Ekonomihögskolan

SASE10, Economic History: Swedish Economic Development,
7,5 högskolepoäng
Economic History: Swedish Economic Development, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Ekonomisk-historiska institutionen
2011-06-07 att gälla från och med 2011-09-01, höstterminen 2011.

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: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Ekonomisk historia

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

Kunskap och förståelse
- ha förvärvat insikter om Sveriges omvandling till industrisamhälle, strukturell
förändring i den svenska ekonomiska utvecklingen samt om modern svensk
ekonomisk struktur;
- ha förvärvat insikter om den ekonomiska tillväxten under efterkrigstiden, ”den
svenska modellens” och välfärdsstatens historia

Färdighet och förmåga
- kunna redogöra för samband mellan ekonomisk utveckling och institutionell
förändring i svensk ekonomisk historia
- kunna muntligt och skriftligt presentera analyser av svensk ekonomisk utveckling
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Kursens innehåll
Innehållet i kursen utgörs av både undervisning och kurslitteratur.
Kursen behandlar den svenska ekonomiska utvecklingen i ett långsiktigt perspektiv.
Den inleds med en översikt av det svenska agrarsamhället, dess särdrag och likheter
med övriga Europa. Industrialiseringsprocessen studeras i sammanhang med
ekonomisk förändring i 1800-talets Europa.
Ett annat tema är den svenska välfärdsstaten i ett jämförande perspektiv.
Välfärdsstatens utveckling behandlas i ett vidare sammanhang som en del av den
svenska modellen. Särskild uppmärksamhet ägnas svenska kvinnors förändrade roll på
arbetsmarknaden och i ekonomin. Vidare presenteras och analyseras den svenska
ekonomiska utvecklingen under 1980- och 1990-talen.
Ekonomisk-politiska åtgärder som genomfördes under 1990-talet för att hantera
problem i ekonomin beskrivs och diskuteras. Särskilt uppmärksammas den svenska
ekonomins höga grad av internationalisering och Sveriges förhållande till EU.

Kursens genomförande
Undervisningen består av lektionsundervisning och gruppövningar och projektarbete.

Kursens examination
Betygsättningen baseras på prestationer såväl individuellt som i grupp, via skrivningar,
presentationer och andra obligatoriska uppgifter.
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
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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.

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.

A

B

C

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.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
Grundläggande behörighet, förutom kravet på kunskaper i svenska.
Kursen hade tidigare kurskoderna SAS001 samt SASA03 och får inte tillgodoräknas i
en examen tillsammans med denna kurs.
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Prov/moment för kursen SASE10, Economic History: Swedish Economic
Development
Gäller från H11
1101 Swedish Economic Development, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

