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Fastställande
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Kursplanen gäller från och med höstterminen 2013

Förkunskaper
Nationalekonomi 90 hp inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 
högskolepoäng

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:  

förstå möjligheterna och begränsningarna med olika teoretiska och empiriska 
nationalekonomiska forskningsupplägg

•

problematisera konkreta problem samt använda teoretiska kunskaper och 
kunskaper om existerande forskning inom olika praktiska exempel inom 
nationalekonomin

•

applicera teoretiska kunskaper och kunskaper om existerande forskning vid 
bedömning och diskussion gällande andras forskning

•

författa akademiska texter, inklusive formulering av konkreta forskningsfrågor 
och ändamålsenliga metodupplägg

•

Innehåll
Kursen introducerar centrala frågor och perspektiv i forskningsprocessen genom att 
fokusera på vetenskapsteori och metodologi:



introduktion till forskningsprocessen och forskningsmetoder inom 
nationalekonomi

•

introduktion till olika grundläggande vetenskapliga antaganden och olika 
forskningsperspektiv

•

formulering av forskningsfråga baserad på vetenskapsteori, ekonomisk teori och 
metodologi

•

introduktion till forskningsprocessen och forskningsmetoder inom 
nationalekonomi

•

olika sätt att analysera och tolka kvalitativ och kvantitativ data•
diskutera och analysera avhandlingar•
olika sätt att skriva slutsatser och resultat•
forskningsetik•
identifiera styrkor och svagheter i teoretiska och empiriska studier•

Undervisningsformer
Undervisningen består av handledning, föreläsningar och seminarier

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Bedömning av de studerandes prestationer sker i form av inlämningsuppgifter, 
kursuppsats och seminarium med muntlig presentation av uppsatsen. 
 
För kursen som helhet ges något av betygen: väl godkänd, godkänd, underkänd samt A-
F enligt ECTS betygsskala. 
För betyget godkänd ska målen vara uppnådda; betyget avgörs av hur väl studenten har 
uppfyllt målen. För sammanvägning av betyg till kursbetyg hänvisas till dokumentet 
”Principer för betygsrapportering dnr 2011/160”.  
 
För studerande, som ej blivit godkända vid ordinarie tentamenstillfälle, erbjuds 
möjlighet till omtentamen i regel 5-8 veckor efter ordinarie provtillfälle. Vid skriftlig 
tentamen ges totalt minst fem tillfällen per delkurs att tentera för den kursplan till 
vilken studenten antagits. Vanligtvis ges 3 tillfällen per läsår.

Kursvärdering
En skriftlig kursvärdering genomförs och sammanställs i en rapport, vilken arkiveras 
vid institutionen. Resultatet och eventuellt vidtagna åtgärder kommuniceras av 
kursansvarig och presenteras för studenterna vid nästa kurstillfälle eller på annat sätt 
som kursansvarig finner lämpligt. Andra typer av kursutvärderingar, exempelvis 
löpande under kursens gång eller samtal med studenterna förekommer och uppmuntras i 
syfte att säkerställa kontinuerlig kvalitetsutveckling.
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Valda delar av ett urval av avhandlingar används för kursuppsats och seminarium. 
Dessa bestäms i samråd med kursansvarig. 
 


