
Examination – Seminarier 1600-1800-talet 

 

• Det här momentet kommer examineras med seminarier där ni i grupper 

muntligt kommer diskutera ett antal frågor under en begränsad tid (runt 30 

minuter). 

 

• Ni kommer delas in i grupper med 5-6 personer i varje grupp.  

 

• Ni kommer inte veta vilka frågor ert seminarie kommer behandla men det 

kommer vara någon av 2-3 av de instuderingsfrågor som finns nedan.  

 

• Under seminariet förväntas ni vara aktiva i diskussionen för att få 

godkänt. Joakim kommer bedöma din prestation utifrån:  

 

- Förmåga att föra självständiga resonemang.  

- Förmåga att redogöra för historia händelser samt dess orsak och 

verkan  

- Förmåga att dra slutsatser utifrån historiska fakta och resonemang 

- Förmåga att vidareutveckla andra personers resonemang  

- Förmåga att redogöra och analysera hur olika historiska 

händelser/ideal påverkat varandra  

 

• Fokuset på seminariet kommer vara analyser av de behandlade frågorna. 

Detaljkunskaper kommer inte examineras men för en djupare analys och 

resonemang kan detaljkunskaper vara nödvändigt.  

 

• Varje elev kommer få ha med sig ett A-4 papper med valfri text, i övrigt 

kommer ni inte få ha några hjälpmedel på seminariet. 

 

•  Seminariet kommer behandla 2-3 frågor av följande 8 instuderingsfrågor 

(Listan kommer fyllas på under momentets gång)  

 

1. Den transatlantiska slavhandeln öppnade för den första världsmarknaden. 

Hur vad det möjligt att den uppstod samt vilka konsekvenser fick det på 

kort sikt och lång sikt.  



2. Upplysningen är en viktig brytpunkt i den europeiska historien. Redogör 

för vad som utmärkte upplysningen, varför den uppstod samt vilka 

konsekvenser upplysningstänkandet fick i Europa  

 

3. Den amerikanska revolutionen bidrog med flera nya ideal och ett nytt sätt 

att organisera samhället. På vilka ideal och grunder kom idéerna? Vad var 

nytt med samhällsstrukturen som konstitutionsförfattarna skapade?  

 

4. Franska revolutionen är en stor samhällsomvälvning som påverkade stora 

delar av Europa. Varför skedde revolutionen?  

 

5. Franska revolutionen bidrog till stora samhällsförändringar och 

konsekvenser. Beskriv (i huvuddrag) förloppet av revolutionen samt vilka 

konsekvenser revolutionen fick för Frankrike men också världen.  

 

6. Den industriella revolutionen bidrog till ett helt nytt ekonomiskt system 

och situation för Europa. Storbritannien är brukar man kalla vaggan för 

den industriella revolutionen. Varför blev Storbritannien först med att 

industrialiseras?  

 

7. Den industriella revolutionen bidrog till ett stort ekonomiskt välstånd i 

västvärlden men samtidigt fanns det kritiker mot hur den nya ekonomin 

organiserades. Beskriv och diskutera vilka konsekvenser den industriella 

revolutionen fick med sig samt hur situationen förändrades för de 

arbetande fram till 1900-talet?  

 

8. Den industriella revolutionen gjorde att Europa blev politiskt och 

ekonomiskt överlägsna övriga världen. Hur tog sig det i uttryck? Ge 

exempel på någon konflikt och hur icke-industrialiserade länder 

påverkades av Europa dominans. 


