Ekonomihögskolan

EKHK30, Ekonomisk historia: Teori och metod, 15
högskolepoäng
Economic History: Theories and Methods, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Ekonomisk-historiska institutionen
2011-06-07 att gälla från och med 2012-01-01, vårterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen kan läsas tredje terminen på grundnivå i ämnet Ekonomisk historia. Den kan
ingå som valfri kurs i utbildningsprogramprogram eller läsas som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Ekonomisk historia

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

Kunskap och förståelse
- demonstrera fördjupade kunskaper i vetenskapsteoretiska frågor och om nyare
teoretiska ansatser i ämnet ekonomisk historia
- visa på fördjupade kunskaper i allmän metodlära och om centrala begrepp inom
kvantitativ och kvalitativ metod

Färdighet och förmåga
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- demonstrera grundläggande färdighet i kvalitativa och kvantitativa analysmetoder
- redogöra för fördjupad färdighet i hur vetenskapliga arbeten konstrueras

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- diskutera sina insikter i historiografi, ekonomisk historia och samhällsvetenskap

Kursens innehåll
Innehållet i kursen består av både undervisning och kurslitteratur.
Kursen inleds med en analys av vissa drag i det moderna samhällsvetenskapliga och
historiska tänkandets utveckling, där det ’moderna’ i det långa perspektivet betyder
de senaste århundradena. Tonvikten ligger på den ekonomiska doktrinhistorien, som
dels har ett egenvärde genom att den utgör en väsentlig del av den ekonomiska
historien, dels demonstrerar att teorier alltid är i förändring genom inomteoretisk
utveckling och under trycket av en yttre verklighets krafter, dels tillhandahåller en rik
arsenal av syn- och angreppssätt som kan vara den ekonomihistoriske utövaren till
glädje. Särskild vikt läggs vid institutionell teori och en del nyare perspektiv (genus,
etnicitet). Vidare behandlas framväxten av ämnet ekonomisk historia och de skilda
och ibland konkurrerande inriktningar som ryms inom det samt dess förhållande till
grannvetenskaperna historia och nationalekonomi.
Kursen behandlar sådana överväganden i allmänna metodfrågor som man måste göra
vid utformandet av en ekonomisk-historisk studie. Här belyses problem som hänger
samman med olika typer av källmaterial, urvals- och representativitetsproblem,
aggregerings- och klassificeringsproblem samt innebörden av begreppet ’vetenskaplig
akribi’. Behovet av kvalitativa metoder för datainsamling, t ex i form av intervjuer,
belyses, samt möjligheten att omvandla kvalitativa data till kvantitativa. Vidare
behandlas olika metodiska ansatser som förekommer i ekonomisk-historiska studier.
Slutligen behandlas olika kvantitativa tekniker och analysmetoder, t ex konstruktion
och analys av tidsserier, enklare former av sambandsanalys (korrelation, bivariat
regression), samt analys med hjälp av livslängdstabeller. I detta moment ges också en
introduktion till indexproblematiken. Kursdeltagarna introduceras i användandet av
statistikprogram.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Kursens examination
Examination sker i form av skriftliga hemuppgifter, seminariepresentationer och
diskussioner. Vid examinationen kan det förekomma inslag som bygger på
undervisningen och inte enbart på kurslitteraturen.
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Universitetet ser allvarligt på plagiat. Försök till plagiat eller annat fusk kommer att
anmälas till universitetets disciplinnämnd. Påföljden kan vara kortare eller längre
avstängning från universitetsstudier.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Vid Ekonomihögskolan tillämpas en målrelaterad betygsskala UA med
bokstavsbeteckningarna A-E för godkända resultat och bokstavsbeteckningen F för
icke godkända resultat.
A: Utmärkt
B: Mycket bra
C: Bra
D: Tillfredsställande
E: Tillräckligt
U: Otillräckligt

BETYG

A

B

C

KARAKTERISTIK

KRITERIER

Utmärkt

Ett framstående resultat
som är utmärkt vad
gäller teoretiskt djup,
ämnesrelevans,
analytisk förmåga och
självständighet.

Mycket bra

Ett mycket bra resultat
som karakteriseras av
mycket bra teoretiskt
djup, ämnesrelevans,
analytisk förmåga samt
självständighet.

Bra

Ett bra resultat som
karakteriseras av bra
teoretiskt djup,
ämnesrelevans,
analytisk förmåga samt
självständighet.
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Tillfredsställande

Ett resultat som är
tillfredsställande vad
gäller teoretiskt djup,
ämnesrelevans,
analytisk förmåga och
självständighet.

E

Tillräckligt

Ett resultat som möter
minimikraven enligt
ovanstående, men inte
mer.

U

Otillräckligt

Ett resultat som är
otillräckligt.

D

Student som ej uppnått betyget A-E har, om kursen examineras med salstentamen,
rätt till omtentamen där studenten bedöms enligt samma kriterier som vid ordinarie
examinationstillfälle. I de fall då examinationen sker med hemuppgifter gäller att
uppgifter som lämnas in efter överenskommen tidpunkt behandlas på något av
följande sätt: a) en ny hemuppgift delas ut, vilken bedöms enligt samma kriterier som
vid ordinarie examination, b) den inlämnade uppgiften behandlas men riskerar
poängavdrag för sen inlämning såvida studenten inte kan påvisa speciella skäl till
förseningen.

Förkunskapskrav
60 högskolepoäng i ekonomisk historia eller motsvarande.

Övrigt
Kurs EKHK30 får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med kurserna EKH451,
EKHC21, EKH471, EKHK11 och EKHK12.
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Prov/moment för kursen EKHK30, Ekonomisk historia: Teori och metod
Gäller från V12
1101 Teori och metod, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

