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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-08-28 och gäller från
vårterminen 2021 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) 
samt
- minst 15 hp från kursen SVGA50 Statsvetenskap A, 30 hp
Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Delkurs 1 Mikroekonomi (15 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. redogöra för grundläggande mikroekonomiska teorier och begrepp,
2. redogöra för hur en marknadsekonomi allokerar resurser och hur ekonomisk politik påverkar
resursallokeringen,



3. redogöra för hur beteendeekonomin förhåller sig till konsumtionsteorin,
4. redogöra för hur mikroekonomiska teorier utvärderas med empiriska metoder och
5. använda mikroekonomiska teorier för att analysera ekonomiska frågor.

Delkurs 2 Makroekonomi (15 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. redogöra för grundläggande makroekonomiska teorier och begrepp,
2. redogöra för sambandet mellan arbetslöshet och inflation,
3. redogöra för samspelet mellan räntor, växelkurser och bytesbalans,
4. redogöra för hur internationell handel kan påverka samhället och
5. använda makroekonomiska teorier för att analysera ekonomiska frågor.

Innehåll
Kursen består av de två delkurserna Mikroekonomi (15 hp) och Makroekonomi (15 hp).

Delkursen Mikroekonomi består av två delar. Den första delen inleds med en presentation av
grundläggande ekonomiska frågor och en diskussion om vad nationalekonomi egentligen är. Därefter
diskuteras hur samspelet mellan konsumenter och producenter bestämmer priser, produktion och
konsumtion på en fri marknad. Samhällsekonomisk effektivitet diskuteras och olika hinder för effektivitet
såsom miljöförstöring och bristande konkurrens presenteras. Vidare diskuteras olika ekonomisk-politiska
ingrepp i en marknadsekonomi. Den andra delen av delkursen tillämpar konsumtionsteorin för att
beskriva olika typer av individuella beslut. Synen på människan som rationell nyttomaximerare
diskuteras, liksom den kritik som vuxit fram inom psykologi och som kallas beteendeekonomi. De
teoretiska modellerna tillämpas på olika beslutssituationer och marknader. Dessutom diskuteras flera
exempel på modern empirisk forskning.

Delkursen Makroekonomi består av två delar. Den första delen inleds med nationalräkenskaper, varefter
marknadsräntor och växelkurser introduceras. En förklaringsmodell till konjunkturväxlingar presenteras,
varefter stabiliseringspolitik och makroekonomiska skolbildningar diskuteras. Den andra delen av
delkursen behandlar drivkrafterna bakom internationell handel och vinsterna av internationell
arbetsdelning. Orsaker och konsekvenser av internationell faktorrörlighet, av både kapital och arbete,
diskuteras. Handelspolitiska åtgärder belyses och orsaker till protektionism diskuteras. Orsaker till att
vissa länder är fattiga och andra är rika, samt biståndets politik och ekonomi diskuteras.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1-5 i Mikroekonomi examineras genom salstentamina.

Lärandemål 1-5 i Makroekonomi examineras genom salstentamina. 
Lärandemål 5 examineras även genom en skriftlig inlämningsuppgift i grupp som presenteras på ett
obligatoriskt seminarium.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt 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.


