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

riil

1350

202t-03-t9, 08.00 - 13.00
Examinator: Dick Harrison
Provet består av fyra essäfrågor. Samtliga frågor skall besvaras. Svaren skall maximeras till
högst fna A4-sidor per ftârya. Observera att namnen på de personer och orter ni nämner i era
svar skall vara rättstavade. Obsewera 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, for Väl Godkänt 45 poäng.

blir alltså 60. För att fä

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 for tentamensinlämning: dick.harrison(Ð,hist. lu. se
Urkundsadress: mikael.ottosson.lu@,analys.urkund. se.

Essäfrågor:

(1) Redogör översiktligt for 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 översikfligt 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 fiirändrades fürutsättningarna fiir
maktutövning? Observera att fràgan inte bara gäller politik i strilf bemärkelse ("kungar och
krig") utan också religion, ekonomi, demografi och kultur.
enheter

(3) Redogör ftir 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 fürhållande till varandra?
Vilken roll spelade havet for kulturmöten? Redogör även översiktligt ftir den religiösa och
allmänkulturella historien.
(4) Redogör fiir de europeiska städernas utveckling under medeltiden. Varfiir växte de fram?
När grundades de? Hur många människor bodde i dem, och vad sysslade de med? Vilken roll
spelade kyrkan och kungamakten fiir städernas utveckling? Hur viktigt var handel och
hantverk? Ge konkreta exempel och jämftir utvecklingen i Norden med utvecklingen i övriga
Europa.

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

fram

till 1350

202t-04-t6, 08.00 - 13.00
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 vara rättstøvade. Avenom 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 blir alltså 60. För att få
Godkänt krävs 30 poäng, for 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 for tentamensinlämning: dick.harrison@hist.lu. se
Urkundsadres s : mikael. otto s g on.lu@analys. urkund. se.

Essäfrågor

(1) Redogör ftir framväxten av de antika grekiska stadsstatema - storlek, politisk och
geografisk struktur, samhällsklasser, yttre hot, osv. Jämfor särskilt utvecklingen i Athen och
Sparta och fi)rklara skillnaderna mellan de båda statema. 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 kungamas, kyrkans och de adliga skiktens maktställning? Hur påverkade de
båda länderna övriga Europa politiskt, ekonomiskt och kulturellt? Lägg särskild tonvikt vid de
politiska kriser som Tyskland och Frankrike drabbades av. Varlor uppstod de? Hur florsökte
härskarna lösa konfl ikterna?
(3) Redogör lor Östasiens historia 600-1300 sett mot bakgrund av demografi (folkmängd,
etc.), kulturmöten och krig. Jämfor utvecklingen i Kina med utvecklingen i Japan och andra
länder i regionen. Vilka typer av riken skapades? Vad utmärkte dem i forhållande till
varandra? Hur styrdes rikena intemt, och hur hanterade härskama yttre hot? Redogör även
översiktligt lor den religiösa och allmänkulturella historien.
(4) Redogör flor framväxten av de tre nordiska kungarikena Sverige, Norge och Danmark från
900{alet till 1300-talet. Hur forändrades, generellt sett, grundema for politisk makt? Hur
utvecklades härskarideologi, lagstiftning och skatteväsen? Hur florhöll sig utvecklingen till
framväxten av riken och stormakter i övriga Västeuropa?

Omtentamen i historia, HISA24, delkurs

fram till 1350

2o

Forntiden, antiken och medeltiden, tiden

2021-08-17, 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 rdttstavude. Ãven om 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 l5 poäng var. Maximalt antal poäng
Godkänt krävs 30 poäng, for Väl Godkänt 45 poäng.

blir alltså 60. För att få

Du skriver tentan på distans. Du skriver ditt namn på dokumentet. Senast kl. 15.00 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
"tonta Forntid" i ämnesraden.
E-postadress fiir tentamensinlämning: dick.harrison@hist. lu.se
Urkundsadress : mikael. ottosson. lu@analys. urkund. se.

Essäfrågor:

(l)

Redogör översiktligt lor Främre Orientens (dvs. Egypten samt Västasien från Turkiet till
Iran) historia från uppkomsten av jordbruk under stenåldern till 500-talet f.k. 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 forändrade historiens gång.

(2) Redogör for det romerska rikets framväxt från 700{alet f.Kr. till 300-talet e.Kr. Fokusera
särskilt på hur riket styrdes, hur transformationen från en liten stadsstat till ett geografiskt
omfattande imperium genomfordes. Vilka svårigheter uppstod, och hur hanterades de? Ge
exempel på kriser, misslyckanden och politiska vägval. Var också uppmärksam på hur det
växandet väldet forändrades kulturellt och religiöst.
(3) Redogör flor hela den islamiska världens historia 600-1300 sett mot bakgrund av
demografi (folkmängd, etc.), religiös utveckling, politik, kulturmöten och krig. Jämlor
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 forändrades, generellt sett, grunderna flor politisk makt? Hur utvecklades härskarideologi,
lagstiftning och skatteväsen? Hur florhöll sig utvecklingen i Sverige, Danmark och Norge till
utvecklingen i övriga Västeuropa?

