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Ekonomisk historia
G1N - Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Beslut

Fastställd av institutionsstyrelsen.
Reviderad enligt prefektbeslut på delegation av institutionsstyrelsen.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B/Engelska 6 och Samhällskunskap A/ Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
Kursens uppläggning
Provkod
0011
0021
0050
0060

Benämning
Perspektiv på världsekonomins utveckling, del 1
Perspektiv på världsekonomins utveckling, del 2
Tankar om ekonomin
Valbar kurs

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Skillnader mellan länder i kultur och ekonomiska, politiska och sociala förhållanden har långa rötter.
Ekonomisk historia är vetenskapen om hur människors försörjning gestaltat sig under olika tider och i olika
delar av världen, och kursen diskuterar även hur organiseringen av produktionen och fördelningen av resurser
har sett ut under olika perioder. Kursen ger därtill viktiga utgångspunkter för att förstå aktuella problem om
fattigdom och rikedom i samtiden, samt ger en övergripande och grundläggande kunskap om ekonomiskhistorisk utveckling globalt och i Sverige från flera teoretiska perspektiv.
Kursen består av följande delkurser:
Delkurs 1. Perspektiv på världsekonomins utveckling, den förindustriella tiden, 7,5 hp
Kursen ger en bred översikt av de stora dragen i världens ekonomiska historia under flera tusen år. Den ger
perspektiv på ekonomins långsiktiga omvandling och visar på vilka skilda sätt ekonomin har organiserats i
olika världsdelar, från mänsklighetens begynnelse och fram till 1700-talets sista decennier då industrialismen
stod för dörren.
Delkurs 2. Perspektiv på världsekonomins utveckling, den industriella tiden , 7,5 hp
Kursen ger en bred översikt av de stora dragen i världens ekonomiska historia under de senaste två
århundradena, i såväl ett övergripande globalt perspektiv som ur specifik svensk synpunkt. Särskild
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uppmärksamhet ägnas den globala kapitalismens omvandling under 1800- och 1900-talen och hur den
påverkat ekonomisk organisation i olika världsdelar. Kursen ger även kunskap om kvinnors och mäns arbete
under modern tid ur ett genusperspektiv.
Delkurs 3. Tankar om ekonomin, 7,5 hp
Kursen tar ett brett grepp på det ekonomiska tänkandets historia men fokuserar på några av de viktigaste
tänkarna, ekonomerna och politiska beslutsfattarna i ekonomiämnenas historia, och hur tankar om ekonomin
har förändrats under särskilt de senaste två århundradena. Därtill diskuteras feministisk ekonomi,
miljöekonomi/ekologisk ekonomi och ekonomiskt tänkande utanför Europa/Nordamerika.
Delkurs 4. Valbar kurs 7,5 hp
Delkursen erbjuder valbara tematiska fördjupningar inom ekonomisk historia. Kurserna behandlar olika
empiriska områden under skilda epoker i ekonomisk historia som diskuteras utifrån olika teoretiska
perspektiv. Det aktuella utbudet av valbara delkurser för varje termin framgår av institutionens hemsida
http://www.ekohist.su.se/utbildning.
Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:
• redogöra för de övergripande dragen i den ekonomisk-historiska utvecklingen från äldsta tid fram till nutid
• redogöra för grundläggande ekonomisk-historiska frågeställningar och empiriska undersökningsområden
• redogöra för viss ekonomisk och samhällsvetenskaplig teoribildning
• redogöra för valda tematiska empiriska områden inom den ekonomiska historien
• i tal och skrift kommunicera sin kunskap till andra samt genomföra skriftliga uppgifter inom givna tidsramar
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier med uppgifter på delkurserna 1-3 och seminarier
med uppgifter på delkurs 4. Deltagande i moment med skriftliga och/eller muntliga redovisningsuppgifter är
obligatoriskt och en förutsättning för att kunskapskontroll ska kunna genomföras.
Undervisning sker på svenska. Enstaka delkurser och föreläsningar kan dock ges på engelska.
Kunskapskontroll och examination

a) Examination enligt betygen A-F sker genom skriftliga individuella slutprov (salskrivningar) på
delkurserna 1-3, samt skriftliga individuella inlämningsuppgifter och muntliga individuella redovisningar på
delkurs 4. Frånvaro vid ett seminarium per moment kan kompenseras genom en kompletteringsuppgift.
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 samt fullgjorda och
godkända obligatoriska moment och fullgjord obligatorisk närvaro.
Studerande som har fått lägst betyget E får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Med prov jämställs
även andra obligatoriska moment.
Vid examination genom salskrivning finns minst två examinationstillfällen per aktuell termin. Vid
examination genom inlämningsuppgifter och hemskrivningar finns ett ordinarie inlämningsdatum per aktuellt
kurstillfälle. Minst ett examinationstillfälle ges dessutom under termin då kurstillfälle saknas.
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 prefekt.
e) Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på 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 alltför begränsade resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare
formaliafel används betygen A-E.
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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 två
månader innan kursstart.
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