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

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
0200
3000
0400

Benämning
Stora omvandlingar - perspektiv på ekonomi
Kvalitativa metoder för ekonomhistoriker
Kvantitativa metoder för ekonomhistoriker
Självständigt arbete i ekonomisk historia

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger fördjupade 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 också
fördjupade kunskaper om teori och metod inom ämnet ekonomisk historia, tillämpning av kvalitativa och
kvantitativa metoder, samt träning i hur man planerar och genomför ett kortare skriftligt vetenskapligt
arbete.
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 välstånd och långsiktig ekonomisk omvandling. Kursen behandlar också
vilken roll idéer spelar för den ekonomiska omvandlingen, välfärdsstatens expansion och tillbakagång, samt
vilka krafter som påverkat statsbildningsprocessen i Europa.
Delkurs 2. Kvalitativa metoder för ekonomhistoriker, 7,5 hp
Delkursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om kvalitativa metoder för att genomföra ett
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begränsat vetenskapligt arbete inom det ekonomiskhistoriska ämnesområdet, samt om metoder för att samla
in information från arkiv och andra källor, och systematisera och bearbeta informationen. Fokus läggs på
källkritik, textanalys, biografisk metod, oral history och diskursanalys, samt hur dessa tillämpas i
ekonomiskhistorisk forskning.
Delkurs 3. Kvantitativa metoder för ekonomhistoriker, 7,5 hp
Delkursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om hur kvantitativa metoder och modeller
tillämpas inom det ekonomiskhistoriska ämnesområdet och hur historisk statistik kan rekonstrueras från
primärt källmaterial. Fokus läggs på deskriptiv statistik, indexkonstruktioner, modeller, korrelation, enkel
regression och multipel regression. Kursen ger även en introduktion till datorprogram.
Delkurs 4. Självständigt arbete i ekonomisk historia, 7,5 hp
Delkursen utgör en träning i att genomföra ett kortare vetenskapligt arbete. Arbetet redovisas i en skriftlig
rapport samt presenteras muntligt och visuellt vid ett seminarium.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- redogöra för övergripande angreppssätt för att tolka ekonomiska och sociala förhållanden och förändringar
- förklara hur vissa teorier används i ekonomisk historia
- redogöra för grundläggande vetenskapliga metoder såsom att formulera forskningsfrågor, kritiskt granska
och utvärdera källmaterial och vetenskaplig text
- redogöra för och tillämpa kvalitativa metoder inom det ekonomiskhistoriska ämnesområdet
- redogöra för och tillämpa kvantitativa metoder och modeller inom det ekonomisk-historiska
ämnesområdet
- formulera en vetenskaplig frågeställning samt planera och genomföra ett kortare självständigt vetenskapligt
arbete inom givna tidsramar.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, individuella övningar och gruppövningar.
Deltagande i moment med skriftliga och/eller muntliga redovisningsuppgifter är obligatoriskt och en
förutsättning för att kunskapskontroll ska kunna genomföras. Frånvaro vid ett undervisningstillfälle per
moment kan kompenseras genom en kompletteringsuppgift.
Undervisning sker på svenska. Enstaka delkurser och föreläsningar kan dock ges på engelska.
Kunskapskontroll och examination

a) Examination sker genom skriftliga individuella inlämningsuppgifter och muntliga individuella
redovisningar samt individuella skriftliga och/eller visuella slutuppgifter.
b) Betygsättning sker enligt en sjugradig betygsskala: A = utmärkt, B = Mycket bra, C = Bra, D =
Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = Helt otillräckligt.
c) De skriftliga betygskriterierna delas ut vid kursstart.
d) För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser.
e) Vid underkännande på ett prov gäller att studerande som har fått betyget Fx eller F har rätt till fyra
ytterligare examinationstillfällen så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E.
Studerande som har fått lägst betyget E får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Med prov jämställs
även andra obligatoriska moment.
Studerande som har fått betyget Fx eller F på prov två gånger av samma examinator har rätt att få en annan
examinator utsedd för att bestämma betyget på provet såvida inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om
detta ska göras till institutionsstyrelsen.
Minst ett examinationstillfälle ges under termin då kurstillfälle saknas.
f) Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt.
Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov meddelats av examinator. Vid godkänd
komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del
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alltför begränsade resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel
används betygen A-E.
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.
Begränsningar

Kursen får inte ingå i examen tillsammans med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd
kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

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