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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för ekonomi och samhälle 2018-12-18 att gälla
från och med 2019-01-20, vårterminen 2019.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi och samhälle
Inplacering

Huvudområde

Fördjupning

Ekonomisk historia

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 hp
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- ha förståelse för de dynamiska faktorer som möjliggjorde den långsiktiga ökningen av
levnadsstandarden i de skandinaviska länderna.
- diskutera skillnaderna och likheterna mellan länderna med hänsyn till resursbidrag,
industrialisering och jordbruksutveckling.
- beskriva de strukturella omvandlingar som var oundvikliga resultat av den långsiktiga
ekonomiska tillväxten i de skandinaviska länderna samt analysera betydelsen, fördelen
och nackdelen med de externa marknaderna.
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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 ger en översikt över den ekonomiska utvecklingen i Sverige, Finland, Danmark
och Norge från 1800 till idag. Den första delen behandlar tidiga jordbruksförvandlingar
och de industriella revolutionerna i slutet av 1800-talet. Fokus ligger på gemensamma
såväl som landsspecifika egenskaper, såsom resurser, jordbruksvillkor, tillgång till
utländska marknader och industrialiseringsmönster.
Den andra delen behandlar orsakerna bakom och effekterna av den snabba ekonomiska
tillväxten under det tjugonde århundradet. Kursen har ett skönt öga på kontrasten
mellan de skandinaviska ländernas framgångsrika utveckling och den dystra tillväxten
för många av dagens mindre utvecklade länder. Ett problem är att vi kan lära oss allt
från de skandinaviska erfarenheterna.

Former för undervisning

Former för undervisning är föreläsningar och seminarier.
Undervisningsspråk: engelska
Former för bedömning

Kursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningar samt muntlig
presentation av dessa. Student som inte kan medverka vid muntlig presentation måste
lämna in kompletterande uppgift för att bli godkänd.
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 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Utmärkt (A), Mycket bra (B), Bra (C), Tillfredställande
(D), Tillräcklig (E) och Underkänd (F).
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Kursvärdering

Kursutvärdering är en del av kursen. Denna utvärdering ska ge vägledning i den
framtida utvecklingen och planeringen av kursen. Kursutvärderingar ska dokumenteras
och göras tillgängliga för studenterna.
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