INSTITUTIONEN FÖR NATIONALEKONOMI MED
STATISTIK

NEG100

Nationalekonomi: Grundkurs, 30 högskolepoäng

Economics: Introductory Level, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2010-01-18 och senast
reviderad 2018-11-15 av Institutionen för nationalekonomi med statistik. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2019-01-21, vårterminen 2019.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för nationalekonomi med statistik
Inplacering

Kursen är en 30 hp fristående grundläggande kurs på grundnivå.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram
(S1SML), 2) Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (S1SMI), 3) Europaprogrammet
(S1EUR), 4) Statsvetarprogrammet (S1STV) och 5) Europaprogrammet (SEURM)
Huvudområde

Fördjupning

Nationalekonomi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller
Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4).
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. redogöra för huvuddragen och utvecklingen i den svenska ekonomin och i
världsekonomin.
2. urskilja och redogöra för ekonomiska problem på mikro- och makroekonomisk
nivå med hjälp av relevant ekonomisk teori.
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3. analysera ekonomiska problem med hjälp av grundläggande ekonomisk teori,
grundläggande matematik och med diagram.
4. identifiera, illustrera och problematisera globalt och lokalt arbete med
ansvarstagande, etik och uppföljning relaterat till miljömässiga, sociala och
ekonomiska hållbarhetsfrågor (gäller endast studenter på det samhällsvetenskapliga
miljövetarprogrammet, se vidare under examination).
Examensmålen för ekonomie kandidatexamen relateras till kursens lärandemål:
Examensmål

Lärandemål

Kunskap och förståelse

1

Färdigheter och förmåga

2+3

Värderingsförmåga och förhållningssätt

4

Se information nedan om specificerade lärandemål för respektive delkurs.
Delkurs 1: Grundläggande makroekonomi (Principles of Macroeconomics) 7,5 hp
Lärandemål:
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. redogöra för de grundläggande begreppen och sambanden i nationalräkenskaperna
och betalningsbalansen samt deras kopplingar till pengar, växelkurser,
sysselsättning, inflation och tillväxt. Tydlig hänvisning skall göras till relevant
empiri och grundläggande utgångspunkter.
2. redogöra för de grundläggande modellerna för makroekonomiska samband, samt
känna till och kunna analysera både hypotetiska och faktiska ekonomiska
skeenden och situationer.
3. beskriva och förklara huvuddragen i den svenska ekonomins tillstånd och
utveckling och sätt att mäta detta på. Studenten skall också kunna förklara vilken
roll centrala myndigheter och organisationer – t.ex. riksbanken, regeringen,
riksdagen och europeiska centralbanken - spelar för det makroekonomiska
skeendet.
Examensmålen för ekonomie kandidatexamen relateras till kursens lärandemål:
Examensmål

Lärandemål

Kunskap och förståelse

1+2+3

Färdigheter och förmåga

2
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Värderingsförmåga och förhållningssätt

1+2+3

Delkurs 2: Grundläggande mikroekonomi (Principles of Microeconomics) 7,5 hp
Lärandemål:
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. redogöra för den grundläggande teorin för konsumentens beslut och de faktorer
som styr efterfrågan. Studenten skall också kunna redogöra för hur ett företag skall
utnyttja produktionsresurser för att produktionen skall ske till lägsta kostnad, samt
hur utbudet bestäms.
2. beskriva hur man vid fullkomlig konkurrens kan bestämma kortsiktig och
långsiktig jämvikt, samt förklara och kritiskt analysera innebörden av ekonomisk
effektivitet. Vidare ska studenten kunna förklara hur prisbildningen sker vid olika
former av ofullkomlig konkurrens, samt kritiskt jämföra fullkomlig konkurrens
med ofullkomlig konkurrens med avseende på ekonomisk effektivitet.
3. identifiera olika typer av marknadsmisslyckanden och föreslå och kritiskt jämföra
olika ingrepp som myndigheterna kan utnyttja i form av skatter, subventioner,
kvantitativa regleringar etc.
Examensmålen för ekonomie kandidatexamen relateras till kursens lärandemål:
Examensmål

