
Nationalekonomi - Kursbeskrivningar 

Grundstudier 25 sp  

350000.1 Grundkurs i nationalekonomi, mikro 5 sp NÄTKURS 

350000.2 Grundkurs i nationalekonomi, makro 5 sp NÄTKURS 

350002.0 Strategiskt beteende 5 sp NÄTKURS 

350004.0 Internationell ekonomi 5 sp NÄTKURS 

350006.0 Globala utmaningar (kan ersättas av Economics of development: a global 

perspective, 5 sp) 

Grundkurs i nationalekonomi, mikro 5 sp ingår i de gemensamma studierna inom ekonomie 

kandidatexamen och inom politices kandidatexamen. Även grundkurs i nationalekonomi, 

makro 5 sp ingår i de gemensamma studierna inom ekonomie kandidatexamen 

@Grundkurs i nationalekonomi, mikro 5 sp 

 

Målsättningar och innehåll: På kursen lär du dig hur en marknadsekonomi fungerar. Du 

studerar hur samspelet mellan konsumenter och företag bestämmer vad som produceras och 

till vilket pris. Grafiskt och matematiskt analyseras situationen vid olika marknadsformer, 

såsom fullständig konkurrens, monopol, monopolistisk konkurrens och monopsoni. Vi visar 

att en oreglerad marknadsekonomi kan leda till en ineffektiv resursanvändning och går 

igenom hur ekonomisk politik, såsom skatter och subventioner, kan reparera dessa 

marknadsmisslyckanden.   

Lärandemål: Studerande förväntas efter avslutad kurs:  

1) med hjälp av mikroteoretiska modeller verbalt, grafiskt och matematiskt kunna redogöra 

för och analysera hur en marknad fungerar,  

2) visa att en oreglerad marknadsekonomi kan leda till en ineffektiv resursanvändning,  

3) kunna redogöra för hur ekonomisk politik kan påverka marknadsekonomin i önskvärd 

riktning.  

Undervisningsformer: Kursen består av 12 nätföreläsningar med tillhörande material och 

pptslides. Varje vecka besvarar du ett självrättande test på kurshemsidan.  

Examinationsformer: kursen sker online och examinationsformerna uppdateras i augusti. 

@Grundkurs i nationalekonomi, makro 5 sp 

 

Målsättningar och innehåll: På kursen får du en bred introduktion till hela 

samhällsekonomin. Hur ser världsekonomin ut? Varför är vissa länder rika och andra fattiga? 

Varför svänger ekonomin över tid? Kan ekonomisk politik styra hur ett land utvecklas på kort 

och lång sikt? I början av kursen lär du dig hur centrala begrepp som BNP, arbetslöshet och 

inflation mäts och vad de betyder. Därefter lär du dig hur dessa utvecklats på lång sikt 

(tillväxtanalys) respektive kort sikt (konjunkturanalys).  

Lärandemål: Studerande förväntas efter avslutad kurs:  

1) kunna förklara hur svängningar i ekonomin uppstår och utvecklas,  

2) veta hur ekonomisk-politiska ingrepp påverkar ekonomin,  

3) grafiskt och matematiskt kunna använda grundläggande makroteorier för att analysera 

samhällsekonomin på kort och lång sikt.  

Undervisningsformer: Kursen består av 12 nätföreläsningar med tillhörande material och 



pptslides. Varje vecka besvarar du ett självrättande test på kurshemsidan.  

Examinationsformer: kursen sker online och examinationsformerna uppdateras i augusti. 

  @Internationell ekonomi 5 sp  

 

Målsättningar och innehåll: De senaste decennierna har världens länder knutits allt närmare 

varandra. Hur ser globaliseringen och dess effekter ut? Kursen inleds med en genomgång av 

modeller som förklarar handeln i världen. Varför importerar vi vissa varor och tjänster men 

exporterar andra? Vilka länder vinner på globaliseringen och vilka förlorar? Leder 

globaliseringen till ökade inkomstklyftor i Finland? Den fria handelns fördelar ställs sedan 

mot verklighetens protektionism. Varför införs tullar, kvoteringar, subventioner och andra 

handelshindrande åtgärder? Vilka effekter får den allt snabbare tillväxten av regionala 

handelsavtal, där EU är en av de dominerande aktörerna? På kursen analyserar vi också vad 

som händer när människor och kapital i allt högre grad rör sig över gränserna.  

Lärandemål:  Studerande förväntas efter avslutad kurs:  

1) kunna beskriva övergripande trender i världshandeln,  

2) förstå grundläggande handelsteori,  

3) praktiskt kunna använda teorierna för att analysera handelsströmmar och effekten av olika 

handelspolitiska åtgärder såsom tullar, subventioner och invandring.  

Undervisnings & examinationsformer: Nätkurs på Moodle med kontinuerligexamination 

och slutarbete/tentamen  
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