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EHA129 Miljömässiga effekter och konflikter i historiskt perspektiv,
7,5 högskolepoäng
Environmental Effects and Conflicts in Long-run Economic Development, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för ekonomi och samhälle 2019-05-14 att gälla
från och med 2020-01-19, vårterminen 2020.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi och samhälle
Inplacering

Huvudområde

Fördjupning

Ekonomisk historia

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

Förkunskapskrav

Behörig att antas till kursen är den som uppfyller villkor för fordringarna för
kandidatexamen 180 hp, inklusive ett examensarbete på 15 hp. Dessutom krävs
språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B eller motsvarande resultat på ett
internationellt erkänt test, till exempel TOEFL, IELTS.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
• Visa övergripande kunskaper om miljöeffekterna av den ekonomiska utvecklingen.
• Visa kunskaper om centrala begrepp inom miljöekonomi.
• Visa kunskap om begreppet energi-regimer och hur de har utvecklats i det långa
historiska perspektivet.
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• Teoretiskt förklara och kritiskt diskutera brister och framgångar i Miljöledningens
historia.
• Analysera miljöpolitiken och effekterna ur ett välfärdsperspektiv.
• Utveckla självständiga ståndpunkter om de etiska problem som uppstår av
miljökonflikter.
• Söka fram och utvärdera relevant statistiskt material och andra källor inom ämnet.
Kursen är hållbarhetsfokuserad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning. Detta innehåll utgör även kursens huvudsakliga
fokus.
Innehåll

Syftet med kursen är att kritiskt granska centrala begrepp inom miljöekonomisk teori
genom användning av historisk analys. Vi kommer genomföra fallstudier på mikronivå
och jämförande åtgärder för global förändring.
Utvecklingen från manuell produktion i liten skala för lokal konsumtion till storskalig
energiintensiv produktion för interregionala och globala marknader kräver energi,
infrastruktur och institutionella regimer. Detta motiverar att användningen av, och
konflikterna runt, naturresurser ges särskild uppmärksamhet i den miljöhistoriska
analysen.

Former för undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Under kursen får studenterna
arbeta med inlämningsuppgifter som redovisas och diskuteras vid seminarietillfällen.
Undervisningsspråk: engelska
Former för bedömning

Kursens lärandemål examineras genom inlämningsuppgifter och seminarier.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och VFU gäller motsvarande, men med begränsning till endast ett ytterligare
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examinationstillfälle.

Betyg

På kursen ges något av betygen Utmärkt (A), Mycket bra (B), Bra (C), Tillfredställande
(D), Tillräcklig (E) och Underkänd (F).
För godkänt betyg på kursen (A-E) krävs godkänt resultat på samtliga
inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande på de examinerande seminarierna.
Kursvärdering

Vid kursens slut genomförs en kursvärdering. Resultatet och eventuella förändringar i
kursens upplägg ska förmedlas både till de studenter som genomförde värderingen och
till de studenter som ska påbörja kursen.
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