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Denna kursplan är fastställd av Nationalekonomiska institutionens styrelse den 14 maj 2009.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Tillträde till kursen ges endast till studenter som antagits till civilekonomprogrammet och har nationalekonomi 
som huvudämne. För tillträde till kursen krävs (1) studier i nationalekonomi omfattande 30 
högskolepoäng på förkunskapsnivå A, (2) studier i nationalekonomi på förkunskapsnivå B omfattande 
45 högskolepoäng, inklusive kurserna EC2101 Intermediate Microeconomics 7,5 högskolepoäng och 
EC2201 Intermediate Macroeconomics 7,5 högskolepoäng, (3) studier i företagsekonomi omfattande 30 
högskolepoäng på förkunskapsnivå A, (4) studier i företagsekonomi omfattande 30 högskolepoäng på 
förkunskapsnivå B, samt (5)  studier i statistik motsvarande kursen Regressionanalys, 15 högskolepoäng.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

790A Uppsats 28

790B Opposition och seminarienärvaro 2

Kursens innehåll
Kursen syftar att ge träning i att analysera ekonomiska problem i anslutning till tidigare lästa kurser inom 
programmet, genom utförandet av en egen undersökning som presenteras skriftligen i form av en uppsats.

Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:



* genomföra en självständig nationalekonomisk undersökning på avancerad nivå med vetenskapliga 
analysmetoder och utan lång tidsutdräkt,



* kritiskt och självständigt förhålla sig till i undersökningen använt material



* klart disponera och redovisa analysresultaten samt argumentera skriftligen och muntligen för de egna 
resultatens giltighet, samt



* analysera och värdera resultaten av andras undersökningar på samma nivå.
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Undervisning
Undervisningen sker del genom föreläsningar och dels genom handledning. Under kursen har studenten rätt 
till minst 5 timmar handledning.

Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom författandet av en uppsats samt försvar på ett offentligt seminarium av denna, 
opposition på en annan uppsats på ett offentligt seminarium samt genom närvaro på tre 
uppsatsseminarier.



Betygssättningen sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala: för godkänt resultat finns betygen A, B, 
C, D och E där A är högst och E är lägst. För underkänt resultat finns F och Fx där F är lägre än 
Fx.



Betygskriterier uppsats:



*	A (Utmärkt): nyskapande problemval och/eller tolkning. Nya och värdefulla resultat. Mycket övertygande 
presentation och argumentation med kritisk distans till undersökningens resultat. Mycket väl tillämpad 
nationalekonomisk teori och empiri. God vetenskaplig exakthet. Ingen lång tidsutdräkt i undersökningens 
genomförande.



*	B (Mycket bra): Intresseväckande problemval och /eller tolkning. Nya och värdefulla resultat. 
Övertygande presentation och argumentation med kritisk distans till undersökningens resultat. Mycket väl 
tillämpad nationalekonomisk teori och empiri. God vetenskaplig exakthet. Ingen lång tidsutdräkt i 
undersökningens genomförande.



*	C (Bra): Frågeställning, undersökning och analys hänger samman. Delvis nya resultat. Huvudsakligen 
övertygande presentation och argumentation med kritisk distans till undersökningens resultat. Väl tillämpad 
nationalekonomisk teori och empiri. Vetenskaplig exakthet. Ingen lång tidsutdräkt i undersökningens 
genomförande.



*	D (Tillfredställande): Frågeställning, undersökning och analys hänger samman. Delvis nya resultat men 
av begränsat värde. Vissa svagheter i presentation och argumentation. Viss kritisk distans till 
undersökningens resultat. Relevant nationalekonomisk teori och empiri. Vetenskaplig exakthet.



*	E (Tillräckligt): Frågeställning, undersökning och analys hänger samman. Delvis nya resultat men av 
begränsat värde. Svag presentation och argumentation med ofullständig kritisk distans till undersökningens 
resultat. Huvudsakligen relevant nationalekonomisk teori och empiri.



*	FX (Otillräckligt): Studenten uppfyller i princip kraven för E ovan, men har inte beaktat önskemål om en 
komplettering av uppsatsen.



*	F (Helt otillräckligt) Uppsatsen uppfyller inte kraven för E.



