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EHG080 Göteborgs ekonomiska och sociala historia, 15
högskolepoäng
Economic and Social History of Göteborg, 15 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för ekonomi och samhälle 2013-02-06 och
senast reviderad 2018-04-06. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2018-04-09,
vårterminen 2018.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi och samhälle
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå (1-30 poängsnivån)
Huvudområde

Fördjupning

Ekonomisk historia

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
a redogöra för begreppet urbanisering i dess olika kontext,
b belysa hur centrala problem inom det lokal- och stadshistoriska forskningsfältet
behandlats i vetenskaplig litteratur;
c redogöra för huvuddragen av Göteborgs ekonomiska och sociala historia från 1600talet till nutid.
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Dessa kunskaper och färdigheter benämns fortsättningsvis som lärandemål a – c.
Innehåll

Kursen består av två delmoment och har ett syfte att ge ökad förståelse för
urbaniseringsprocessen och hur staden Göteborg vuxit fram sedan 1600-talet.
Moment 1 Stadens ursprung och utveckling fram till 1815 i ett lokalt och globalt
perspektiv, 7,5 hp.
I det första momentet behandlas Göteborg och dess tidiga föregångare fram till ca 1815 i
ett internationellt perspektiv. Stadens förhållande till andra städer behandlas liksom
grundläggande teorier kring städers uppkomst och utveckling. En hemtentamen samt en
mindre övningsuppgift ingår som examinering av momentet.
Under momentet kan även exkursioner erbjudas.
Moment 2 Göteborg i den lokala och globala industri ekonomin och tjänstesamhället
efter 1815, 7,5 hp.
Övergången från en handelsekonomi till en industriekonomi innebar stora förändringar
i Göteborg, liksom övriga världen. Under det andra momentet diskuteras stadens
utveckling i relation till den internationella ekonomin och en växande betydelse för
tjänsteekonomin.
Under momentet erbjuds fördjupningsföreläsningar samt en filmvisning. En
hemtentamen utgör momentets examinering.
Under momentet kan även exkursioner erbjudas.
Delkurser
1. Moment 1 Stadens ursprung och utveckling fram till 1815 i ett lokalt och globalt
perspektiv, 7,5 hp. (City's origin and development until 1815 in a local and global
perspective), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
I det första momentet behandlas Göteborg och dess tidiga föregångare fram till ca
1815 i ett internationellt perspektiv. Stadens förhållande till andra städer behandlas
liksom grundläggande teorier kring städers uppkomst och utveckling. En
hemtentamen samt en mindre övningsuppgift ingår som examinering av momentet.
Under momentet kan även exkursioner erbjudas.
2.

Moment 2 Göteborg i den lokala och globala industri ekonomin och tjänstesamhället
efter 1815, 7,5 hp. (Gothenburg in the local and global industry economy and service
society after 1815), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
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Övergången från en handelsekonomi till en industriekonomi innebar stora
förändringar i Göteborg, liksom övriga världen. Under det andra momentet
diskuteras stadens utveckling i relation till den internationella ekonomin och en
växande betydelse för tjänsteekonomin.
Under momentet erbjuds fördjupningsföreläsningar samt en filmvisning. En
hemtentamen utgör momentets examinering.
Under momentet kan även exkursioner erbjudas.

Former för undervisning

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.
Olika examinationsformer tillämpas beroende på utbildningens lärandemål, innehåll
och uppläggning. Lärandemålen a–c examineras skriftligen, genom inlämningsuppgifter
eller salstentor.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha
underkänts två gånger på samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen
och skall vara skriftlig.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Som betyg på moment 1 och 2 används uttrycken Väl godkänd, Godkänd och
Underkänd. Som betyg på fullgjord kurs används uttrycken Väl godkänd och Godkänd.
Studerande som har underkänts i prov har rätt att undergå förnyat prov för att få
godkänt betyg. Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst
moment, har rätt att hos det organ som utser lärare som skall bestämma betyg för
samma kurs eller moment, begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för den
studerande.
Kursvärdering

Kursvärderingens främsta syfte är att förbättra studenternas möjligheter till lärande.
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den
kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen
överensstämmer med kursplanen. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering eller
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kursvärdering i grupp. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om
åtgärder.
Övrigt

Jämställdhets- och jämlikhetsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning
och utvärdering. Därutöver skall kursen, i den mån det är relevant, medvetandegöra och
problematisera ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.
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