Ekonomihögskolan

EKHM75, Ekonomisk historia: Innovation för hållbar
utveckling, 7,5 högskolepoäng
Economic History: Innovation for Sustainable Development, 7.5
credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Ekonomisk-historiska institutionen
2017-06-13 att gälla från och med 2017-08-28, höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Detta är en kurs på avancerad nivå som kan bli en del av en Master of Science
examen. Kursen är obligatorisk på masterprogrammen Innovation och hållbar global
utveckling och Innovation och rumslig dynamik. Kursen kan även läsas som valfri kurs
på andra masterprogram samt som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Ekonomisk historia

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

Kursens mål
På en generell nivå skall studenten förvärva fördjupade kunskaper om innovation för
hållbar utveckling. För att bli godkänd på kursen ska studenten mer specifikt:

Kunskap och förståelse
• förstå hur innovation är relaterad till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
under olika geografiska förhållanden och i olika delar av världen

Färdighet och förmåga
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• kunna analysera och tolka resultaten av avancerade teoretiska och empiriska
tillämpningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt bedöma fördelarna och nackdelarna med olika teknologisk och
icke-teknologiska innovationer i relation till ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet

Kursens innehåll
Detta är en i hög grad tvärvetenskaplig kurs baserad på innovationsekonomi,
hållbarhetsstudier, ekonomisk geografi samt utvecklingsstudier. Kursen är en
fördjupningskurs som bygger på begrepp som introduceras i kurserna EKHM71 och
EKHM83. Studenterna introduceras för såväl de hårda som de mjuka
hållbarhetsbegreppen. Under kursen kommer studenterna att diskutera hur
ekonomisk tillväxt hänför sig till socialt inkluderande och miljömässig hållbar
utveckling samt hur innovationerna spelar en roll i uppnåendet av en hållbar
utveckling.
Områden som omfattas av kursen är inkluderande, sociala och hållbara innovationer
och innovationssystem. Teoretiska insikter kompletteras med praktiska fall av
innovationer för en hållbar utveckling i olika sektorer runt om i världen. Bland de fall
som tas upp under kursen finns innovationer relaterade till livsmedelsproduktion och
konsumtion, skydd av ekosystem och hållbar turism, vatten- och avfallshantering,
bostäder, energi och transporter. Exempel på den så kallade nordiska modellen
kombineras med innovationsmodeller från såväl utvecklade länder som
utvecklingsländer.

Kursens genomförande
Kursen består av en serie föreläsningar och övningar.

Kursens examination
Betygssättningen baseras både på individuella prestationer och prestationer i grupp
via skriftliga uppgifter och presentationer.
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.
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.
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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
Denna kurs är speciellt utformad för andraårsstudenter på masterprogrammen
Innovation och global hållbar utveckling och Innovation och rumslig dynamik och är
en logisk fördjupningskurs till kursen EKHM71. Andraårsstudenter på
masterprogrammen EAETU Ekonomisk tillväxt, befolkning och utveckling och EAEUT
Ekonomisk utveckling och tillväxt är också kvalificerade för kursen liksom andra
studenter som har minst 60 poäng i antingen ekonomisk historia, nationalekonomi,
historia, samhällsgeografi eller sociologi eller som kan uppvisa motsvarande
kunskaper. Studenter från andra program än masterprogrammet Innovation och
global hållbar utveckling kan behöva läsa kompletterande litteratur.
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Prov/moment för kursen EKHM75, Ekonomisk historia: Innovation för
hållbar utveckling
Gäller från H17
1701 Innovation för hållbar utveckling, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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