna till de förändringar
eller utveckling som skedde från ca 900 till ca 1300 i Norden? Varför?

BONUS (1 poäng)
)

Varför är det viktigt att studera epidemier som Digerdöden?

.)

)

4

HISTORISKA INSTITUTIONEN, LUNDS UNIVERSITET
TENTAMEN: MODERN TID: 1850-2000-TAL
Tentamen onsdagen den 5 juni 2019
Tentamen består av tre delar. Den fürsta är en bildfråga som maximalt ger 5 poäng. Den andra
består av fyra kortare frågor. Varje fråga betygsätts från 0 till 5. Den tredje delen utgörs av en
essäfråga där du väljer en av de två frågorna. Den betygsätts från 0

till 15 poäng. Maximalt

poängantal är ftiljaktligen 40. Betygsgränser: för godkant krävs 20 poäng, för väl godkänt 30.
Svaren skall utformas som en sammanhängande text. Svar som endast består av uppställda

punkter och eller uppradade nyckelord godkänns inte. Svaren på frågorna 1-5 bör inte
överstiga en A4-sida. Svaret på essäfrågan bör inte överstigafyraA4-sidor.

Skriv väl! Språkbehandlingen är en del i bedömningen av tentamen. Klas-Göran Karlsson &
Ulf Zander

Á.ppÏ¡'ingthr: ¡l-rrni*tic*'i}:rms

*.F,¡çr*r f .t.¡ lt{t,ìllcF #1,å$t,

tqtêßr â ['tl r¡¡,í],cr bra'rii .fríuft,¿ hir

¡qrÉ¡"*

¡;.y,ç,rff R

1) I skämtteckningen "Applying

the Armistice Terms" har den franske generalen

Ferdinand Foch en viktig roll. Vilka villkor (terms) är det som han tillämpa? Hur ska

vi förstå bild och text? Vilken nation ska fageln symbolisera och varför vill Foch göra
någonting annat med den? Ungeftir när publicerades teckningen?

2)

Harald Gustafsson diskuterar i Nordens historia några av de kännetecken som
industrialiseringen fick i Finland, Norge och Sverige. Vilka (rå)varor utgjorde grunden

ftir den nordliga industrialiseringen och vilka konsekvenser fick denna
industrialiseringsprocess ?

3)

I kurslitteraturen betonas betydelsen av den
och vilka konsekvenser

4)

så kallade kohandeln.

Vad innebar den

fick den ftir svensk politik?

Yad är Molotov-Ribbentrop-pakten, och när undertecknades den? Analysera kortfattat
dess viktigaste kort- och langsiktiga verkningar.

5) Sovjetunionens

fall i slutet av l99I var en oavsiktlig konsekvens av den siste

Sovjetledaren Michail Gorbatjovs politik. Argumentera sakligt och analytiskt för eller
emot denna tes.

Essäfrågor (svaret bör inte överstiga fyra A4-sidor):

A)

Den moderna europeiska historien har i hög grad präglats av förhållandet mellan

Frankrike och Tyskland. Analysera kontinuiteter och forändringar i denna relation från
1870

till vår egen tid.

B) Jämför tillblivelsen
skapandet

av

av Nationernas förbund och Förenta nationerna. Hur motiverades

dessa

grundandet av dem?

två

organisationer?

Vilka likheter och skillnader

utmärker

Skrivnine i historia. Senmedeltid och tidiemodern tid, L350-1850. 29 mai20l9
Examinator: Eva Helen Ulvros
Provet består av en essäfråga och fem kortfrågor. Välj ett alternativ, antingen alternativ 1A
g!þ alternativ 1B på essäfrågan. Svaret på essäfrågan bör maximeras till högst tre A4-sidor,
r*r"tt på kortfrågorna till högst en A4-sida per fråga. Läs först igenom alla frågoma! Försök
beräkna den tid Du behöver ftir att kunna besvara varje fråga så att Du inte kommer i tidsnöd
på de sista. Svara på den fråga som verkligen ställts! Skriv läsligt! Försök besvara samtliga
frågor!
Fråga 1 (essäfrågan) ger som bäst

15 poäng

Kortfrågoma ger som bäst 5 poäng vardera, tillsammans
SUMMA. (i bästa fall)

25 poang
40 poäng

Gränsen för Godkänt ligger vid 20 poäng, gränsen ftjr Väl Godkänt

vid 30 poäng.

