INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE

EHG201

Ekonomisk historia, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng

Economic History, Intermediate Level, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för ekonomi och samhälle 2019-05-14 och
senast reviderad 2020-11-05. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2021-01-17,
vårterminen 2021.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi och samhälle
Inplacering

Huvudområde

Fördjupning

Ekonomisk historia

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Minst 15 hp inom samhällsvetenskapliga ämnen.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

a. redogöra för grundläggande begrepp inom de områden av ekonomisk historia som
behandlas inom ramen för de fyra delkurserna
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Färdigheter och förmåga

b. analysera teoretiska diskussioner inom de områden av ekonomisk historia som
behandlas inom ramen för de fyra delkurserna
c. problematisera ekonomisk-historiska frågeställningar inom ramen för de fyra
delkursernas tematik
d. lärandemål enbart för Handelshögskolans programstudenter: Identifiera, illustrera
och problematisera globalt och lokalt arbete med ansvarstagande, etik och uppföljning
relaterat till miljömässiga, sociala samt ekonomiska hållbarhetsfrågor
Värderingsförmåga och förhållningssätt

e. kritiskt förhålla sig till hållbarhetsutmaningar som behandlats inom ramen för de fyra
delkurserna
Kursen är hållbarhetsrelaterad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning.
Innehåll

Kursen innehåller fyra delkurser som ger studenten kunskapen att förstå centrala
ekonomisk-historiska perspektiv på långsiktig ekonomisk utveckling, samtidigt kursen
erbjuder verktyg för att analysera och kritiskt förhålla sig historiska utvecklingsförlopp.
Delkurser
1. Modern ekonomisk tillväxt (Modern Economic Growth), 7,5 hp
Betygsskala: Utmärkt (A), Mycket bra (B), Bra (C), Tillfredställande (D),
Tillräcklig (E) och Underkänd (F)
Med den industriella revolutionen inleddes epoken modern ekonomisk tillväxt.
Kursen behandlar industrialiseringen och dess spridning sedan mitten av 1800talet. I kursen ges grundläggande kunskaper om den ekonomiska tillväxtens
mönster de senaste två hundra åren. Ett viktigt tema i kursen är olika förklaringar
till drivkrafterna bakom ekonomisk tillväx samt konvergens och divergens inom
världsekonomin; varför vissa länder har uppvisat en ihållande ekonomisk växt
medan andra halkar efter. Vidare tas i kursen upp vad ekonomisk tillväxt inneburit
för människors levnadsstandard, hur den ekonomiska tillväxtens resultat fördelats
mellan olika människor samt frågan om ekonomisk tillväxt medför ökad
resursförbrukning och försämrad miljö.
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2.

Arbete – i ekonomiskt och historiskt perspektiv (Labour – economic and historic
perspectives), 7,5 hp
Betygsskala: Utmärkt (A), Mycket bra (B), Bra (C), Tillfredställande (D),
Tillräcklig (E) och Underkänd (F)
Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om den ekonomiska historien, med
fokus på arbetslivets och arbetsorganisationens skiftande former.
Industrialiseringens omvandlingskraft tas som utgångspunkt, men såväl dess
förhistoria som utvecklingen i avancerade industrialiserade samhällen och
välfärdsstatsutveckling kommer att beröras. Viktiga ekonomisk-historiska
forskningsområden som debatten om levnadsstandarsutveckling,
fördelningsfrågor, genusarbetsdelning, tvångsarbete och slaveri samt migration
kommer att belysas.

3.

Kapital och finans - ekonomiska och historiska perspektiv (Capital and finance economic and historic perspectives), 7,5 hp
Betygsskala: Utmärkt (A), Mycket bra (B), Bra (C), Tillfredställande (D),
Tillräcklig (E) och Underkänd (F)
Vilken roll spelar fördelningen av kapital för ett samhälles ekonomiska och sociala
utveckling? Vilken roll har finansiella marknader och aktörer spelat för den
moderna kapitalismens framväxt? Varför inträffar finansiella kriser och hur har
finansiella marknader reglerats historiskt? Kursen erbjuder studenterna verktyg för
att analysera dessa, och andra, frågor som relaterar till kapital och finansiella
system ur ett historiskt perspektiv.
Kursen analyserar kritisk fenomenet kapital, hur detta har analyserats historiskt
och vilken betydelse som fördelningen av kapital har för ett samhälles utveckling.
Kursen behandlar också utvecklingen av kapitalmarknader och finansiella
instrument, liksom samspelet mellan finansiell teori, reglering och
marknadsbeteenden. Kursen fokuserar på perioder och händelser som har
producerat debatt och lagstiftning med avseende på finansiella marknaders
funktion och reglering. Kursen ger inte bara studenterna en fördjupad historisk
referensram, utan studenterna får också träning i att identifiera, analysera och
förhålla sig till kapital och finansiella marknader i en större samhällelig kontext.

4.

En global ekonomisk miljöhistoria (Global Economic Environmental History), 7,5
hp
Betygsskala: Utmärkt (A), Mycket bra (B), Bra (C), Tillfredställande (D),
Tillräcklig (E) och Underkänd (F)
Syftet med kursen är att ge en orientering i global ekonomisk miljöhistoria. I
kursen presenteras ett antal miljöekonomiska perspektiv på det långsiktiga
samspelet mellan människa och natur. Fokus ligger på att förmedla ett historiskt
perspektiv på hur utvidgningen av ekonomiska verksamheter, genom
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befolkningsökning och ekonomisk tillväxt, påverkat kvalitén och fördelningen av
ekosystemtjänster. Kursen är indelad i tre moment. I det första momentet
presenteras grundläggande koncept som handlar om samspelet mellan människa
och natur. I det andra läggs fokus på effekterna på ekosystemen av
befolkningsökning och grundläggande livsmedelsförsörjning. Det tredje handlar
om effekterna av industrialisering och energiförsörjning.

Former för undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Lärandemålen examineras genom hemtentamen, individuella skriftliga
inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt närvaro vid obligatoriska seminarier.
Den student som inte deltar vid obligatoriska seminarier måste göra skriftliga
kompletteringsuppgifter inom föreskriven tid för att bli godkänd på kursen.
Lärandemål d examineras genom deltagande i obligatorisk utbildningsdag med fokus på
hållbar utveckling samt inlämningsuppgift. Den student som inte närvarar på den
obligatoriska hållbarhetsdagen behöver genomföra en kompletteringsuppgift för att bli
godkänd på kursen.
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
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 minst godkänt resultat på alla kursens
examinerande moment. Betyget på kursen baseras på en sammanvägning av uppnådda
resultat på examinationerna.
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Kursvärdering

Kursvärdering utförs vid kursens slut. Resultatet och eventuella förändringar i kursens
upplägg ska förmedlas både till de studenter som genomförde värderingen och till de
studenter som ska påbörja kursen.

Övrigt

Kursen kan inte användas i examen tillsammans med kurserna EHG220,
EHG165, EHG250, EHG260, EHG270 och EHG280.
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