Kursplan
för kurs på grundnivå
Ekonomisk historia II
Economic History II

30.0 Högskolepoäng
30.0 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Ändrad:
Institution

EH2101
HT 2010
2008-06-09
2007-06-27
Ekonomisk historia och Internationella relationer

Huvudområde:
Fördjupning:

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

Beslut

Fastställd av institutionsstyrelsen.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundkurs i Ekonomisk historia, 20 poäng; Ekonomisk historia I, 30 högskolepoäng.
Kursens uppläggning
Provkod
0001
0002
0003
0004

Benämning
Stora omvandlingar - perspektiv på ekonomi
Att läsa och rapportera kritiskt
Valbara kurser
Vetenskapliga ekonomisk-historiska undersökningar

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger ytterligare perspektiv på ekonomisk historia, genom att diskutera hur olika teoretiska angreppssätt
kan användas för att fånga in stora linjer när det gäller ekonomisk och social omvandling. Kursen ger även
tematiska fördjupningar inom olika problemområden inom ekonomisk historia. En stor del av kursen ägnas åt
att tillägna sig ett kritiskt läsande genom förståelse av ekonomisk-historisk teoribildning och metod samt hur
man kan utforma vetenskapliga historiska undersökningar. Kursen innehåller även träning i muntlig och
visuell framställning.
Kunskaper som förvärvats på kursen ger en bred förståelse av samhället i nutid och dåtid och kan användas
inom yrken där sådana kunskaper är relevanta och kan tillämpas. Dessa kunskaper har relevans inom en rad
yrken, exempelvis för lärare, utredare, journalister, informatörer, ekonomer, biståndsarbetare, tjänstemän i
offentlig förvaltning och i privata företag.
Kursen består av följande delkurser
Delkurs 1: Stora omvandlingar – perspektiv på ekonomi (7,5 hp)
Kursen ger prov på breda angreppssätt som används för att fånga in stora linjer i den ekonomiska och sociala
omvandlingen på lång sikt. Inom kursen behandlas institutionell teori och makrosociologi och dessa
perspektivs möjlighet att förklara Västerlandets välstånd och långsiktig ekonomisk omvandling. Kursen
diskuterar också vilken roll idéer spelar för den ekonomiska omvandlingen, välfärdstatens expansion och
tillbakagång, samt vilka krafter som bestämt formeringen av stater i Europa.
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Delkurs 2: Att läsa och rapportera kritiskt (7,5 hp)
Kursens kombinerar metodkunskap och kritiskt läsande. Utgångspunkten är en presentation och genomgång
av metoder som används i ekonomisk historia. Kursen visar att de metoder som används får konsekvenser för
resultatet av undersökningen, dvs. att olika metoder är mer eller mindre lämpade för olika typer av
problemställningar. Kursen diskuterar hur man använder metoder, och behandlar källkritik, enklare textanalys,
enklare kvantitativ metod, oral history, enklare argumentationsanalys/idéanalys, enklare diagram- och
tabellteknik, korstabulering, kritisk granskning av vetenskapliga texter.
Delkurs 3: Valbara kurser (7,5 hp)
Delkurs 3 erbjuder valbara tematiska fördjupningar inom ekonomisk historia. Kurserna behandlar olika
empiriska områden under skilda epoker i ekonomisk historia som diskuteras utifrån olika teoretiska
perspektiv. Tre kurser ges: 1) Välfärdsstaten ur ett genusperspektiv 2) Globaliseringens förhistoria - kultur,
kommers och kapitalism före den industriella revolutionen
1) Välfärdsstaten ur ett genusperspektiv. Kursen presenterar olika teoretiska synsätt på välfärdsstater i
allmänhet och empiriska och metodologiska perspektiv på välfärdsstaten i synnerhet, med tyngdpunkt på ett
genusperspektiv. Välfärdsstaten ses inte enbart som en avspegling av t ex industriell utveckling, utan betraktas
samtidigt själv som en maktfaktor i formeringen av en samhällsstruktur. Hela kursen igenom drivs en
komparativ ansats mellan de välfärdsstater som presenteras och olika teoretiska ansatser (bl.a. feministisk
teori, samt teorier om etnicitet och klass).
2) Globaliseringens förhistoria - kultur, kommers och kapitalism före den industriella revolutionen. Kursen
behandlar ekonomiska teorier om hur den industriella revolutionen blev möjlig, civilisationer på alla
kontinenter (utom Australien), kvinnors och mäns produktion och konsumtion inom de tre sektorerna
(livsmedel, hantverk och tjänster) samt olika nivåer av värdecirkulation i förindustriell ekonomi (från
jordbruk i självhushåll till kostbar fjärrhandel)
Undervisning sker i mån av resurser.
Delkurs 4: Vetenskapliga ekonomisk-historiska undersökningar – hur man gör (7,5 hp)
Kursen är en förberedelse för att skriva rapporter och vetenskapliga uppsatser, och en träning i att planera en
undersökning. Kursen lär ut hur man söker upp relevant information samt tryckt och otryckt historiskt
källmaterial. Kursen ger också en aktiv skrivträning då studenten författar en slutrapport. Därtill är kursen en
aktiv träning i muntliga och visuella presentationstekniker.
Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:
• redogöra för institutionell och makrosociologisk teoribildning tillämpad i ekonomisk-historiska studier
• redogöra för och analysera valda tematiska problemområden inom den ekonomiska historien
• ge prov på kunskap om vissa grundläggande metodansatser i ekonomisk-historiska studier
• i tal och skrift kommunicera sin kunskap till andra
Undervisning

