Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF

Kursplan

Mikroekonomi
Microeconomics
7,5 högskolepoäng
7,5 credits

Ladokkod: SMI01A
Version: 7.0
Fastställd av: Utbildningsutskottet 2013-08-14
Gäller från: VT 2014
Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Nationalekonomi (G1N)
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%, Naturvetenskap 40%
Ämnesgrupp: Nationalekonomi
Förkunskapskrav: Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt godkänt betyg i följande gymnasiekurser:
Matematik C. Grundläggande behörighet samt En B, Ma C och Sh A (Områdesbehörighet 4).
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Kursens inledande moment presenterar hur man med hjälp av prismekanismen kan undersöka hur marknader fungerar
samt hur man kan använda olika typer av elasticiteter för att undersöka hur efterfrågan på olika varor påverkas av
förändringar i omvärlden.
Nästa moment presenterar hur konsumenter, givet preferenser och marknadspriser, bestämmer en optimal
konsumtion.
I den tredje delen av kursen lär sig studenterna hur producenter fattar beslut givet en produktionsteknologi och
marknadspriser.
Kursens följande moment behandlar viktiga kostnadsbegrepp såsom rörliga kostnader, fasta kostnader och
marginalkostnaden både på kort och lång sikt.
Kursens femte moment presenterar hur producentens beteende påverkas av olika marknadsformer såsom oligopol,
monopol och monopolistisk konkurrens.
Kursens sista moment presenterar hur olika marknadsmisslyckanden såsom externaliteter, kollektiva varor och
asymmetrisk information påverkar allokeringen av resurser i samhället.

Mål
Efter avklarad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1. definiera och förklara grundläggande begrepp inom det mikroekonomiska området såsom utbud, efterfråga,
konsumentöverskott, producentöverskott och marknadsjämvikt,
2. förklara grundläggande begrepp och mekanismer inom konsumentteori, producentteori och
kostnadsteori,
3. redogöra för olika marknadsformer och deras inverkan på prisbildningen,
Färdigheter och förmågor
4. beräkna och tolka marknadsjämvikter,
5. beräkna och tolka olika typer av elasticiteter,
6. beräkna och tolka den optimala situationen för konsumenter och för producenter under olika marknadsformer,
7. beräkna och tolka effekten av olika marknadsmisslyckanden i ekonomin samt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
8. med hjälp av de teorier och begrepp som behandlas i kursen reflektera kring konsekvenserna av marknadsmisslyckanden,
beskattning och andra marknadsingrepp på den samhällsekonomiska effektiviteten.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och räkneövningar. Kursen ges på svenska. Kurslitteraturen är både på svenska
och engelska.
Examinationsformer
Kursen examineras genom skriftlig tentamen. Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och
regelverk vid Högskolan i Borås.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Pindyck, R. & Rubinfeld, D., Microeconomics (senaste upplagan), Studentlitteratur.
Holm, L. & Salas, O., Övningsuppgifter i mikroekonomi (senaste upplagan), Studentlitteratur.
Ytterligare material kan tillkomma som utdelas i samband med undervisning eller tillhandahålls i utbildningsplattformen Ping
Pong.
Studentinflytande och utvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering genom en enkät. Kursansvarig sammanställer enkäterna. Utvärderingen
sammanställs och offentliggörs i enlighet med institutionens bestämmelser.
Övrigt
Kursen ingår i Civilekonomprogrammet och ges som fristående kurs.

