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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-03-01 och
gäller från höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra för centrala aspekter av den ekonomiska utvecklingen i Sverige och Västeuropa
under de senaste 400 åren och 
2. diskutera begreppen den agrara revolutionen, industrialisering och välfärdssamhälle ur ett
svensk perspektiv.

Innehåll
Kursen ger en grundläggande förståelse för hur Sverige förändrades från att vara ett fattigt
land till ett av världens rikaste med fokus på industrialiseringen och välfärdsstatens
utbyggnad. Sverige kom att i vissa fall under en period betraktas som ett förebildsland



internationellt. Vad möjliggjorde denna förändring? Var detta en parentes i ett längre
historieförlopp? Fokus ligger således på 1900-talets ekonomisk-historiska utveckling i Sverige
kring arbetsmarknaden, socialförsäkringarna och välfärds- och bostadsstrategier lika väl som
utbildningspolitik och industriell utveckling. Den svenska utvecklingen relateras också till ett
västeuropeiskt ekonomhistoriskt perspektiv från 1700-talet och framåt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Samtliga lärandemål examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen och aktivt
deltagande på seminarier.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


