INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE

EHG280 Tillväxt och miljö: en global ekonomisk miljöhistoria, 7,5
högskolepoäng
Economic growth and the environment: a global environmental history, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för ekonomi och samhälle 2019-05-14 och
senast reviderad 2020-06-03. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2020-08-31,
höstterminen 2020.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi och samhälle
Inplacering

Kursen kan ingå i följande program: 1) Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia
och kulturgeografi (S1SAP)
Huvudområde

Fördjupning

Ekonomisk historia

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

Förkunskapskrav

Minst 15 hp samhällsvetenskapliga ämnen.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

a - förstå innebörden av grundläggande begrepp inom ekonomisk miljöhistoria
b - förklara hur de primära näringarna långsiktigt har förändrat förutsättningarna för
många ekosystems funktionssätt
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c - relatera frågan om global uppvärmning till teknologiska omvandlingar och
förändringar i energianvändning
Färdigheter och förmåga

d - analysera dagens miljöproblem utifrån ett långsiktigt historiskt perspektiv på energioch materialflödenas utveckling
Värderingsförmåga och förhållningssätt

e - kritiskt förhålla sig till argument i debatten om ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan
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 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 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. Varje moment innehåller
föreläsningar som följs av ett seminarium (obligatoriskt) för muntlig redovisning av
enskilt arbete.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Lärandemålen a-c är var och en kopplade till föreläsningarna i moment 1-3 (lärandemål
a till moment 1 osv.) och examineras skriftligen genom en inlämningsuppgift (hemtenta)
i slutet av kursen. Hemtentan innehåller därför 3 frågor, en för vardera lärandemål a, b
och c. För godkänt på kursen måste studenten få godkänt på alla 3 frågorna.
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Lärandemål d-e examineras muntligen via obligatorisk närvaro på 3 seminarier
(redovisning av enskilt arbete). Den student som inte deltar vid obligatoriska seminarier
(lärandemål d-e) måste göra skriftliga kompletteringsuppgifter inom föreskriven tid 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 såväl
hemtentamens samtliga frågor som på den muntliga presentationen. Betyg på kursen
som helhet sätts i enlighet med fastställd betygsskala.
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 får inte inräknas i examen tillsammans med kurserna EHG200, EHG201 eller
EHG165.
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