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Ämne

Ekonomisk historia

Beslut

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

90 hp varav 30 hp Ekonomisk historia I och 30 hp Ekonomisk historia II.
Kursens uppläggning
Provkod
0001
0002
0030

Benämning
Teori-och metod
Litteraturkurs
Examensarbete

Högskolepoäng
7.5
7.5
15

Kursens innehåll

Kursen behandlar samspelet mellan forskningsfrågor, teorier, metoder och källmaterial i samhällsvetenskaplig
och historisk forskning. Detta görs dels på ett generellt plan genom litteratur som behandlar centrala
ekonomisk-historiska spörsmål och i det egna uppsatsskrivandet, dels i det egna uppsatsskrivandet. Här
används tämligen avancerade grepp för ekonomisk- och socialhistorisk analys för att belysa samspelet mellan
teorier, metoder och källmaterial.
Kursen består av följande delkurser:
Delkurs 1. Teori och metod, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge en fördjupad förmåga i att formulera och lösa ett forskningsproblem, både vad gäller
val av teori, metod och undersökningsdesign. Val av teori och metod liksom undersökningars upplägg
diskuteras också mot bakgrund av speciella problem relaterade till historiska och internationella
undersökningar.
Delkurs 2. Litteraturkurs, 7,5 hp
Kursen presenterar olika valbara tematiska fördjupningar av ekonomisk historia och består i hög grad av
självstudier. Efter att ha valt ett tema studerar och analyserar studenten litteraturen på egen hand. Teorier,
metoder, källmaterial och forskningsresultat i de valda böckerna skall jämföras, analyseras och presenteras
skriftligt i en rapport. Rapporten presenteras även muntligt.
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Delkurs 3. Examensarbete, 15 hp
Kursen behandlar tekniken att skriva och försvara en vetenskaplig uppsats. Grundläggande byggstenar i
forskningsprocessen behandlas: hur man väljer teorier, metoder och källmaterial som är lämpliga i relation till
det vetenskapliga problem som skall lösas. Kursen går även igenom hur man presenterar och försvarar den
egna uppsatsen samt hur man på ett konstruktivt sätt opponerar på andras uppsatser.
Förväntade studieresultat

- redogöra för och värdera några av de teorier och metoder som används för att förstå samhällsförändring,
samt kunna tillämpa dessa på olika typer av källmaterial
- uppvisa kunskap om hur historiska processer kan undersökas metodiskt samt kritiskt diskutera problem och
möjligheter med valda angreppssätt på historiska och internationella undersökningar
- kritiskt värdera hur val av design, metod och material möjliggör eller begränsar slutsatser som är möjliga att
dra av en undersökning, och i skriftlig kommunicera resultaten.
- identifiera vetenskapliga traditioner och diskussioner i temakursens litteratur
- jämföra olika författares tolkningar av problem och lösningar
- formulera ett eget forskningsproblem och föreslå teoretiska och metodologiska lösningar på det
- leta upp ett för frågeställningen relevant källmaterial och behandla det kritiskt
- utforma och presentera en vetenskaplig uppsats på grundval av dessa teoretiska, metodologiska och
källmaterialmässiga val
- försvara och reflektera över sin uppsats och dess resultat samt opponera muntligt på en medstuderandes
uppsats
- genomföra uppgifter inom givna tidsramar
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, metodövningar och individuell handledning. Deltagande i
moment med skriftliga och/eller muntliga redovisningsuppgifter är obligatoriskt och en förutsättning för att
kunskapskontroll ska kunna genomföras. Frånvaro vid två undervisningstillfällen per moment kan
kompenseras genom två kompletteringsuppgifter. Vid fler frånvarotillfällen måste kursen gås om.
Student som påbörjat examensarbetet har rätt till sammanlagt 5 timmar handledartid. Vid särskilda
omständigheter har studenten rätt att byta handledare. Begäran om detta, med motivering, ska ställas till
institutionsstyrelsen.
Undervisning sker på svenska. Enstaka delkurser och föreläsningar kan dock ges på engelska.
Kunskapskontroll och examination

a) Examination sker genom skriftliga individuella inlämningsuppgifter, muntliga individuella redovisningar,
skriftliga individuella slutuppgifter samt ventilering av egen uppsats och opposition på en medstudents
uppsats.
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 ger 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 sätta betyg på provet såvida inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ska
göras till institutionsstyrelsen.
För varje kurstillfälle erbjuds två examinationstillfällen under aktuell termin. Minst ett examinationstillfälle
ges dessutom 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.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
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 denna kurs.
Övrigt

Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete har inte rätt till
mer handledartid. Dock har studenten rätt att få sitt examensarbete bedömt vid efterföljande
examinationstillfälle.
Student som underkänts på prov två gånger har rätt att begära att annan examinator utses vid nästkommande
prov.
Kurslitteratur

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