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Kursens namn
Nivå och kod för
fördjupning i
förhållande till
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utbildningssystemet
Undervisningsspråk

2.
3.
4.
3.
1.

2.

HISA14
Historia: Konkurrerande civilisationer – forntid till 1350
G1N Grundnivå, innehåller endast gymnasiala
förkunskapskrav.
9
Fastställd 2013-09-11 i enlighet med Arbets- och
delegationsordningen för Humanistiska och teologiska
fakulteterna.

Historia
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en
generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningen sker på svenska.

Mål (jfr learning outcomes)
Efter avslutad kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
• kunna översiktligt redogöra för och förklara
uppkomsten och utvecklingen av de äldsta
civilisationerna utifrån politiska, kulturella,
ekonomiska och sociala förhållanden
• kunna översiktligt redogöra för antikens och
medeltidens historia fram till mitten av 1300-talet
utifrån politiska, kulturella, ekonomiska och sociala
förhållanden
• kunna redogöra för grundläggande historisk källkritik
Färdighet och förmåga

•
•

3.

Värderingsförmåga och
förhållningssätt

•
•
•

kunna vetenskapligt underbyggt diskutera olika
tolkningar av historiska källor
kunna problematisera kortare vetenskapliga texter
exempelvis ur ett genusperspektiv
kunna diskutera etiska problem i historievetenskaplig
forskning
kunna i muntlig och skriftlig form diskutera frågor om
historia och historiens plats i dagens samhälle
kunna resonera kring synen på genus, etnicitet och
mångfald under perioden.
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Kursinnehåll
Kortare beskrivning av
kursen och dess
innehåll samt om
kursen är indelad i
olika delar

I kursen studeras den världshistoriska utvecklingen från de
äldsta civilisationerna fram till mitten av 1300-talet. I kursen
behandlas forntidens och antikens historia översiktligt. Stort
utrymme ägnas åt medeltiden både i den allmäneuropeiska
historien och i den nordiska.
Till de element som ägnas särskilt utrymme hör utvecklingen
av maktsamhället – från Mesopotamiens imperier över
Grekland och Rom till de medeltida kungarikena – liksom den
högmedeltida expansionen inom jordbruk och stadsgrundande.
I kursen studeras politiska, kulturella, sociala och ekonomiska
förhållanden.
I kursen studeras också historieämnets vetenskapliga grunder,
i synnerhet källkritik, men också etik i historisk forskning och
historievetenskapens roll i samhället. I kursen ingår analys av
källmaterial från tiden.
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Undervisning och examination
Tillämpade former för
Undervisningen består av föreläsningar samt gruppövningar
undervisningen, inkl.
och seminarier. Deltagande i gruppövningar och seminarier
uppgift om
är obligatoriskt. Gruppövningarna är mellan 2 och 4 till
obligatoriska delar
antalet.
Examinationsformer
Kursen examineras genom ett avslutande skriftligt prov och
eventuellt ett kortare paper samt aktivt deltagande i
gruppövningar.
Ev. begränsningar av
antalet examinationstillfällen
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Betyg
Betygsskala
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Grund för betyg på hel
kurs
Ev. olika betygsskalor
för olika delar av
kursen
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Förkunskapskrav
Förkunskapskrav
Särskilda
förkunskapskrav

8.

Litteratur

Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd
eller väl godkänd.

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet plus
områdesbehörighet 1/A1 (historia och samhällskunskap).

För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga.
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Litteratur
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Övrigt
Kursen ges vid Historiska institutionen, Lunds universitet.
Kursen motsvarar delkurs 2 Konkurrerande civilisationer i HISA13, Historia:
Grundkurs.
Poängtalen för kurs som helt eller delvis är gemensamt med en annan kurs får endast
tillgodoräknas en gång i examen.
Engelsk titel History: Competing Civilizations – From Early Civilizations to 1350.
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