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Identifikation och grundläggande uppgifter
Kurskod
SAS H35
Kursens namn
Globalisering och den förmoderna världen
Nivå
Grundnivå
Högskolepoäng
7,5
Beslutsuppgifter
Fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildningen
vid området för humaniora och teologi 2010-04-26
Ändringsuppgifter

Allmänna uppgifter
Huvudområde/n, om
tillämpligt
Ämne, om tillämpligt
Typ av kurs och dess
placering i
utbildningssystemet
Undervisningsspråk

Historisk arkeologi, Arkeologi, Historisk osteologi, Antikens
kultur och samhällsliv.
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan dessutom efter
särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen.
Engelska.

Mål (jfr learning outcomes)
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 förklara global kulturell samhörighet under de senaste
2000 åren med särskild tyngdpunkt på den europeiska
globala expansionen i relation till övriga världen,
 exemplifiera globaliseringsprocessens påverkan på
samhälle, kultur och landskap,
Färdighet och förmåga
 uppvisa en förståelse för de källmaterial och metoder
som används i studiet av globaliseringsprocessen,
Värderingsförmåga och
 utvärdera relevansen av den ”icke-västerländska”
förhållningssätt
världen för ”västlig” historia och utveckling, och vice
versa,
 bedöma ett icke-eurocentrisk perspektiv på den tidiga
globaliseringsprocessen.

Kursinnehåll
Kortare beskrivning av
kursen och dess
innehåll samt om
kursen är indelad i
olika delar

Kursen är en introduktion till globaliseringen som fenomen
utifrån ett arkeologiskt och historiskt perspektiv. Följande
temata kommer att beröras: förutsättningarna och
drivkrafterna för globaliseringsprocessen, den ”föreuropeiska” världens organisering av varuutbyte, den
europeiska expansionen från 1400-talet och framåt,
kulturmöten och hybriditet, handelskapitalism och
Ostindienhandeln, slaveri och plantageekonomi samt
mänsklighetens tysta grupper. Särskild uppmärksamhet
kommer att ägnas åt ekologisk globalisering och åt hotet mot
världens kulturarv orsakat av klimatförändringar.
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Undervisning och examination
Tillämpade former för
Undervisningen består av föreläsningar och en exkursion
undervisningen, inkl.
(museibesök). Exkursionen är obligatorisk.
uppgift om
obligatoriska delar
Examinationsformer
Examinationen utformas som en uppsats på 4 A4-sidor om ett
givet problem. Både föreläsningar och litteratur skall
användas som källor.
Ev. begränsningar av
antalet examinationstillfällen

6.
1.

Betyg
Betygsskala

2.

Grund för betyg på hel
kurs
Ev. olika betygsskalor
för olika delar av
kursen

3.

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

7.
1.

Förkunskapskrav
Särskilda
förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande
högskolebehörighet eller motsvarande kunskaper.

8.
1.

Litteratur
Litteratur

För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga.

9.
1.

Övrigt
Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs får
endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till aktuellt
anmälnings- och informationsmaterial.
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