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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för historiska studier 2019-01-07 att gälla från
och med 2019-09-01, höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier
Inplacering

Huvudområde

Fördjupning

Historia

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

uppvisa grundläggande kunskap om huvuddragen i mänsklighetens historiska
utveckling och den roll globala rörelser spelat i denna
beskriva och analysera historiska fenomen i deras kronologiska och rumsliga
sammanhang med betoning på långsiktiga processer och storskaliga perspektiv
visa på kunskap om och förståelse av grundläggande historievetenskapliga begrepp och
metodologi, särskilt inom global historia och därtill angränsande fält
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Färdigheter och förmåga

förhålla sig självständigt och kritiskt till historiska källor, historievetenskaplig litteratur
och olika vetenskapliga förklaringsmodeller
diskutera historiska fenomen i enlighet med gängse normer för vetenskaplig
argumentation och, i förekommande fall, akademiskt skrivande
Värderingsförmåga och förhållningssätt

förhålla sig till och reflektera över historiska framställningar och deras relation till
bredare ideologiska, sociala och kulturella fenomen som nationalism, modernisering och
globalisering
reflektera över förhållandet mellan dåtid och nutid, globalt och lokalt samt de etiska
och moraliska frågor som olika former av historieskrivning aktualiserar
Innehåll

Vad är globalisering och när inleddes den? Med den frågan som utgångspunkt syftar
kursen till att ge en bred orientering om världens historia, övergripande
samhällsförändringar och människors livsvillkor från äldsta tid till idag. Tyngdpunkten
ligger genomgående på globala rörelser, d.v.s. kommunikationer och kontakter mellan
olika delar av världen, och därmed är inte bara kronologiska utan också rumsliga
sammanhang ett centralt tema i kursen. Den är i första hand, men inte enbart, avsedd
som fortbildningskurs för lärare och andra yrkesgrupper med behov av grundläggande
historiska kunskaper.
Kursen består av tre moment och indelningen följer en kronologisk grundstruktur.
Delkurser
1. Vandringarnas och samhällsbyggandets tid. Tiden fram till ca 500 e.v.t. (Early
Human Societies), 5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
2.

Landvägarnas och världsomseglingarnas tid. Tiden från ca 500 till ca 1800 (The
Emergence of a Global World System), 5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)

3.

Modernitetens och globaliseringens tid. Tiden från ca 1800 till ca 2020 (From
Modernity to Globalization), 5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
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Former för undervisning

Undervisningen genomförs främst i en digital lärplattform och består av en serie filmade
kortföreläsningar, skriftliga gruppdiskussioner, schemalagda nätseminarier via
videolänk och/eller chatt samt individuella, muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter.
Dessa undervisningsformer varvas med varandra och anpassas efter det pedagogiska
syftet och respektive inslags placering i kursen samt i löpande samråd med de
studerande.
För att kunna genomföra kursen krävs regelbunden tillgång till dator eller annan
lämplig enhet med internetanslutning.
Undervisningsspråk: svenska
Undervisning på engelska, norska eller danska kan förekomma.
Former för bedömning

Examination sker både skriftligt och muntligt i form av individuella, skriftliga
inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i nätseminarier och gruppövningar.
Examinationsformerna är således både kollektiva och individuella men utformade på ett
sådant att sätt att den enskilda studerandens prestation på kursen som helhet kan
urskiljas.
Den studerande har, om det är praktiskt möjligt, rätt till byte av examinator efter att ha
underkänts två gånger på samma examination. Begäran om byte av examinator skall
vara skriftlig och ställas till institutionen. För studerande som inte godkänts på prov
anordnas nytt prov i anslutning till det första. Den som godkänts i prov får inte
genomgå förnyat prov för högre betyg. Antalet tillhandahållna examinationstillfällen på
kursen är begränsat till fem (5).

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på minst två delkurser och minst
betyget G på den resterande delkursen.
Kursvärdering

Lärare på kursen ansvarar för att studenternas synpunkter systematiskt inhämtas
genom skriftliga kursvärderingar vid kursens slut och att resultatet av dessa
kommuniceras till studenterna samt ligger till grund för kursens fortsatta
utvecklingsarbete.
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