Undervisningen utgörs av storföreläsningar, kortare föreläsningar, seminarier och övningar under lektionstid,
diskussionsgrupper, salstentamina. Dessutom tillkommer enskilt skrivarbete samt muntlig och visuell
presentation.
Kunskapskontroll och examination

Betygsättning sker med något av betygen A, B, C, D, E, Fx, F.
När en kurs inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att
en gång per termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan.
Komplettering av ej fullföljda/ej godkända delar av en kurs, måste fullgöras inom tre terminer efter att
studenten registrerats på den aktuella kursen.
Kurslitteratur

Delkurs 1: Stora omvandlingar  perspektiv på ekonomi
Blyth, Mark (2002), Great transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth
Century, Cambridge: Cambridge University Press.
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Eklund, K (2005 eller 2007), Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin, Stockholm: Norstedts
Akademiska Förlag.
Lindert, Peter (2004), Välfärdsstatens expansion: ekonomisk tillväxt och offentlig sektor under 200 år,
Stockholm: SNS.
North, Douglass C (1997), Institutionerna, tillväxten och välståndet, Stockholm: SNS.
Tilly, Charles (1989), Cities and States in Europe, 1000-1800, Theory and Society, Vol. 18 No 5 (Sept.).
Delkurs 2: Att läsa och rapportera kritiskt
Eggeby, Eva & Johan Söderberg (1999), Kvantitativa metoder: för samhällsvetare och humanister, Lund:
Studentlitteratur.
Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena (2007), Metodpraktikan: Konsten att
studera samhälle, individ och marknad, Stockholm: Norstedts juridik.
Tosh, John (2000), Historisk teori och metod, Lund: Studentlitteratur.
Övningsartiklar tillkommer.
Delkurs 3: Valbara kurser
Välfärdsstaten ur ett genusperspektiv
Esping-Andersen, Gøsta (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton: Princeton Univ. Press.
Hirdman, Yvonne (1990): Genussystemet i /Demokrati och makt i Sverige//. Maktutredningens
huvudrapport/, Statens offentliga utredningar 1990:44, Allmänna förlaget, Stockholm, s. 73-112 (40 s).
Wegerman, Leif (2008): /Försörjd av sin hustru. //Genus, folklig praktik och medborgarskap i
arbetslöshetshjälpen 1921-1939/, Bokförlaget Atlas, Stockholm (441 s).
Korpi, Walter (2000), Faces of Inequality: Gender, Class and Patterns of Inequalities in Different Types of
Welfare States, i Social Politics, (finns att ladda ned på SUB).
Olofsson, Jonas (2007), Socialpolitik. Varför, hur och till vilken nytta?, Stockholm: SNS.
Sainsbury, Diane (2003), Gender, Equality and Welfare States, Cambridge: Cambridge Univ. Press.
Åmark, Klas (2005). Hundra år av välfärdspolitik: välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige, Umeå:
Boréa.
Ytterligare artiklar tillkommer.
Globaliseringens förhistoria - kultur, kommers och kapitalism före den industriella revolutionen
Clark, G (2007), A Farewell to Alms. A brief Economic History of the World. New Jersey: University Presses
of California, Columbia and Princeton.
Hunt, Edwin S, Murray, James M (2001), Företagande och handel i det medeltida Europa, 1200  1550,
Stockholm: SNS Förlag.
Jones, Eric (2003), The European Miracle: Environments, Economies and Geopolitics in the History of
Europe and Asia, New York: Cambridge University Press.
Marks, Robert B. (2004), Den moderna världens ursprung, Lund: Arkiv.
North, Douglass C. & Robert Paul Thomas (1993), Västerlandets uppgång: Europas ekonomiska historia 9001700, Stockholm: SNS Förlag.
Delkurs 4: Vetenskapliga ekonomisk-historiska undersökningar  hur man gör
Se litteratur för delkurs 2.
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