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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 
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