Ekonomihögskolan

EKHA23, Sveriges ekonomiska och sociala historia, 15
högskolepoäng
Sweden's Economic and Social History, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Ekonomisk-historiska institutionen
2019-11-12 att gälla från och med 2020-01-01, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen kan läsas under första årets studier på grundnivån i ämnet Ekonomisk historia.
Den kan ingå som valfri kurs i det flesta utbildningsprogram och kan även läsas som
fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Ekonomisk historia

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna:

Kunskap och förståelse
• översiktligt redogöra för huvuddragen i Sveriges ekonomiska och sociala historia
från medeltid till nutid,
• diskutera den ekonomiska och sociala utvecklingens orsaker och konsekvenser
med avseende på några centrala förändringsprocesser, exempelvis den agrara
omvandlingen, den demografiska transitionen, industrialiseringen och
tjänstesamhällets genombrott,
• sätta in den svenska ekonomins utveckling i ett internationellt perspektiv, liksom
beskriva väsentliga regionala utvecklingsmönster inom landet.
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Färdighet och förmåga
• tillämpa enkla metoder som är gängse inom ekonomisk historia för att illustrera
långsiktiga förändringsprocesser,
• presentera enklare analyser i muntlig och skriftlig form, individuellt och i grupp.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• problematisera och diskutera förklaringsmodeller och teorier om drivkrafterna i
ekonomiska och sociala förändringsprocesser,
• reflektera över hur ekonomisk-historisk kunskap skapas samt över hur
föreställningar om ekonomiska och sociala förhållanden i det förflutna används i
dagens samhällsdebatt.

Kursens innehåll
Denna kurs ger en översikt av Sveriges ekonomiska och sociala historia under det
senaste millenniet samt fördjupningar i några valda problemområden. Genomgående
riktas uppmärksamhet mot materiella levnadsvillkor, befolkningsförändringar,
försörjningsstrategier, genusrelationer, fattigdom, social struktur och den svenska
ekonomins förhållande till omvärlden. Kursen består av två integrerade delar. Den
första delen har ett kronologiskt upplägg och tar sitt avstamp i medeltiden med
jordbrukets organisation, kyrkans roll och statens framväxt. Därefter behandlas
nationalstatens formering, den agrara omvandlingen, industrialiseringsprocessen,
industrisamhällets utveckling, välfärdssektorns expansion och tjänstesamhällets
genombrott. Kursens andra del erbjuder tematiska fördjupningar i några centrala
problemområden, exempelvis relevansen av ekonomiska teorier i historiska
sammanhang, mäns och kvinnors roller som ekonomiska aktörer, institutionella
förändringar och ojämlikhet i makt och ägande. Här får studenterna en inblick i hur
ekonomisk-historisk forskning bedrivs, och används i samhällsdebatten.

Kursens genomförande
Kursens första del består i huvudsak av föreläsningar medan kursens andra del har ett
större inslag av seminarieövningar.

Kursens examination
Prov sker dels i form av uppgifter under kursens gång, dels i form av skriftlig eller
muntlig tentamen. Vid examinationen kan det förekomma inslag som bygger på både
undervisning och kurslitteratur.
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.
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Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
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 KARAKTERISTIK KRITERIER
A Utmärkt: Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt djup,
ämnesrelevans, analytisk förmåga och självständighet.
B Mycket bra: Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra teoretiskt
djup, ämnesrelevans, analytisk förmåga samt självständighet.
C Bra: Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, ämnesrelevans,
analytisk förmåga samt självständighet.
D 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.
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
Grundläggande behörighet
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Prov/moment för kursen EKHA23, Sveriges ekonomiska och sociala historia
Gäller från V20
2001 Kronologisk översikt, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
2002 Tematisk fördjupning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