Lärandemål

Kunskap och förståelse

1+2+3

Färdigheter och förmåga

1+2+3

Värderingsförmåga och förhållningssätt

2+3

Delkurs 3. Tillämpad ekonomi och handel (Applied Economics and Trade) 7,5 hp
Lärandemål:
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. beskriva och värdera relevansen av olika handelsteorier.
2. redogöra för inkomstfördelningseffekter av handel och olika former av
handelspolitik.
3. tillämpa grundläggande makro-, mikro- och handelsteori för att analysera utvalda
ekonomiska problem, samt redovisa tillämpningen både skriftligt och muntligt.
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Examensmålen för ekonomie kandidatexamen relateras till kursens lärandemål:
Examensmål

Lärandemål

Kunskap och förståelse

1+2

Färdigheter och förmåga

3

Värderingsförmåga och förhållningssätt

1

Delkurs 4: Grundläggande finansiell ekonomi (Principles of Financial Economics), 7,5 hp
Lärandemål:
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. redogöra för de finansiella marknadernas, valutamarknadens och de finansiella
institutionernas funktion i marknadsekonomin.
2. redogöra för hur räntan bestäms och hur räntan påverkar valutakursen.
3. redogöra för orsaken till ränteskillnader som ibland kan föreligga mellan olika
finansiella instrument.
4. beräkna och analysera avkastning och risk på finansiella instrument, samt redogöra
för hur finansiella derivat används för riskhantering.
Examensmålen för ekonomie kandidatexamen relateras till kursens lärandemål:
Examensmål

Lärandemål

Kunskap och förståelse

1+2+3+4

Färdigheter och förmåga

4

Värderingsförmåga och förhållningssätt

1

Innehåll

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i ekonomisk teori och politik samt ge
förmåga att tillämpa ekonomisk teori på aktuella problem och utvecklingstendenser.
Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
1. Grundläggande makroekonomi
2. Grundläggande mikroekonomi
3. Tillämpad ekonomi och handel
4. Grundläggande finansiell ekonomi
samt en icke-obligatorisk delkurs: Stödundervisning i matematik
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Stödundervisning i matematik (Mathematics for Economics), 0 hp
Delkursen ges som en strimma under första halvan av terminen och avser ge kunskaper i
matematik relaterad till grundkursen i nationalekonomi. I kursen repeteras en del av
gymnasiematematiken som ofta förekommer inom ekonomiämnet. Dessutom läggs
tonvikt vid matematiska tillämpningar inom nationalekonomi. Kursen examineras ej.

Delkurser
1. Grundläggande makroekonomi (Principles of Macroeconomics), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen introducerar modernt makroekonomiskt tänkande och olika sätt att
analysera en ekonomi som en helhet. Viktiga moment är hur centrala ekonomiska
storheter som bruttonationalprodukt, inflation, arbetslöshet och tillväxt mäts samt
hur dessa bestäms i en ekonomi. Vidare behandlas den ekonomiska politikens
möjligheter.
2.

Grundläggande mikroekonomi (Principles of Microeconomics), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Kursen beskriver hur marknadsmekanismen för att allokera resurser till
produktion av olika varor och tjänster fungerar och vilka ekonomisk-politiska
verktyg som kan användas för att korrigera marknadens utfall. Först studeras de
faktorer som bestämmer efterfrågan och utbudet på en marknad och hur dessa
interagerar genom prismekanismen. Vidare behandlas företagens agerande under
olika marknadsstrukturella egenskaper och prisbildningen på resursmarknaderna,
speciellt arbetsmarknaden. Begreppet ekonomisk effektivitet definieras och
analyseras under olika marknadsformer. Slutligen diskuteras brister som kan
förekomma i marknadssystemets förmåga att allokera resurser, samt olika
alternativa ingrepp som myndigheterna kan vidta och dess effekter på
marknadsutfallet.

3.

Tillämpad ekonomi och handel (Applied Economics and Trade), 7,5 hp
Betygsskala: Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursens två övergripande mål är att: (i) ge grundläggande kunskaper i
handelsteori (ii) ge insikter om hur ekonomisk teori kan tillämpas för att analysera
olika ekonomiska frågor.
Handelsteorin ger, tillsammans med öppen makroteori (som utgör en del av den
första delkursen), förutsättningar för att analysera olika ekonomiska
frågeställningar i den internationella miljön. Dessa frågeställningar berör t ex
tillväxt och problem i utvecklingsekonomier, handel och arbetsmarknad i en
globaliserad ekonomi och frågor kring integrationen i den europeiska marknaden.
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globaliserad ekonomi och frågor kring integrationen i den europeiska marknaden.
Dessutom ingår mikroekonomiska tillämpningar, vilka kan förekomma både i ett
nationellt och i ett internationellt perspektiv. Exempel på sådana tillämpningar är
inkomstfördelningsproblem, miljöekonomiska problem, diskriminering och frågor
kring skatter och arbetsmarknad. I kursen skall studenterna välja bland ett antal
ekonomiska problem som skall analyseras med hjälp av lämplig ekonomisk teori
och empiri och i grupp skriva ett antal kortare uppsatser. Studenten skall sedan
med gruppen presentera en av dessa uppsatser i ett seminarium i slutet av
delkursen.
4.