Resultatet på skrivningen meddelas mellan en och två veckor efter skrivningstillfrillet.
Fråga

A.

| (välj ett alternativ, A eller B.)

Försök ge en bild av Europa (väst och öst), även Norden under 1600-talet. Du bör ha med
något om både politiska, sociala, ekonomiska, kulturella och religiösa forhållanden. Du bör
också nämna någonting om vilka länder som sågs som stormakter, och vilka som var på väg
att bli det. Förklara vad det var som avgiorde detta!

Redogör ftr förhållandet mellan Europa och Orienten (Osmanska riket, Kina, Indien och
Fjänan Östern) från ca 1350 till och med tidigt 1800-tal. Vilka typer av relationer
(politiska, ekonomiska och religiösa) fanns mellan områdena? Vilka av de europeiska
länderna var mest engagerade, och på vilket sätt? Vilka länder dominerade i vilket skede?
Varftir? Lyft fram förändringar, dess orsaker och konsekvenser.

B.

2. Redogör för bakgrunden till bildandet av Kalmarunionen. Varfor bildades unionen?
Diskutera unionens karaktär och utveckling. Varftir upplöstes unionen?

ftir det osmanska rikets utveckling från ca 1350 till och med 1700-talet'
Varfür utvecklades riket på detta sätt? Ange några typiska drag fOr det osmanska statsskicket.
3. Redogör kortfattat

4. Redogör ftjr ftirhållandena i Spanien och dess relationer med andra länder under 1500talet. Tänk både på politiska, ekonomiska och religiösa ftjrhållanden!
5. Redogör övergripande för utvecklingen i Ryssland från ca 1700 och fram till början av
1800-talet-talet, ca 1815, och ftir landets relationer med Sverige under perioden.

6.Redogör översiktligt för den amerikanska revolutionen och dess bakgrund. Vad drev fram
utvecklingen?

skrivning i historia, senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850.29 april 2019.
Examinator: Eva Helen Ulvros
provet består av en essäfråga och fem kortfrågor. Välj ett alternativ, antinsen alternativ 1A
g!þ altemativ 1B på essafrågan. Svaret på essäfrågan bör maximeras till högst tre A4-sidor'
ñ-."n på kortfrågorna till högst en A4-sida per fråga. Läs fürst igenom alla frågorna! Försök
beräknå den tid du beh<iver ft)r att kunna bewara varje fråga så att du inte kommer i tidsnöd
på de sista. Svara på den fråga som verkligen ställts! Skriv läsligtl Försök besvara samtliga
frågor!
Fråga 1 (essäfrågÐ ger

sombäst

15 poäng

Kortfrågorna ger som bäst 5 poäng vardera,

tillsammans

SUMMA (i bästa fall)
GrÈinsen

25 poåing
40 Poäng

ftir Godkänt ligger vid 20 poäng, gränsen

flor

Väl Godkänt vid 30 poäng.

Resultatet på skrivningen komm er attvaraklart mellan en och två veckor efter

skrivningstillfrillet.
Fråga

I

(vdlj 8!alternativ.)

A. Redogör övergripande ftir situationen i Europa (öst och väst), även Norden under slutet av
politiska,
h<tgmedátiden oðh senmedeltiden (från ca 1350 till ca 1500). Du bör ta med både
Varftir?
soãiala, ekonomiska, kulturella octrreligiösa ftirhållanden. Vilka forändringar ser vi?
B. Jämftir de europeiska kolonialmakternas utveckling från början av 1500{alet till början av
1gO0-talet. Vilka var starka i vilket skede? Varftir? Vilka var orsakerna till att vissa av
kolonialmakterna expanderade, och andra gick tillbaka? Vilka länder handlade man med?
Varftir? Vilka områdìn koloniserades? Vilka blev foljderna lor de koloniserade områdena?
gemensamma utmärkande drag für den s.k. tidigmoderna staten, dvs. den starka
fursternaktiom etablerades på flera håIl i Europa från ca 1450 till ca 1550. Presentera
kortfattat nägratidstypiska tidigmoderna stater, och jämfor med utvecklingen i Norden under

2. Angenågra
samma tid.

3. Diskutera den ftirändring reformationen innebar. Vilka olika reformationsrörelser
utvecklades? Vilka politisÈa, sociala och kulturella foljder fick reformationen? Ge exempel
från utvecklingen i några olika länder, och jämfür också med Sverige.
1700-talet. Mot
4. Redogör övergripande ftir den svenska östersjöpolitiken från 1500-talet till
Varför
politiken?
vilkã områden/makter riktade den sig? Vad låg bakom den ftirda
lyckades respektive misslyckades man?
5. Redogör

i

stora drag för bakgrunden

till

den franska revolutionen.