Betygskriterier opposition:



*	A (Utmärkt): Mycket noggrann genomgång av annans uppsats. Självständigt genomförd uppgift. 
Korrekt bedömning av arbetets starka och svaga sidor. Relevant prioritering av centrala kontra perifera problem 
i uppsatsen. Grundlig kontroll av vetenskaplig exakthet genomförd.





*	B (Mycket bra): Noggrann genomgång av annans uppsats. Självständigt genomförd uppgift.  
Huvudsakligen korrekt bedömning av arbetets starka och svaga sidor. Relevant prioritering av centrala kontra 
perifera problem i uppsatsen. Grundlig kontroll av vetenskaplig exakthet genomförd.



*	C (Bra): Noggrann genomgång av annans uppsats. Självständigt genomförd uppgift. Tveksamheter i 
bedömningen av arbetets starka och svaga sidor. Huvudsakligen relevant prioritering av centrala kontra perifera 
problem i uppsatsen. Kontroll av vetenskaplig exakthet genomförd.





*	D (Tillfredställande): Korrekt genomgång av annans uppsats. Eventuellt tveksamheter i bedömningen av 
arbetets starka och svaga sidor. Viss sammanblandning av centrala kontra perifera problem i uppsatsen. Kontroll 
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av vetenskaplighet genomförd.



*	E (Tillräckligt): Huvudsakligen korrekt genomgång av annans uppsats. Tveksamheter i bedömningen av 
arbetets starka och svaga sidor. Sammanblandning av centrala kontra perifera problem i uppsatsen. Kontroll av 
vetenskaplig exakthet genomförd.



*	FX(Otillräckligt): Studenten uppfyller i princip kraven för E ovan, men har inte beaktat önskemål om en 
komplettering av oppositionen.



*	F (Helt otillräckligt): Oppositionen uppfyller inte kraven för E.





Sammanvägning av betyg på hel kurs:



Betyg på hel kurs A (Utmärkt) erhåller studenten om deltagandet på seminarieserien genomförts, 
oppositionen betygsatts med A-E och uppsatsen erhållit betyget A.



Betyg på hel kurs B (Mycket bra) erhåller studenten om deltagandet på seminarieserien genomförts, 
oppositionen betygsatts med A-E och uppsatsen erhållit betyget B.



Betyg på hel kurs C (Bra) erhåller studenten om deltagandet på seminarieserien genomförts, oppositionen 
betygsatts med A-E och uppsatsen erhållit betyget C.



Betyg på hel kurs D (Tillfredställande) erhåller studenten om deltagandet på seminarieserien genomförts, 
oppositionen betygsatts med A-E och uppsatsen erhållit betyget D.



Betyg på hel kurs E (Tillräckligt) erhåller studenten om deltagandet på seminarieserien genomförts, 
oppositionen betygsatts med A-E och uppsatsen erhållit betyget E.





*	FX (Otillräckligt): Seminariedeltagande är genomfört men studenten har tilldelats FX på oppositionen 
eller uppsatsen.



*	F (Helt otillräckligt): Seminariedeltagandet är inte genomfört eller oppositionen har tilldelats betyget F 
eller uppsatsen har tilldelats betyget F. 



För student som fått betyget FX eller F på ett prov finns inga restriktioner på hur många gånger man får 
genomgå prov för att uppnå lägst betyget E.

Övergångsbestämmelser
Om kursen upphör ges möjlighet att examineras på kursen vid tre tillfällen under tre terminer efter det att 
kursen upphör.

Begränsningar
Kursen kan inte tas med i examen tillsammans med NE4010 Fördjupningskurs i nationalekonomi 20 poäng, 
NE4300 Fördjupningskurs i nationalekonomi för ekonomlinjen 20 poäng, NE4400 Fördjupningskurs i 
nationalekonomi för matematik-ekonomlinjen 20 poäng, KG8140 Fysisk och ekonomisk planering med 
statistik - inriktning nationalekonomi 40 poäng, NE5010 Magisterkurs i nationalekonomi med inriktning mot 
kvantitativa metoder 40 poäng eller EC4000 Fördjupningskurs i nationalekonomi 30 högskolepoäng.

Kurslitteratur
Mahmood Arai, Michael Lundholm och Astri Muren, Att genomföra examensarbete i nationalekonomi vid 
Stockholms universitet, senaste upplagan, tillgänglig på kurshemsidan.
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