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1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2006-11-20 och senast reviderad 2011-05-31.
Den reviderade kursplanen gäller från och med 2011-10-05.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier

2. Inplacering
Kursen är en fristående kurs och valbar för studenter på avancerad nivå.
Huvudområde
Historia

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

3. Förkunskapskrav
Godkänt resultat på Historia, Fördjupningskurs 30 hp / Historia, Fördjupningskurs 1 20 p eller motsvarande,
eller avlagd kandidatexamen om minst 180 hp.

4. Innehåll
Kursen behandlar det svenska agrarsamhället under 1700- och 1800-talen. Dels diskuteras det agrara
samhällets särdrag, varvid särskilt begreppet "bondekonomi" uppmärksammas. Dels behandlas övergången
till industrisamhället. Vilka förändringar i agrarsamhället underlättade denna? Begreppet
"protoindustralisering" behandlas. I vad mån är det, som ofta görs idag, meningsfullt att kalla Sverige vid
1800-talest mitt för ett "u-land"? Undervisningen består av seminarier.

5. Mål
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Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
Kunskap och förståelse
• förstå svenskt agrarsamhälle under århundradena före den industriella revolutionen
• uppvisa fördjupad kännedom om skilda typer av källmaterial av relevans
Färdighet och förmåga
• självständigt diskutera och analysera skilda vetenskapliga framställningar och förklaringar av långa
samhällsförändringar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• bidraga med kvalificerade synpunkter, muntligt och skriftligt, i en vetenskaplig diskussion.

6. Litteratur
Litteratur till kursen kommer att fastställas senast åtta veckor innan kursstart.

7. Former för bedömning
Examination sker i form av aktivt seminariedeltagande, muntlig tentamen och författande av ett kortare
självständigt arbete. 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 institutionens studierektor. 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.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

9. Kursvärdering
Lärare på kursen ansvarar för att studenternas synpunkter systematiskt inhämtas genom skriftliga
utvärderingar vid kursens slut och att resultaten av utvärderingarna ligger till grund för kursens utformning.

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

