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

Fastställd av institutionsstyrelsen.
Reviderad 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.
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.
Delkurs 2: Att läsa och rapportera kritiskt (7,5 hp)
Kursens kombinerar metodkunskap och kritiskt läsande. Utgångspunkten är en presentation och genomgång
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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. Två kurser ges: 1) Svenska modellen: Välfärdsstaten i ett komparativt och historiskt perspektiv 2)
Globaliseringens förhistoria - kultur, kommers och kapitalism före den industriella revolutionen
3:1) Svenska modellen: Välfärdsstaten i ett komparativt och historiskt perspektiv. Kursen behandlar den
historiska kontexten och de politiska förhållanden ur vilka den ”Svenska modellen” växte fram. Modellen
kom att innebära en framgångsrik välfärdsstat under flera decennier, som i kursen kritiskt studeras utifrån
olika perspektiv såsom genus, klass och etnicitet. Under kursens gång görs komparationer med andra
välfärdsstater. Här diskuteras även hur och varför modellen kom att förändras över tid.
3:2) 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:
1. Stora omvandlingar – perspektiv på ekonomi
- redogöra för övergripande angreppssätt för att tolka den ekonomiska och sociala omvandlingen på lång
sikt.
- förklara hur institutionell teori används i ekonomisk historia.
- förklara hur makrosociologisk teori använts för att förklara den europeiska statsformeringen.
- problematisera välfärdsstatens expansion och dess inverkan på den ekonomiska utvecklingen utifrån den
litteratur som diskuterats på kursen.
2. Att läsa och rapportera kritiskt
- redogöra för enklare kvantitativa och kvalitativa metoder som är centrala i ekonomisk-historisk forskning.
- identifiera ekonomisk-historiska kvantitativa och kvalitativa metoder i vetenskapliga texter.
- använda enkla former av ekonomisk-historiska kvantitativa och kvalitativa metoder i eget skrivande av korta
vetenskapliga texter där metodövningar ingår.
- kritiskt granska vetenskapliga texter med hjälp av metodkunskaperna och skriftligen sammanställa
granskningen i en rapport
3. Valbar delkurs
3:1. Den svenska modellen: Välfärdsstaten i ett komparativt och historiskt perspektiv
- identifiera och redogöra för den svenska modellens särdrag i ett internationellt/nordiskt perspektiv
- redogöra för framväxten av och förändringen av den svenska modellen i ett historiskt perspektiv
- redogöra för och problematisera genus- och etnicitetsdimensionerna i den svenska modellen
3:2. Globaliseringens förhistoria-kultur, kommers och kapitalism före den industriella revolutionen
- beskriva långa vågor i den ekonomiska historien som ledde fram till den industriella revolutionen
- ge exempel på ekonomiska förklaringar till hur institutionella förutsättningar för ekonomisk tillväxt skapas,
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alternativt förhindras
- redogöra för och resonera kring olika perspektiv på förindustriella samhällen (kulturer)
- värdera hur användbara hon/han anser olika teorier (modeller) vara i ekonomisk-historisk forskning
4. Vetenskapliga ekonomisk historiska undersökningar-hur man gör
- söka upp relevant information och material i förhållande till en vetenskaplig frågeställning
- planera och utforma en vetenskaplig studie
- att i skrift redogöra för en studies uppläggning
- genomföra en muntlig och visuell presentation av en studies/rapports upplägg och möjliga resultat

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, individuella övningar och gruppövningar. Undervisning sker på svenska. Enstaka
delkurser och föreläsningar kan dock ges på engelska.
Kunskapskontroll och examination

Seminariedeltagandet på samtliga delkurser är obligatoriskt. Delkurserna examineras genom löpande muntlig
och skriftlig examinering samt samt skriftlig slutuppgift. På delkurs 4 presenteras den skriftliga slutuppgiften
även muntligt.
Betygssättning sker med något av betygen: A, B, C, D, E, Fx och F.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller innehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under
en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan, i mån av plats.
Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur finns tillgänglig på institutionens webbplats www.ekohist.su.se senast en månad innan
kursstart.
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