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Vecka Avsnitt Litteratur Centralt innehåll 

34 - 37 Introduktion 

 Om Ericsson Inledn kap punkt 1 

 Det ekonomiska kretsloppet kapitel 1 punkt 1, 6 

 Hur använder världens länder sin resurser? kapitel 2 punkt 4 

Varför är handel nödvändig? kapitel 3 punkt 1 

 

38-40 Internationell konkurrens kapitel 4 punkt 4 

 Kulturmöten och kulturkrockar kapitel 5 punkt 2  

 Ekonomiskt samarbete i världen kapitel 6 punkt 5 

 Praktikfall bilaga 1-2  punkt 7 

  

41 Projektarbete Internet 1. Välj ett land och ta fram information  

 om landets resurser, handel etc. Sammanställ informationen till ett  

 Faktablad på svenska enligt anvisningar i kapitel 6  i boken.  

 Arbetet  görs enskilt eller i grupper om 2-3.  punkt 7 

 

42 Skriftligt prov 

 

43-45 Presentation av Faktablad  punkt 8 

 Internationella konflikter kapitel 7 punkt 3 

  Miljön – marknadens misslyckande? Kapitel 8 punkt 1 

 Ekonomi i teori och praktik kapitel  9 punkt 6 

 

46 - 48 Den offentliga sektorns betydelse kapitel 10 punkt 6 

 Vilka är de finansiella marknaderna? Forts kapitel 11 punkt 3 

 Valutamarknaden kapitel 12 punkt 3 

 Praktikfall bilaga 3-4  punkt 7 

  

49 Projekt - internet 2 . Välj land eller ta samma som i förra  

 projektarbetet och sammanställ ekonomisk information om  

 landet i ett Faktablad som lämnas vecka  50.  Se anvisningar  

 i kapitel 12.  punkt 7 

 

50 Skriftligt prov 

 

51 Presentation av Faktablad, avslutning  punkt 8 

 

Kapitlen ska läsas på till den veckan de är upptagna. Om du inte kan komma på provet måste du 

meddela detta innan och ange orsaken. Du kan då deltaga  i uppsamlingsskrivning vid ett senare 

tillfälle. 

 



 

 

 

Kurskod: SAMINE0  

Internationell ekonomi, 100 poäng 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  

 Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den 

internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, 

utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och 

handelns effekter för länders välfärd och för miljön. 

 Kulturens betydelse för affärskontakter mellan företag i olika länder. 

 Drivkrafter bakom och effekter av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i 

internationella handelsrelationer. Finansiella marknader i den internationella ekonomin. 

 Global resursfördelning. Relationen mellan produktionskostnader i olika delar av världen 

och företagens lokalisering och internationella handel. Förklaringar till uppkomsten av 

transnationella företag. 

 Den ekonomiska integrationsprocessen inom EU och den fortsatta utvecklingen mot 

gemensamma marknader. 

 Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. 

 Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier 

i digital och annan form. Källhänvisning enligt vanliga system. 

 Muntlig och skriftlig presentation i olika former som är vanliga inom området, till 

exempel debatter, debattinlägg, rapporter och essäer.  

 