Skrivning i historian HISA24/HISA34/ÄHID01 detkurs 2
Skrivningstid:2020-10-30 kl 14:00
Examinator: Dick Harrison

- 19:00

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

blir alltså 60. För att få

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-po stadre ss

ftir tentamensinlämning : dick. harrison@

hi st. lu. se

Urkundsadress: mikael.ottosson.lu@.analys.urkund. se.

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

Essäfrågor:

(1) Redogör översiktligt for det romerska rikets historia från begynnelsen på 700-talet och
600-talet f.Kr. till400-talet 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 varffir,
genomgick imperiet en omfattande forändring på 200- och 300-t¿len 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 ländema som grannländerna. Redogör fär de båda imperiemas historia och jämlor
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 fiir Afrikas historia fram till 1300 e.Kr., sett mot bakgrund av demografi,
ekonomi, kulturmöten och kdg. Jämfor utvecklingen norr och söder om Sahara. Vilka typer
av riken skapades? Vad utmärkfe dem i forhållande till varandra? Redogör även översiktligt
for den religiösa och allmänkulturella historien.
(4) Redogör ftir den sociala, ekonomiska och demogtafiska utvecklingen i Europa mellan
110O-talet och 13OO-talets andra häIft. När ökade, respekfive minskade, folkmängden? Varlor
skedde forändringarna? Vilken roll spelade jordbruket och godsekonomin? Vilka kriser
uppstod, och hur fiirsökfe man lösa dem? Hur fiirhöIl sig utvecklingen i Sverige, Danmark
och Norge till utvecklingen i öwiga Västeuropa?

Omtentamen i historia, HISA24/HISA34/AHID0l delkurs 2

Skrivningstid 2020-12-04 kl
Examinator: Dick Harison

08 :00

- I 3 :00

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

blir alltså 60. För att få

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-post¿r din skrivna tenta som
bifogad fil (word eller pdf) till låiraren Dick Harrison och till vår Urkundsadress. Ange "tenta
Forntid" i ämnesraden.
E-postadress fiir tentamensinlämning: dick. harri son@hist. lu. se
Urkundsadress: mikael.ottosson.lu@.analys.urkund. se.
Observera att ditt rättade tentamenssvar är att anse som en allmän handling, och kan som
sådan begäras ut av allmänheten.

Essäfrågor:
(1) Redogör fiir framväxten av de antika grekiska stadsstaterna - storlek, politisk och
geografisk struktur, samhällsklasser, yttre hot, osv. Jämftir särskilt utvecklingen i Athen och
Sparta och fiirklara skillnaderna mellan de båda staterna. Vilken typ av demokrati utvecklades
i vissa stadsstater? Varfor? Vad skiljer denna demokrati från vårt nuvarande system?
(2) Redogör für 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 genomfiirdes. Vilka svårigheter uppstod, och hur hanterades de? Ge
exempel på kriser, misslyckanden och politiska vägval. Var också uppmärksam på hur det
växandet väldet fÌirändrades kulturellt och religiöst.
(3) Redogör fiir Östasiens historia 600-1300 sett mot bakgrund av demografi (folkmängd,
etc.), kulturmöten och krig. Jämfor utvecklingen i Kina med utvecklingen i Japan och andra
länder i regionen. Vilka typer av riken skapades? Vad utmärkte dem i ftirhållande till
varandra? Hur styrdes rikena internt, och hur hanterade härskama yttre hot? Redogör även
översiktligt für den religiösa och allmänkulturella historien.
(4) Redogör fiir framväxten av ett typiskt medeltida rike i Europa mellan ca 600 och ca I100.
Hur fürändrades, generellt sett, grunderna fiir politisk makt? Hur utvecklades härskarideologi,
lagstiftning och skatteväsen? Hur forhöll sig utvecklingen i Sverige, Danmark och Norge till
utvecklingen i öwiga Västeuropa?

Skrivning i historia, delkurs 2 HISA24 Forntiden, antiken och medeltiden
2020-04-17

Examinator: Dick Harrison
Provet består av fyru essäfrågor. Samtliga skall besvaras. Svaren skall maximerastrll hogst

fyra A4-sidor per ftäga.
Observera att namnen på de personer och orter ni nämner i era svar skall vara rdttstavøde
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.
Senast kl. 13.00 e-postar din skrivna tenta som bifogad fil till: dick.harrison@hist.1u.se;
anna. wal lette" lu@.anal )rs. urkund. se.

