Ekonomihögskolan

SASE12, Ekonomisk historia: Familj och arbete - Skandinavien
i ett internationellt perspektiv, 7,5 högskolepoäng
Economic History: Family and Work - Scandinavia in an
International Perspective, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Ekonomisk-historiska institutionen
2013-05-07 att gälla från och med 2013-09-01, höstterminen 2013.

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 kunna:

Kunskap och förståelse
- visa kunskap om den långsiktiga utvecklingen av kvinnors avancemang inom
utbildning och på arbetsmarknaden tillsammans med utjämningen av mäns och
kvinnors inkomst och karriär
- visa kunskap om långsiktiga demografiska utvecklingen i Skandinavien
- visa kunskap om sambanden mellan arbete och familj med särskild hänsyn till hur
kön påverkar dessa relationer
- vara bekant med teori och forskningsfrågor i studier om arbete och familj
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- kunna förklara empiriska mönster om mäns och kvinnors arbete och familjeliv, dess
konsekvenser och varför de har förändrats över tid

Färdighet och förmåga
- muntligen och skriftligen kunna presentera och analyser relationen mellan arbete
och familj i ett internationellt perspektiv, exempelvis utvecklingen av kön, arbete och
familjeroller; föräldrarnas sysselsättning, faderskap och barnuppfostran; orsaker och
konsekvenser av könsskillnader i hushållens arbetsfördelningen; och internationella
perspektiv på ekonomisk ojämlikhet mellan könen med fokus på Skandinavien jämfört
med resten av Europa och USA

Kursens innehåll
Kursen består av både undervisning och litteratur.
Kursen undersöker trender som rör demografi och arbetsmarknad tillsammans med
politik som rör arbete och familjeliv, fokus ligger på skandinaviska erfarenhet i
internationellt perspektiv.
Under 1900-talet ändrades förhållandet mellan arbete och familj i de flesta
industriländer. Förflyttning av kvinnor, särskilt mödrar, på arbetsmarknaden påverkade
inte bara ekonomin och arbetsmarknaden men också synen på familjen. De
skandinaviska länderna har varit föregångare i övergången till nya familjeformer där
arbete och familj kombineras, vilket förändrat livet för män, kvinnor och barn. Dessa
förändringar, dvs familjer med dubbel lön, samlevnad, skilsmässor, barnafödande
utanför äktenskapet, nya divisioner av arbetskraft och inblandade faderskap, pågår nu
i de flesta andra västländer också.
Denna kurs ger en översikt och analys av den långsiktiga utvecklingen av mäns och
kvinnors arbete, karriär, utbildning och deras interaktion med familjeliv. Genom en
kombination av teori och empirisk illustrationer studenter kommer att ges en
omfattande översikt av en tyst revolution och få förståelse för faktorer formar yrkesoch familjeliv i modern Scandinavia. Det handlar om grundläggande frågor som rör
unionens bildandet, barnafödande, jämställdhet, tid användning, labour force
deltagande och resultat. Kursen behandlar också politik som rör arbete och
familjefrågor, deras effektivitet och ändamålsenlighet, och i vilken utsträckning andra
sammanhang kan lära från den skandinaviska erfarenheten.

Kursens genomförande
Undervisningen består av lektionsundervisning och gruppövningar och projektarbete.

Kursens examination
Examination sker i grupp och individuellt, där betygsättningen baseras på studentens
prestation vid seminariebehandling av grupparbete, individuellt kurspapper och övriga
obligatoriska aktiviteter.
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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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

A

B

C

D

KARAKTERISTIK

KRITERIER

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

Tillfredsställande

Ett bra resultat som
karakteriseras av bra
teoretiskt djup,
ämnesrelevans,
analytisk förmåga samt
självständighet.
Ett resultat som är
tillfredsställande vad
gäller teoretiskt djup,
ämnesrelevans,
analytisk förmåga och
självständighet.
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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

Övrigt
Allmänna behörighetskrav förutom att kunskap i svenska inte krävs.
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Prov/moment för kursen SASE12, Ekonomisk historia: Familj och arbete Skandinavien i ett internationellt perspektiv
Gäller från V14
1301 Familj och arbete: Skandinavien i ett internat. perspektiv, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

