INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE

EHG310

Ekonomisk historia, fördjupningskurs, 30 högskolepoäng

Economic History: Advanced undergraduate Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för ekonomi och samhälle 2020-06-16 att gälla
från och med 2021-01-18, vårterminen 2021.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi och samhälle
Inplacering

Kursen ges både som fristående kurs och inom program. Kursen är en obligatorisk kurs
på Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia och kulturgeografi för de som väljer
inriktning mot ekonomisk historia inom ramen för sina programstudier. Kursen är en
fördjupningskurs i ekonomisk historia och innehåller examensarbete för
kandidatexamen.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia
och kulturgeografi (S1SAP)
Huvudområde

Fördjupning

Ekonomisk historia

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp, varav minst 60 hp inom ekonomisk historia.
För studenter på samhällsanalysprogrammet motsvaras det av kurser med ekonomisk
historia som huvudområde under termin 1 – 3 samt godkänd fortsättningskurs i
ekonomisk historia.
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Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
a – samla och värdera empiri från exempelvis arkiv, bibliotek eller andra källor.
b – tolka och bearbeta empiri med hjälp av olika metoder, både kvalitativa och
kvantitativa.
c – orientera sig i modern vetenskapsfilosofisk diskussion rörande
samhällsvetenskaperna samt utifrån detta kunna kritiskt reflektera över ekonomisk
historia som vetenskaplig disciplin;
d – granska tidigare forsknings användande av teori, metod, material och självständigt
formulera en forskningsfråga.
e – söka, välja och värdera data samt enskilt författa en uppsats utifrån en
frågeställning; diskutera och försvara uppsatsen i ett seminarium samt genomföra en
opposition på en annan students uppsats.
Dessa kunskaper och färdigheter benämns fortsättningsvis som lärandemål a-e.
Kunskap och förståelse

Mål a och d relaterar till examensmålen om kunskap och förståelse.
Färdigheter och förmåga

Mål a och e relaterar till examensmålen om färdighet och förmåga
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Mål b och e relaterar till examensmålen om värderingsmål och förhållningssätt
Innehåll

Delkurser
1. Metoder och material (Method and Material ), 7,5 hp
Betygsskala: Utmärkt (A), Mycket bra (B), Bra (C), Tillfredställande (D),
Tillräcklig (E) och Underkänd (F)
Kvalitativa och kvantitativa metoder presenteras och dessa prövas genom
praktiska övningar på empiriskt material. Praktiska övningar, vilka är
obligatoriska, sker även vid arkiv och bibliotek för att ge kunskap i att hitta
lämpliga källor.
2.

Teorier och problemformulering (Theories and problem formulation), 7,5 hp
Betygsskala: Utmärkt (A), Mycket bra (B), Bra (C), Tillfredställande (D),
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Tillräcklig (E) och Underkänd (F)
Utifrån avhandlingar och artiklar jämförs olika sätt att arbeta med teorier och
problemformuleringar i vetenskapliga arbeten.
3.

Uppsats (Thesis), 15 hp
Betygsskala: Utmärkt (A), Mycket bra (B), Bra (C), Tillfredställande (D),
Tillräcklig (E) och Underkänd (F)
Ett självständigt examensarbete samt en opposition på annan students arbete.

Former för undervisning

Föreläsningar, seminarier, arkiv- och biblioteksbesök med tillhörande övningar,
handledning och uppsatsseminarier. Deltagande är obligatoriskt i de fall detta anges.
Under arbetet med examensuppsatsen erbjuds 16 timmar handledning. Ett läsår efter
påbörjat examensarbete förfaller studentens rätt till handledning.
Undervisningsspråk: engelska och svenska
Former för bedömning

Delkurs 1 och 2: Lärandemålen a–d examineras genom individuella skriftliga
inlämningsuppgifter, obligatoriska seminarier samt genom obligatoriskt deltagande vid
arkiv- och biblioteksbesök med tillhörande övningar. Lärandemål e examineras
dessutom genom ett individuellt fördjupningsarbete under delkurs 3, som redovisas
skriftligt och muntligt vid ett seminarium. Studenten skall även genomföra en muntlig
opposition på en annan students uppsats. Närvaro vid detta seminarium är
obligatoriskt. Student som ej kan medverka vid seminarier bjuds att i stället genomföra
kompenserande skriftlig inlämning. Student som ej medverkat vid obligatoriska besök i
arkiv och bibliotek får möjligheten att enskilt genomföra besöken och utföra en uppgift
som redovisas skriftligen.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF
6kap § 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.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, bör sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och ska bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap
22§).
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Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform.
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 verksamhetsförlagd utbildning 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 att erhålla ett godkänt betyg (A-E) på kursen krävs ett godkänt resultat på samtliga
examinerande moment. Betyget på kursen som helhet sätts i förhållande till fastställd
betygsskala.
Kursvärdering

Kursen skall utvärderas efter avslutad kurs. Resultaten skall tas tillvara vid planeringen
av påföljande kurstillfälle och redovisas i samband med detta.

Övrigt

I kursen används en virtuell lärplattform för digital kommunikation mellan lärare och
kursdeltagare samt mellan kursdeltagare. Därför krävs tillgång till dator och Internet.
Examensarbete och datainsamling kan innebära kostnader, vilka betalas av studenten.
För student som omregistreras erbjuds inga ytterligare handledningstimmar utöver de
som medgetts inom ramen för studentens förstagångsregistrering. Handledningstimmar
är giltiga ett läsår, därefter förfaller stöd i uppsatsarbetet med hänsyn till institutionens
resurser.
Kursen får inte inräknas i examen tillsammans med kursen EHG300.
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