Grundläggande finansiell ekonomi (Principles of Financial Economics), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om de finansiella marknadernasoch de finansiella institutionernas funktioner i en marknadsekonomi. Ett
nyckelbegrepp är räntan och en stor del av kursen behandlar olika ränteteorier och
olika orsaker till ränteförändringar. Vidare behandlas valutamarknadens funktion,
växelkursens bestämning och växelkursrisker. Ett avsnitt av kursen behandlar
bestämningen av priset och ränterisken för olika finansiella instrument. Slutligen
ges grunderna för hur företag och finansiella institutioner, huvudsakligen banker,
hanterar kredit- och ränterisker.

Former för undervisning

Kursens innehåll presenteras främst vid föreläsningar samt vid gruppövningar. En stor
del av kunskapsinhämtningen på kursen sker genom eget arbete.

Undervisningsspråk: svenska
Kursen ges på svenska men föreläsningar och litteratur på engelska kan förekomma.
Former för bedömning

Delkurs 1: Grundläggande makroekonomi
Kursens samtliga lärandemål examineras genom salsskrivning.
Delkurs 2: Grundläggande mikroekonomi
Kursens samtliga lärandemål examineras genom salsskrivning.
Delkurs 3. Tillämpad ekonomi och handel
Kursens två första lärandemål examineras genom salsskrivning.
Kursens tredje lärandemål examineras med skriftliga presentationer, muntlig
presentation samt aktiv närvaro på dagen för presentationerna. Student som inte aktivt

NEG100 Nationalekonomi: Grundkurs, 30 högskolepoäng / Economics: Introductory Level, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

7/ 7

närvarar vid dagen för presentationerna ges möjlighet att komplettera detta genom
aktiv närvaro vid motsvarande dag följande gång kursen ges.
Delkurs 4: Grundläggande finansiell ekonomi
Kursens samtliga lärandemål examineras genom salsskrivning.
Student som har underkänts två gånger på samma examination kan ansöka om byte av
examinator genom en skriftlig begäran till institutionen. En sådan begäran skall bifallas
om inte speciella skäl föreligger (Högskoleförordningen, kapitel 6, paragraf 22).
Om en kurs upphör eller har genomgått mycket stora förändringar skall en student i
normalfallet garanteras minst tre examinationstillfällen (inklusive det ordinarie
tillfället). Det sista examinationstillfället skall ges minst ett år efter sista kursstart.
För studenter på det samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet ingår en särskild
hållbarhetsdag (Lärandemål 4) vilken examineras genom ett skriftligt grupparbete i
samband med den obligatoriska hållbarhetsdagen Sustainability Day: Responsibility.
Studenter som inte närvarar på dagen behöver göra en särskild kompletteringsuppgift
för att få godkänt på kursen NEG100.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Vid betygssättning för delkurs ett, två och fyra används en tregradig betygsskala Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För delkurs tre används en tvågradig
betygsskala - Underkänd eller Godkänd. För Väl godkänd på hela kursen krävs Väl
godkänd på minst två delkurser och Godkänd på övriga delkurser.

Kursvärdering

Kursvärdering sker digitalt och anonymt via delkursens hemsida i anslutning till ett
undervisningstillfälle. Studenterna kan även fylla i enkäten vid senare tillfälle.
Enkätmaterialet sammanställs och behandlas på kursnämnd, där resultatet från
kursvärderingen och förslag på eventuella förbättringsåtgärder diskuteras. Resultatet av
kursvärderingen anslås på kurshemsidan för respektive delkurs när kursvärderingen är
avslutad. Om en förändring av kursen görs baserat på kursvärderingen ska detta
kommuniceras vid kursintroduktionen för de studenter som ska påbörja kursen vid
nästa kurstillfälle.

NEG100 Nationalekonomi: Grundkurs, 30 högskolepoäng / Economics: Introductory Level, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

