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Innehåll
Kursens övergripande mål är att ge en introduktion till centrala begrepp och teorier i ämnet samhällsekonomi både på mikrooch på makronivå. Kursen inleds med samhällsekonomins mikroekonomiska perspektiv där prismekanismen, olika
marknadsformer och ekonomiska system behandlas. Här tas begrepp upp som alternativkostnad, relativ fördel,
marginalkostnad, marginalintäkt etc. Sedan ges ett makroekonomiskt perspektiv där vi behandlar den nationella ekonomin i
stort, och då specifikt den svenska ekonomin, med problem som inflation, arbetslöshet, tillväxt och ekonomiska obalanser som
till exempel bytesbalansunderskottet. Vidare behandlas den ekonomiska politikens roll i samhällsekonomin och i den offentliga
sektorn. Kursen ger också en introduktion till offentliga databaser och deras användning för att undersöka samhällsekonomiska
samband.
Mål
Efter avklarad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1.1 förklara centrala begrepp inom det mikroekonomiska och det makroekonomiska området,
1.2 förklara centrala ekonomiska samband inom samhällsekonomin,
1.3 redogöra för den offentliga sektorns roll i samhällsekonomin,
1.4 redogöra för milstolpar i den svenska ekonomiska utvecklingen från 1960-talet fram till idag,
Färdigheter och förmågor
2.1 med hjälp av ekonomisk teori analysera aktuella samhällsekonomiska problem,
2.2 med hjälp av offentlig statistik samt de begrepp och teorier som behandlas i kursen undersöka en aktuell fråga inom det
samhällsekonomiska området samt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 reflektera över de begränsningar och styrkor av de begrepp och teorier som behandlas i kursen för att analysera aktuella
samhällsekonomiska frågor.
Undervisningsformer
Undervisningen i kursen ges i form av föreläsningar.
Undervisningen bedrivs på svenska.

Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
Tentamen: individuell skriftlig tentamen
Lärandemål 1.1-1.4, 2.1 och 3.1.
Högskolepoäng: 6,5
Betygskala: U/G/VG
Inlämning: skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål 2.2
Högskolepoäng: 1,0
Betygskala: U/G
För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänt på tentamen samt godkänt resultat på inlämningsuppgiften. Betyget på
tentamen avgör betyget på hel kurs.
Om studenten har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från Högskolan i Borås på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator har att utifrån kursplanens mål avgöra om
examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Holm, L. & Salas, O. (2017). Förstå nationalekonomi. 1. uppl., Lund: Studentlitteratur.
Konjunkturinstitutet (2019). Svenska skatter i internationell jämförelse. SNS Förlag.
Statistiska centralbyrån (2019). Välfärd. Nr 4/2018. SCB.
Eriksson, S., Hensvik, L. & Nordström Skans, O. (2018). Den svenska arbetsmarknaden och dess utmaningar.Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Rapport 2017:5.
Ytterligare kurslitteratur och övriga läromedel tillhandahålls/informeras om via lärplattformen (max 250 sidor).
Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men kurslitteratur på engelska kan förekomma.
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar
för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ingår i Event Managementutbildningen.

