Hej!
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O¡ITI 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 blivälgodkänd ska du ha välgodkänt på båda uppgifterna eller
ha väl godkänt på en uppgift och ligga mycket nära väl godkänt på den andra.

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 l¡tteratur.
Du ska använda kurslitteraturen när du löser uppgifterna. För

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

uls

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 60 minuter så kontakta mig igen.

oen¡ oVANsTAENDE INFoRMATIoNEN MINsT EN GÄNG TILI INNAN DU SK¡CKAR 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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Uppsift 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 grann

nder 161 1-17 2L f örklarats? Vi ka
faktorer bidrog till det svenska rikets expansion under
perioden och vilka faktorer bidrog till dess
tillbakagång?
lä

I

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 godkänd).

Martin Luthers "Lillo Katekes"

Trolldomsprocesser

Olympe de Gauges 1793

ß.v)

Barnarbete ¡tid¡ga ¡ndustr¡er (t.h)

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 Iöser 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.

7.

l

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.
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 60 minuter så kontakta mig igen.
UIS ogIT¡ oVANSTAENDE INFoRMATIoNEN MINST EN GÅNG TItt INNAN DU SKICKAR IN DIN
Skicka in tentan som wordfil och via epost senast kl. 15.00 idag den

TENTAMEN!

Vanligen kan man mer än man tror så glöm inte att skriva allt av relevans för uppgifterna du väljer att
besvara. Det ska blispännande 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 1300-talet. Vilka fler faktorer bidrog till att vi i
efterhand definierar perioden som en krisperiod? Hur påverkades olika europeiska
länder politisþ ekonomisþ socialt och kulturellt kortsiktigt respektive långsilitigt?
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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 utvecHingen 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 struktur 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

Hej!
IÄS O¡IT¡ 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 anikelns rubrik samt sidhänvisning.
Självfallet kan du bara hänvisa tíllforskningsbaserad litteratur.

1.

Skicka in tentan som wordfil och via epost senast kl. 15.00 idag den 18 augusti

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 skríva 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.

till

uiS o¡T.¡ oVANSTÅENDE INFoRMATIoNEN MINsT EN GANG 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 blispännande att få läsa era svar och jag önskar alla all lycka till!

Svante
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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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Uppgift 2
Under perioden 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 mellan
Sverige och gra n n länder 161 1-17 2L Í örklar ats? Vil ka
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 itiden 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).

Martin Luthers' Lilla Katekes"
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Olympe de Gauges 1793

(t.v)

Bornarbete it¡diga ¡ndustrier (t.h)

HlSA24, HlSA34, ÄHtOOt, Delkurs 3: Senmedeltid och tidigmodern t¡d, 1350-1850, t/122O2O

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 väl godkänt 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 L december

2.
3.
4.
5.
6.

svante.norrhem@hist.iu.se (om du har rätt tillförlängd skrivtid skickar du tentan senast den
överenskomna tiden).
Om det inte går att skicka epost skickar du på annat sätt.
Tentor som inkommer efter utsatt tid rättas inte.
Ange i "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

till

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
1-350-L500? 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

¡

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. 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.
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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 1350) och fram till 1800. 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-L800.

HlSA24, HlSA34, ÃglOOf delkurs 3 Senmedeltid, omtenta

L3/L202t

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 bliväl 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.
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, titelpå publikationen samt sida/sidor. Kom ihåg att du endast kan använda l¡tteratur

utanför kurslitteraturen som komplement till kurslitteraturen
ku

-

aldrig som ersättning för

rslitteratu ren.

Skicka in tentan som wordfil och via epost senast kl. 13.00 idag den 13 januari

till

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

1..

Om det inte går att skicka epost skickar du på annat sätt.

2.
3.
4.
5.

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 itexten.
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

1

NORTH
AMÊRICA"

C¿r¡àôear 5æ

PACIFIC
OCEAN

A|LANTTC
OCEAN

sotnH
AMERICA

The Aztec and
lnca, c. 1500
f,f, o.,".

t

0l-r-_¡tfo

V:,:4taa

1500

r¡¡

0 t50t500tm

Triangle frdde System. 145ì-1870
Alr(¿ñs tnildved;n the
Amen(ds l45l la70

lbtl

Ílumba ¡qpo.td¡ t,5

,lllllon'

&oiùô..¡

(oddL rrtb ¡ftirù)
* Bddó þ? úr
7*

ta*

¡rJ ¡p¡¡i¡ù cllú¡¡

P.4Cl

rtc

OCEÅN

!.re: nsffi5&wIred€:¡@
'ND¡}Ñ

ÁTLANTIC

OCEAN

û
À

Beskriv utvecklingen i Syd- och Mellanamerika under 1500-talet: hur förändrades politiska,
ekonomiska och sociala strukturer? Diskutera hur utvecklingen där hänger samman med uppkomsten
av den så kallade triangelhandeln. Beskriv triangelhandelns förutsättn¡ngar 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 2.
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Den övre kartan föreställer Europa 1750 och den nedre Europa 1815. Ange orsaker till förskjutningar
av gränser som berör Norden, Ryssland och Polen. Beskriv också förändringar i politisk struktur

Norden under perioden 1750-18L5.

i

Uppgíft 3.
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Köns- och familjemönster kunde se olika ut iolika delar av världen. Beskriv förändringar ieuropeiska
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.

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?

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.

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.

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

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 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.

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?

