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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten
1) kunna redogöra för nationalekonomi som den samhällsvetenskap som studerar hur
människor och institutioner hanterar problemet med resursknapphet.
2) kunna tillämpa grundläggande ekonomisk teori på aktuella ekonomiska förhållanden.
3) kunna redogöra för grundläggande konsumtionsteori och produktionsteori.
4) kunna redogöra för och tillämpa pristeorin.
5) kunna utvärdera mikroekonomisk politik med hjälp av grundläggande välfärdsteori.

Kursens innehåll

Introduktion, Utbud och efterfrågan, Marknadsjämvikt, Elasticiteter, Konsumtionsteori,
Efterfrågan, Beslut under osäkerhet, Produktionsteori, Produktionskostnader, Utbud, Perfekt
Konkurrens, Välfärdsteori, Skatteteori.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar. Kursen ges även som
internetkurs, undervisningen sker då via Högskolan i Gävles distansutbildningsplattform,
Blackboard.

Förkunskaper

Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B eller
Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2 Undantag ges för Engelska B/Engelska
6(Områdesbehörighet 4/A4)

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

Examinationsform

Examination sker genom sker genom skriftlig tentamen.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter

Högskolestudier innebär i allra högsta grad att det är i första hand genom studium av
kurslitteraturen som den studerande ska inhämta de nödvändiga kunskaperna. Undervisningen
täcker bara delar av kunskapsstoffet i kursen. Undervisningen kan aldrig bli meningsfull och
effektiv om inte de studerande, enskilt eller i grupp, förbereder sig inför varje
undervisningstillfälle i de angivna avsnitt i kurslitteraturen och övriga förelagda uppgifter.
Repetera gärna gymnasiematematik!

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 SKRIFTLIG TENTAMEN

7,5 hp

Betyg: AF

Sida 2
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

