Ekonomihögskolan

NEKH61, Nationalekonomi: Arbetsmarknadsekonomi, 7,5
högskolepoäng
Economics: Labour Economics, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Nationalekonomiska institutionen
2011-06-07 och senast reviderad 2014-12-09. Den reviderade kursplanen gäller från
och med 2015-08-31, höstterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen är en fristående fördjupningskurs i ämnet nationalekonomi. Kursen kan ingå
som valfri fördjupningskurs inom flera program på grundnivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Undervisningen sker på engelska. (Undervisningen kan ske på svenska vissa terminer,
se gällande kurskatalog.)
Huvudområde

Fördjupning

Nationalekonomi

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
1. Kunskap och förståelse
Studenten ska ha god kännedom om och förståelse för centrala
arbetsmarknadsekonomiska teorier och deras implikationer.
2. Färdighet och förmåga
Studenten ska ha förmåga att självständigt:
• kunna beskriva och utvärdera arbetsmarknaders funktionssätt med användande
av adekvata teoretiska och empiriska begrepp och verktyg,
• kunna använda sig av arbetsmarknadsekonomiska analysredskap för att analysera
frågeställningar och politiska åtgärder rörande arbetsutbud,
arbetskraftsefterfrågan, löner, sysselsättning och arbetslöshet liksom
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frågeställningar rörande arbetsmarknadsutfallen för olika demografiska grupper,
• förmedla och förklara sina analyser och slutsatser på ett tydligt och koncist sätt
såväl muntligt som skriftligt.
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska kunna kritiskt värdera argument för respektive emot olika slags
offentliga ingripanden på arbetsmarknader.

Kursens innehåll
Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper om centrala
arbetsmarknadsekonomiska teorier och analysmetoder samt om hur dessa kan
användas för att analysera aktuella arbetsmarknadsfrågor. Kursen behandlar teori och
empiri om arbetsmarknadens funktionssätt och om arbetsmarknadspolitiken. Bland
annat behandlas teorier om arbetsutbudets och arbetskraftsefterfrågans
bestämningsfaktorer, om humankapital, diskriminering och lönebildning samt om
arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Teorierna belyses med empiriska
data och empiriska undersökningar rörande, främst, förhållandena på den svenska
arbetsmarknaden. Speciell betoning läggs på arbetsmarknadsmässiga skillnader
mellan kvinnor och män och mellan invandrare och infödda svenskar.

Kursens genomförande
1. Undervisningsform: Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar men
dessa kompletteras med obligatoriska seminarier kring aktuella arbetsmarknads- och
sysselsättningsfrågor.

Kursens examination
1. Examinationsuppgifter: Examinationen består av två delar. Huvuddelen utgörs av en
skriftlig, individuell tentamen som äger rum vid slutet av kursen och som baseras på
läroboken, utvalda artiklar för kursen samt föreläsningarna. Ytterligare
tentamenstillfälle anordnas i nära anslutning till kursens slut. Den andra delen av
examinationen består i att studenten måste ha tagit aktiv del i kursens obligatoriska
seminarier och fullgjort en specifik seminarieuppgift. Deltagande i seminarier måste
ske under samma termin som övriga delar av examinationen.
2. Begränsning av antal examinationstillfällen: –
Lunds universitet ser mycket allvarligt på fusk och kommer att vidta disciplinåtgärder
mot alla slags försök till fusk i samband med tentamina eller andra
examinationsformer. Plagiering betraktas som ett mycket allvarligt akademiskt brott.
Det straff som universitetet kan utdela för detta, och för andra slags fusk i samband
med olika former av examination, inkluderar avstängning från universitetet under en
viss tidsperiod.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
1. Betygsskala: Som betyg används något av uttrycken A, B, C, D, E och Underkänd.
2. Sammanvägning av betyg: –
3. Betygsskalor för olika delar av kursen: –

Förkunskapskrav
Minst 20 högskolepoäng från grundkursen i nationalekonomi, varav minst 7,5
högskolepoäng mikroekonomisk teori krävs för tillträde till alla fördjupningskurser i
nationalekonomi. Kursen ”Ekonometri” eller 15 högskolepoäng statistik
rekommenderas som förkunskaper.

Övrigt
1. Övergångsregler: Kursen ersätter NEKK13 ”Arbetsmarknadsekonomi”.
2. Begränsning i giltighetstid: –
3. Begränsningar: Kursen får inte ingå i samma examen som NEK632
”Arbetsmarknadsekonomi B/C” eller NEKK13 ”Arbetsmarknadsekonomi”.
4. Liknande kurser: –
5. Begränsning av förnyad examination: –
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Prov/moment för kursen NEKH61, Nationalekonomi:
Arbetsmarknadsekonomi
Gäller från V12
1101 Arbetsmarknadsekonomi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