Vilka faktorer låg bakom

revolutionen?
6. Redogör i stora drag for bakgrunden tilt den industriella revolutionen. Vilka förklaringar
finns till att den forst ippstod i Storbritannien? Finns det skilda ftirklaringar i kurslitteraturen?

Omskrivning i historia, tentamen, HISA24, delkurs 2: Forntiden, antiken och
medeltid: tiden fram till L350
2019-04-23

Examinator: Sara Ellis Nilsson
Provet består av två essäfrågor och tio korta fuägor. Samtliga korta frågor ska
besvaras, men bara EN essäfråga. Svaret på essäfrågan skall maximeras till högsf fem
A4-sidor per fråga. Svaren på kortfrågorna tillhögst en halv A4-sida per fråga.
Slcrizt läsligt! Försök besvara samtliga frågor!

Essäfrågan ger som bäst 15 poäng. De korta frågorna ger som bàst2 poäng var.
Maximalt antal poäng blir atltså 35. Gränsen för Godkänt ligger pä17, gränsen för

Väl Godkänt på 26 poang.
Även om skrivningen avbryts skall frågeformuläret återlämnas med namnet ifyllt.

Essäfrågor:

1)

Beskriv och diskutera orsakerna till urbanisering under perioden ca 3000 f.v.t 500 e.v.t. Ge konkreta (historiska) exempel från minst 2 geografiska områden.
Visa en tydlig kronologi.

2)

Beskriv (övergripande) den muslimska expansionen och dess samhällspåverkan
frän111-talet och framåt. Visa en tydlig kronologi. Ta med minst 2 geografiska
områden i ditt svar. Använd konkreta (historiska) exempel för att belysa
samhällspåverkan.

Korta frågor:

1)

Vad var en "flodkultur" och var fanns dessa?

2)

Nämn ett par-tre aktörer som var avgörande för framväxten av den atenska
demokratin. Beskriv också kort varför.

3)

Vad och när var'Pax Romana'? Till vilken del stämmer denna etikett?

4)

Vilka viktiga livsfilosofier och vetenskapliga upptäckter uppkom på den indiska
subkontinenten? Beskriv dessa kort.

5)

Hur räknade man tiden i Kina? När börjar historieräkningen där?

'I

6)

Vad var Abbasidkalifatet? I vilka geografiska områden fanns det? När hade det
sin storhetstid?

7)

Beskriv ett par exempel på handels- och kommunikationsförbindelser med
Afrika (söder om Sahara). Vem och hur?

B)

När var Aztekernas storhetstid? Vilken geografisk spridning hade detta rike och
vilka samhällsgrupPer fanns?

g)

Hur skiljde sig Island från de övriga nordiska samhällena fram ttlls

1262?

Yad

hände då?
10) När och i vilken stad inrättades det första nordiska ärkebiskopsdömet? Vilka
följder fick detta för Norden?

BONUS (1 poäng)
problematisera begreppet "medeltiden". Vad innebär detta begrepp i Norden kontra
kontinenten?

2

Skrivning i historia, tentamen,}ILSA2A, delkurs 2: Forntiden, antiken och
medeltid: tiden fram till L950
2019-03-22

Examinator: Sara Ellis Nilsson

Provet består av två essäfrågor och tio korta frågor. Samtliga korta frågor ska
besvaras, men bara EN essäfråga. Svaret på essäfrågan skall maximeras till högsf fem
A4-sidor per fràga. Svaren på kortfrågorna till högst en halv A4-sida per fråga.

Skria läsligt! Försök besvara samtliga frågor!

ls poäng. De korta frågorna ger som bäst2poäng var.
Maximalt antal poäng blir alltså 35. Gränsen för Godkänt ligger pà 17, gränsen för
Essäfrågan ger som bäst

Väl Godkänt på 26 poäng.

Även om skrivningen avbryts skall frågeformuläret återlämnas med namnet ifyltt.

