Ekonomihögskolan

EKHM67, Ekonomisk historia: Befolkningsutvecklingens
orsaker, 7,5 högskolepoäng
Economic History: Causes of Demographic Change, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Ekonomisk-historiska institutionen
2019-02-05 att gälla från och med 2019-09-02, höstterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Kursen ges på avancerad nivå och är obligatorisk på masterprogrammet EAETU
Ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling, spår EKDE Ekonomisk
demografi. Kursen är valbar på masterprogrammet EAETU Ekonomisk tillväxt,
befolkningsstudier och utveckling, spåren EKHI och EKUT samt på masterprogrammen
EAIGH Innovation och global hållbar utveckling och EAEUT Ekonomisk utveckling och
tillväxt. Kursen kan även läsas som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Ekonomisk historia

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
På ett generellt plan ska studenten tillgodogöra sig avancerad kunskap om
demografiska processer och deras interaktion med ekonomiska och samhälleliga
faktorer, liksom grundläggande kunskap om demografiska metoder. Efter
genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• förstå och jämföra olika demografiska mått samt kunna kritiskt tolka dessa
• kartlägga demografiska förändringar med avseende på fertilitet, dödlighet,
familjestruktur och migration under de senaste århundradena
• ha förvärvat avancerad kunskap om teorier om demografiska förändringar
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Färdighet och förmåga
• på egen hand beräkna grundläggande demografiska mått, såsom
livslängdstabeller, åldersspecifika och totala födelsetal etcetera
• beskriva demografiska förändringar med hjälp av demografiska mått samt tolka
trender och mönster
• individuellt eller i grupp, muntligt presentera teoretiska förklaringar avseende
demografiska förändringar samt relatera dem till empiri

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• muntligt och/eller skriftligt, såväl individuellt som i grupp, diskutera och motivera
olika förklaringar till demografiska fenomen och förändringar samt relatera till
den faktiska befolkningsutvecklingen
• förstå olikheter som föreligger mellan olika teoretiska förklaringar samt värdera
knappa empiriska bevis gällande särskilda exempelvis historiska sammanhang
• kunna inse förekomsten av motstridiga teorier angående demografiska
förändringar samt göra en välgrundad värdering av deras lämplighet utifrån de
empiriska bevis som presenteras

Kursens innehåll
Kursen ger en introduktion till demografiska data, metoder och analys av
demografiska processer. Kursen består av två delar:
• Demografiska metoder. Grundläggande demografiska metoder och begrepp
diskuteras så som demografiska tal, Lexisdiagrammet, livslängdstabeller,
fruktsamhet, giftermål, dödlighet och migration.
• Teorier och trender vad gäller den globala befolkningsutvecklingen i ett historiskt
perspektiv. Den långsiktiga demografiska utvecklingen i världen diskuteras och
analyseras utifrån olika teoretiska perspektiv.

Kursens genomförande
Undervisningen består av lektionsundervisning,seminarier och övningsuppgifter.

Kursens examination
Examination sker dels i form av uppgifter under kursen gång, dels i form av ett
självständigt arbete (paper). 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 universitets 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 U för
icke godkända resultat.
A: Utmärkt
B: Mycket bra
C: Bra
D: Tillfredsställande
E: Tillräckligt
U: Otillräckligt
Betyg (Benämning) Karakteristik
A (Utmärkt). Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
B (Mycket bra). Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
C (Bra). Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk relevans,
analytisk förmåga samt självständighet.
D (Tillfredsställande). Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
E (Tillräckligt). Ett resultat som möter minimikraven vad gäller teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte mer.
U (Otillräckligt/Underkänt). Ett resultat som är otillräckligt vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
För att få godkänt på en kurs måste studenten få betyg E eller högre.
Studenter som inte når betyg från E till A på salsskrivning erbjuds möjlighet att göra
om tentamen utan avdrag för ”sen inlämning”. Hemtentor som lämnas in efter utsatt
tidsgräns hanteras av läraren antingen, a) med en ny tenta som bedöms på vanligt
sätt eller, b) med betygsavdrag på berörda tenta såvitt inte studenten kan styrka
särskilda omständigheter som skäl för den sena inlämningen.

Förkunskapskrav
Antagna till följande masterprogram är kvalificerade för denna kurs: EAETU
Ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling, EAEUT Ekonomisk utveckling
och tillväxt, EAIGH Innovation och global hållbar utveckling samt EAEUT Ekonomisk
utveckling och tillväxt. Andra studenter som söker till denna kurs bör ha minst 60
högskolepoäng i antingen ekonomisk historia, nationalekonomi, historia,
samhällsgeografi eller sociologi eller kunna uppvisa motsvarande kunskaper.

4/ 5

Övrigt
Kursen har tidigare haft kurskoderna STAN19, EKHP11, EKHM24 och EKHM60 och
får inte tillgodoräknas i en examen tillsammans med någon av dessa kurser.
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Prov/moment för kursen EKHM67, Ekonomisk historia:
Befolkningsutvecklingens orsaker
Gäller från H19
1901 Befolkningsutvecklingens orsaker, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

