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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-09-05 och gäller
från vårterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt antingen
- områdesbehörighet A5 (Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller
- områdesbehörighet 5 (Matematik B, Samhällskunskap A).
- minst 15 hp från kursen SVGA50 Statsvetenskap A, 30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål
Delkurs 1 - Nationalekonomisk teori och politik (22.5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- visa kunskap om grundläggande ekonomiska teorier samt kunna sätta in dem i sitt idémässiga och
historiska sammanhang,
- visa en djupare förståelse för marknaders funktionssätt och samhällsekonomisk effektivitet utifrån
prisbildningsteorier och olika marknadsformer,
- diskutera välfärdsteorin utifrån individers respektive den offentliga sektorns ansvarsområde,
- reflektera kring mål och medel i den ekonomiska politiken mot bakgrund av teoribildningar och
ideologier,
- redogöra för makroekonomiska samband både för långsiktig och kortsiktig ekonomisk utveckling
och
- tillämpa modeller för att analysera effekter av ekonomiska politiska händelser.

Delkurs 2 - Globalisering, ekonomisk tillväxt och utveckling (7.5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- visa kunskap om drivkrafterna bakom internationell handel och dess samhällsekonomiska vinster,
- förklara hur internationell handel kan påverka inkomstfördelningen mellan arbetare och kapitalägare,
- redogöra för hur olika handelspolitiska åtgärder påverkar priser och inkomstfördelning i samhället,
- redogöra för orsaker till protektionism utifrån ett politiskt intressegruppsperspektiv,



- redogöra för hur bistånd kan hjälpa fattiga länder att utvecklas och öka sin levnadsstandard och
- analysera ett enskilt lands ekonomiska politik och förutsättningar för ekonomisk utveckling.

Innehåll
Kursen består av två delkurser.

Delkurs 1 - Nationalekonomisk teori och politik
Det mikroekonomiska avsnittet inleds med en översikt över de ekonomiska idéernas historia för att ge
en bakgrund till studier av prisbildningsteori. Därefter studeras marknadsformer från perfekt
konkurrens till monopol. Samhällsekonomisk effektivitet och marknaders ofullkomlighet bildar
bakgrund till en fördjupad diskussion om så kallad välfärdsteori.

Det makroekonomiska avsnittet inleds med nationalräkenskaper, varefter marknadsräntor och
växelkurser introduceras. En förklaringsmodell till konjunkturväxlingar studeras, varefter
stabiliseringspolitik och makroekonomiska skolbildningar presenteras och diskuteras. Delkursen
avslutas med tillämpningar i form av praktikfall där studenterna får analysera stabiliseringspolitiska
problem och diskutera lämpliga ekonomisk-politiska åtgärder.

Delkurs 2 - Globalisering, ekonomisk tillväxt och utveckling
Inledningsvis behandlas drivkrafterna bakom internationell handel och vinsterna av internationell
arbetsdelning. De klassiska, neoklassiska och de modernare teorierna gås därför igenom. Orsaker och
konsekvenser av internationell faktorrörlighet, av både kapital och arbete, diskuteras. Handelspolitiska
åtgärder belyses och orsaker till protektionism diskuteras. I delkursens andra del knyts
handelspolitiken ihop med utvecklingsekonomi. Orsaker till att vissa länder är fattiga och andra är rika
diskuteras, samt biståndets politik och ekonomi.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Målen i delkurs 1 examineras genom tre skriftliga tentamina, samt genom inlämningsuppgifter som
utförs i grupp och som redovisas vid obligatoriska seminarier.
Målen i delkurs 2 examineras dels genom en skriftlig tentamen, dels genom en inlämningsuppgift som
utförs i grupp och som redovisas vid ett obligatoriskt seminarium.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För
betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 15 av kursens 30 hp.

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