Essäfrågor:
Beskriv övergripande (men med belysønde och konkretø exempel) två eller tre rikens
expansion (inklusive kolonisation) som skedde vid olika tidpunkter inom perioden 3
000 f.v.t. till500 e.v.t. Tillämpa olika perspektiv samt diskutera samhällspåverkan.
Visa en tydlig kronologi. Grunda ditt svar i minst 2 olika geografiska områden.
L.

2. Redogör för huvuddragen i den västeuropeiska utveckling som skedde mellan

900-talet och L100-talet. Lyft fram minst 3 områden som påverkades och förändrades
under dessa århundraden. Varifrån kom impulserna? Vilka var de dominerande
stormakterna? När och hur kom denna utveckling till Norden? Ange konkreta
exempel från olika samhällsaspekter som t.ex. kungamakt, urbanisering, teknik,
religion osv.

Korta frågor:
1.

Vilka kännetecken hade de första civilisationerna?

2. Vilken sorts styrelseskick utvecklades i Egypten? Varför?
3. Vad är en "stadsstat"?

(Minst 2 exempel)

Ivilkaområden och under vilka perioder fanns

dessa?

4. Hur utmärkte sig "de fem goda kejsarna" i det romerska imperiet? Redogör

för

minst två exempel av något de åstadkommit.
5. Vad är "Sidenvägen"?
6. Vad var och var befann sig Abbasidkatifatet? När hade det sin storhetstid?

Nämn och beskriv (kortfattat) två "civilisationer" söder om Sahara under
medeltiden.
7.

8.

Vilka var de olika samhällsklasserna i Europa under medeltiden? När

formaliserades denna samhällssyn?
9. Vad var Hansan och
10.

vilken betydelse hade den?

När och var inrättades det första nordiska ärkebiskopsdömet? Vilka fötjder fick

detta?

i)
BONUS (1 poäng)

Argumentera (kort) för varför din favorithärskare (perioden 5 000 f.v.t. - 1350 e.v.t.)
förtjänar en plats i Historien. Om du inte har en favorit - argumentera för varför!

HISTORISKA INSTITUTIONEN, LUNDS UNIVERSITET
HISA02/HISA13/HISA16, ”Industri och imperier”. Höstterminen 2016.

TENTAMEN
Omtentamen, den 13 februari 2017
Examinator: Johan Östling

Anvisningar
Tentamen består av tre delar. Den första delen består av fem begrepp som samtliga skall ges
en kortfattad definition. Den andra delen består av fyra kortare frågor som alla skall besvaras.
Den tredje delen utgörs av en essäfråga där du väljer en av de två frågorna.
Begreppsdefinitionerna ger maximalt 1 poäng var, de korta frågorna maximalt 5 poäng var
och essäfrågan maximalt 15 poäng. Maximal poäng på tentamen är följaktligen 40 poäng.
Betygsgränser: för godkänt krävs 20 poäng och för väl godkänt krävs 30 poäng.
Svaren på essäfrågan och de korta frågorna skall utformas som en sammanhängande text.
Svar som endast består av uppställda punkter och/eller uppradade nyckelord kommer inte att
godkännas.
SKRIV LÄSBARA SVAR! Oläsbara svar kommer inte att rättas.

Begreppsfrågor
Alla frågorna skall besvaras. Definiera på maximalt två rader följande begrepp:
1. suffragett
2. Europas sjuke man
3. sepoyupproret
4. julirevolutionen
5. folkskola

Kortfrågor
Alla frågorna skall besvaras. Svaren skall omfatta maximalt en sida.
6. Hur såg relationen mellan Kina och Japan ut under 1800-talets andra hälft?
7. Diskutera industrialiseringen av Sverige fram till 1914. När inleddes den och vad utmärkte
den svenska processen?
8. Vad var socialdarwinismen? Vilken var dess bakgrund och vilka uttryck tog den sig?
9. Hur såg den europeiska utvandringen till Nord- och Sydamerika ut under 1800-talet?

Essäfråga
Välj en av de följande frågorna. Svaret bör omfatta 2–3 sidor.
10A. Vad innebar ”den nya imperialismen”? Hur skilde sig denna period av europeisk
kolonialism från tidigare skeden? Diskutera drivkrafterna och de generella förloppen, men ge
också konkreta exempel på hur olika utomeuropeiska länder påverkades.
10B. Diskutera de demokratiska reformerna i Norden från mitten av 1800-talet fram till första
världskrigets utbrott. Vilka var de viktigaste förändringarna? Hur skilde sig Sverige från
övriga länder?

Lycka till!
Johan

