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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

MO45 Arbetsmarknadspolitik och ekonomi 7.5

Kursens innehåll

Kursen ger bred orientering och kunskaper om arbetsmarknadens funktionssätt och om
arbetsmarknadspolitikens roll. Grundläggande begrepp, teorier och modeller inom arbetsmarknadsekonomin,
liksom deras användning behandlas. Faktorer som påverkar utbudet av och efterfrågan på arbetskraft studeras,
liksom ekonomisk tillväxt. Olika teorier och synsätt på arbetslöshetens orsaker behandlas ingående. Den
ekonomiska politiken, särskilt arbetsmarknadspolitiken, beskrivs och problematiseras. Rörligheten på
arbetsmarknaden och dess betydelse studeras ingående.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen förväntas studenten efter genomgången kurs ha förmåga att: 
- tillämpa grundläggande begrepp och modeller rörande 
arbetsmarknadens funktionssätt, såsom utbud och efterfrågan,
ekonomisk tillväxt, rörlighet och arbetslöshetens orsaker;
- diskutera den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitikens
roll och problem med hjälp av dessa kunskaper kunna följa utvecklingen på arbetsmarknaden och bedöma
dess konsekvenser för såväl ekonomin som för enskilda arbetstagare

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Kursen kan läsas såväl på campus som på
distans. 

Studenter som läser kursen i campusgruppen har all undervisning schemalagd på plats på campus. För
studenter som läser i distansgruppen är all undervisning nätbaserad.   

Kursen ges de sista fem veckorna på höstterminen. Kursen ges parallellt med motsvarande kurs på Studie-
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och yrkesvägledarprogrammet.

Kunskapskontroll och examination

Examinationsformer
Kursen examineras genom en individuell hemtentamen.

Betygsskala
Betygssättning sker med en sjugradig målrelaterad betygsskala. A= Utmärkt, B= Mycket bra, C= Bra, D=
Tillräckligt, E= tillräckligt,  Fx= Otillräckligt, F= Helt otillräckligt. 

Betygskriterier
De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.

Slutbetyg
För godkänt på kursen krävs lägst betygsgraden E på den individuella hemtentamen.

Underkännande
För varje kurstillfälle ska i normalfallet minst tre examinationstillfällen erbjudas inom ett år. Studerande som
fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov (en examination) har rätt att genomgå fyra ytterligare prov
på kursen. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har
rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan
härom ska göras till studierektor.

Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.

Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur (och övriga läromedel) anslås på institutionens webbplats
www.sofi.su.se/akpa/utbildning. Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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