INSTITUTIONEN FÖR HISTORISKA STUDIER

HI2066

Slaveriets globala historia, 15 högskolepoäng

The global history of Slavery, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för historiska studier 2021-09-14 att gälla från
och med 2022-01-17, vårterminen 2022.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier
Inplacering

Huvudområde

Fördjupning

Historia

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om
minst 15 högskolepoäng i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne eller
motsvarande.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• på ett kvalificerat sätt beskriva och diskutera frågor om slaveri och andra former av
ofri arbetskraft i ett globalt historiskt perspektiv,
• redovisa huvuddragen i relevant forsknings utveckling, olika traditioner rörande
slaveri och globalhistoria och den internationella historiografiska utvecklingen på
dessa områden,
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• analysera vilken betydelse slaveri har haft i olika samhällssystem och för en global
maktfördelning,
Färdigheter och förmåga

• självständigt och nyanserat problematisera grundläggande begrepp samt centrala
teoretiska och metodologiska frågor rörande slaveri och globalisering i historiskt
perspektiv
• på ett fördjupat sätt bearbeta, kritiskt värdera och tolka historiskt källmaterial och
historievetenskaplig forskning i anslutning till frågor om slaveri och globalisering.
• muntligt och skriftligt kunna presentera och analysera frågor knutna till kursens
tema,
• självständigt och enligt ämnets vetenskapliga form krav producera vetenskapliga
texter,
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• analysera, pröva och ta ställning till olika historievetenskapliga perspektiv och
förhållningssätt rörande slarveri i ett globalt historiskt perspektiv,
• självständigt förhålla sig till och reflektera över såväl hållbarhetsfrågor som etiska
och moraliska dimensioner som globalhistoriska perspektiv på slaveri och
forskning på detta tema ger upphov till.
Kursen är hållbarhetsrelaterad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning.
Innehåll

Vilken betydelse har slaveriet haft i olika samhällssystem och hur har olika former för
ofri arbetskraft varit avgörande för resursfördelning och maktrelationer globalt och i
olika tider? Syftet med denna kurs är att ge fördjupade kunskaper om slaveriets
betydelse och variationer i globalhistoriskt perspektiv. Slaveriet som begrepp kommer
att analyseras och problematiseras. Kursen har ett långt tidsperspektiv och tar upp
slaveri från förmodern till senmodern tid. Centrala begrepp och teorier i forskningen om
global historisk utveckling och maktförhållanden problematiseras liksom teorier om
slaveri, ofrihet och rättigheter och vad detta har inneburit för global social utveckling
och hållbarhet.
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Former för undervisning

Kursen kan ges i campusbaserad eller nätbaserad form. I båda varianterna sker
undervisningen huvudsakligen i form av föreläsningar och seminarier, men övningar
och diskussioner i grupp kan också förekomma. För att kunna delta i undervisningen på
den nätbaserade varianten av kursen, vilken genomförs i en digital lärplattform, krävs
tillgång till dator med internetanslutning.
Undervisningsspråk: svenska
Även undervisning på norska, danska eller engelska kan förekomma.
Former för bedömning

Kursen examineras genom en större eller flera mindre skriftliga, individuella
inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i gruppövningar och seminarier, varför
deltagande i dessa är obligatoriskt.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot. 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).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering

Efter avslutad kurs ges studenterna möjlighet att göra en skriftlig kursvärdering.
Resultatet och eventuella förändringar i kursens uppläggning ska förmedlas till både de
studenter som genomförde värderingen och de studenter som påbörjar kursen nästa
gång den ges.
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