Ekonomihögskolan

EKHA24, Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia,
15 högskolepoäng
Economic History: Economic History of the World, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Ekonomisk-historiska institutionen
2020-04-14 att gälla från och med 2021-01-01, vårterminen 2021.

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

Fördjupning

Ekonomisk historia

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

Kunskap och förståelse
• redogöra översiktligt för hur olika ekonomier varit organiserade och förändrats på
lång sikt
• redogöra för jordbrukets, industrins och tjänstesektorns betydelse för ekonomisk
utveckling och levnadsstandard
• jämföra förutsättningarna för ekonomisk utveckling i olika delar av världen utifrån
geografiska, demografiska och politiska förhållanden
• redogöra för utvecklingsekonomiska processer och problem
• diskutera sambanden mellan ekonomisk, miljömässig och social utveckling i olika
delar av världen
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• diskutera sambanden mellan ekonomins struktur och statens institutioner och
politik under olika epoker och i olika samhällen

Färdighet och förmåga
• tillämpa enkla metoder som är gängse i ekonomisk historia för att illustrera
långsiktiga förändringsprocesser
• presentera enklare analyser i muntlig och skriftlig form, individuellt och i grupp

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• diskutera förklaringsmodeller och teorier som behandlar drivkrafterna i den
ekonomiska och sociala förändringsprocessen, och tillämpa teorierna på olika
historiska skeenden, geografiska sammanhang och utvecklingsfaser

Kursens innehåll
Kursen ger en översikt över den ekonomiska utvecklingen i världen sedan jordbrukets
införande och fram till idag. Vi introducerar, diskuterar och jämför samhällsekonomier
och analyserar deras funktionssätt och förändringsprocesser.
Vi lyfter särskilt fram betydelsen av befolkningsförändringar, teknologisk och
institutionell utveckling för att förklara ekonomiers långsiktiga utvecklingsmönster.
Återkommande teman är vidare geografiska, ekologiska och klimatmässiga
förutsättningar, energianvändning, arbetsdelning mellan land och stad,
genusrelationer, handelsutbyte, ekonomiska kriser, levnadsstandard, samhällens
sociala strukturer, och socio-ekonomisk ojämlikhet.
Centrala diskussioner för kursen handlar om industrialismens uppkomst, spridning och
omvandling i olika delar av världen.
Kursen består av två kronologiskt avgränsade delkurser:
1. Ekonomisk-historisk översikt fram till 1850. Denna delkurs inleds med den s k
neolitiska revolutionen, övergången från jakt- och samlande till bofast jordbruk,
och de första staternas uppkomst och karaktär. Därefter går vi igenom den
ekonomiska och sociala utvecklingen i olika delar av världen och hur olika
ekonomier gradvis börjar integreras, samtidigt som skillnaderna i välstånd mellan
länder förstärks. Detta blir särskilt tydligt i samband med ”den första industriella
revolutionen” i Storbritannien. Vi diskuterar hur olika staters organisation hänger
ihop med de ekologiska och ekonomiska förutsättningarna, och i sig också
påverkar den ekonomiska utvecklingen. Vi diskuterar också hur internationella
relationer mellan stater, såsom genom kolonialismen, påverkar den ekonomiska
utvecklingen i olika delar av världen.
2. Ekonomisk-historisk översikt från 1850 till nutid. Efter ca 1850 intensifieras
industrialismens omvandling av världen då industriell produktion växer fram i allt
fler delar av världen, och produktionen intensifieras. Vi diskuterar här
förutsättningar för och drag av den här utvecklingen såsom energiåtgången,
kunskapens förändrade roll i produktionen, urbanisering, och
samhällsstrukturens omvandling. Vi diskuterar världens ekonomiers fördjupade
integration genom ökad rörlighet av människor, varor, tjänster och kapital, och
tar också fasta på uppdelningen av världen i kolonialmakter och kolonier
(imperialismen). Viktiga ämnen i delkursen är 1900-talets tillväxtfaser och
ekonomiska kriser, välfärdsstaternas uppkomst, den ekonomiska politiken, och
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hur tyngdpunkten i världsekonomin förskjuts geografiskt över tid.

Kursens genomförande
Undervisningen består av lektionsundervisning och gruppövningar.

Kursens examination
Prov sker dels i form av uppgifter under kursen 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 tar plagiat. Försök till plagiat eller annat fusk kommer att
anmälas till universitets disciplinnämnd.
Påföljden kan vara kortare eller längre avstängning från universitetsstudier.
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.
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) 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
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förseningen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
Kursen hade tidigare kurskoden EKH415/EKHA01/EKHA02/EKHA22 och får inte
tillgodoräknas i en examen tillsammans med dessa kurser.
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Prov/moment för kursen EKHA24, Ekonomisk historia: Världens
ekonomiska historia
Gäller från V21
2101 Delkurs 1: Seminarium 1, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2102 Delkurs 1: Seminarium 2, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2103 Delkurs 1: Seminarium 3, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2104 Delkurs 1: Seminarium 4, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2105 Delkurs 1: Hemtentamen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
2106 Delkurs 2: Seminarium 1, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2107 Delkurs 2: Seminarium 2, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2108 Delkurs 2: Hemtentamen, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
2109 Delkurs 2: Kursprojekt, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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