Ange tenta Forntid i ämnesraden.

Essäfrågor:

(1) Redogör översiktligt für 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 faktorer
påverkade utvecklingen? Ge exempel på hur kulturmöten forändrade historiens gång.
(2) Det karolingiska imperiet uppstod på 700talet, det tysk-romerska på 900+alet. Båda kom
att fungera som västeuropeiska stormakter, vilka utövade ett omfattande inflytande över såväl
de egna länderna som grannländerna. Redogör ftir de båda imperiernas 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 for 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 forhållande till
varandra? Hur styrdes rikena intemt, och hur hanterade härskarna yttre hot? Redogör även
översiktligt ftjr den religiösa och allmänkulturella historien.
(4) Redogör flor framväxten av de svenska, danska och norska rikena mellan ca 600 och ca
I 100. Hur ftirändrades, generellt sett, grunderna för politisk makt? Hur utvecklades
härskarideologi, lagstiftning och skatteväsen? Hur florhöll sig utvecklingen i Sverige,
Danmark och Norge till utvecklingen i övriga Västeuropa?

Omskrivning i historia, delkurs 2 HISA24 Forntiden, antiken och medeltiden
2018-05-22
Examinator: Dick Harrison
Provet består av Srra essäfrågor. Samtliga 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 vara rättstavsde.
Essäfrågorna ger som bäst l5 poäng var. Maximalt antal poäng blir alltså 60. För att få
Godkänt krävs 30 poäng, ftjr Väl Godkänt 45 poäng.

Skriv ditt namn på din tenta.
kl. 13.00 e-postar din skrivna tenta som bifogad
an na. wallette "\u(Ò.analvs. urkund. se.
Ange "tenta Forntid" i ämnesraden.
Senast

frltill:

dick.harrison@,hist.lu.se;

Essäfrågor:

(1) Redogör für framväxten av de antika grekiska stadsstaterna - storlek, politisk och
geografisk struktur, samhällsklasser, yttre hot, osv. Jämftir särskilt utvecklingen i Athen och
Sparta och ftjrklara skillnaderna mellan de båda staterna. Vilken Wp av demokrati utvecklades
i vissa stadsstater? Varför? Vad skiljer denna demokrati från vårt nuvarande system?
(2) Redogör ftir det romerska rikets framväxt från 700-talet f.Kr. till 3OO-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 ftir Afrikas historia fram till 1300 e.Kr., sett mot bakgrund av demografi,
ekonomi, kulturmöten och krig. Jämför utvecklingen norr 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 ftir framväxten av ett typiskt medeltida rike i Europa mellan ca 600 och ca 1100.
Hur ftirändrades, generellt sett, grundema ftir politisk makt? Hur utvecklades härskarideologi,
lagstiftning och skatteväsen? Hur förhöll sig utvecklingen i Sverige, Danmark och Norge till
utvecklingen i övriga Västeuropa?

Uppsamlingsskrivning i historia, delkurs 2 HISA24 Forntiden, antiken och medeltiden
2018-08-17
Examinator: Dick Harrison
Provet bestar av fyra essäfrågor. Samtliga skall besvaras. Svaren skall maximeras
fyra A4-sidor per ftãga.

till högst

Observera att namnen på de personer och orter ni nämner i era svar skall vara rättstavøde.
Essäfrågorna ger som bäst 15 poäng var. Maximalt antalpoäng
Godkänt krävs 30 poäng, ftir Väl Godkänt 45 poäng.

blir alltså 60. För att få

Även om skrivningen avbryts skall frågeformuläret återlämnas med namnet

ifllt.

Skriv ditt namn på din tenta.
Senast kl. 14.00 e-postar din skrivna tenta som bifogad fil till: dick.harrison@.hist.1u.se;
anna.wallette.lu@ analys.urkund. se.
Ange tenta Forntid i ämnesraden.

Essäfrågor:

(1) Redogör översikfligt lor Främre Orientens (dvs. Egypten samt Västasien från Turkiet till
Iran) historiafrän 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 faktorer
påverkade utvecklingen? Ge exempel på hur kulturmöten fiirändrade historiens gång.
(2) Redogör ffir 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 genomfiirdes. Vilka svårigheter uppstod, och hur hanterades de? Ge
exempel på kriser, misslyckanden och politiska vägval. Var också uppmärksam på hur det
växandet väldet fürändrades kulturellt och religiöst.
(3) Redogör fnir 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 für framväxten av ett typiskt medeltida rike i Europa mellan ca 600 och ca 1100.
Hur ftirändrades, generellt sett, grundema for politisk makt? Hur utvecklades härskarideologi,
lagstiftning och skatteväsen? Hur fÌirhöll sig utvecklingen i Sverige, Danmark och Norge till
utvecklingen i öwiga Västeuropa?

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.

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.).

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

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!

