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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Nationalekonomiska institutionens styrelse 16 december 2010, reviderad den
14 februari 2013 och den 7 maj 2015.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B/Engelska 6, Matematik C/Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt
1a1 +1a2.
Kursens uppläggning
Provkod
121B
121C
121D

Benämning
Dugga 1
Dugga 2
Tentamen

Högskolepoäng
2.5
2.5
10

Kursens innehåll

Kursen introducerar makroekonomiska problem och metoder. Den består av en teoridel och en
tillämpningsdel. Teoridelen lär ut beräkningsgrunder för bruttonationalprodukten (BNP) och teorier för hur
produktion, arbetslöshet och inflation bestäms. Den lär också ut teorier för hur finans- och penningpolitik
påverkar ekonomin på kort och medellång sikt. Vidare lär den ut teorier för tillväxt, konjunkturcykler och för
hur olika valutasystem påverkar BNP, sysselsättning och förutsättningarna för den ekonomiska politiken. I
tillämpningsdelen studeras stabiliseringspolitiska problem i en öppen ekonomi, konjunkturell och långsiktig
ekonomisk utveckling samt olika synsätt på stabiliseringspolitikens roll och möjligheter. Kursen ger även en
viss orientering om nationalekonomins utveckling.
Kursen vänder sig till alla som vill lära sig grunderna i makroekonomisk analys. Makroekonomisk analys
används i stor utsträckning inom banker, vissa delar av statsförvaltningen och internationella organisationer
med ekonomisk inriktning. Den utgör grunden för all slags omvärldsanalys med ekonomiska förtecken.
Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:
• Förstå principerna för nationalräkenskapernas uppläggning och för beräkningar av BNP
• Kunna tolka innebörden av makroekonomisk statistik
• Förstå samband mellan makroekonomiska variabler som BNP, arbetslöshet, ränta, prisnivå och växelkurs
• Veta hur penning- och finanspolitik bedrivs
Sidan 1/3

• Förstå hur lönebildningen sker och hur den påverkas av institutionella faktorer
• Veta hur svensk ekonomisk politik har bedrivits i ett historiskt perspektiv
• Förstå skillnaden mellan positiva och normativa analyser
• Kunna utföra analyser av effekten av finans- och penningpolitik på kort och medellång sikt
• Kunna utföra analyser av hur strukturella förändringar påverkar produktion och arbetslöshet
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar/seminarier. Undervisningsspråk är svenska.
Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras på följande vis: två skriftliga duggor samt en skriftlig tentamen. En del av poängen på
tentamen kan tillgodoräknas genom löpande examination under kursens gång.
Dugga 1 och dugga 2 examineras med betygen U eller G. Den skriftliga tentamen examineras 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 högre FX.
Betygskriterier:
• A (Utmärkt): Studenten kan redogöra för grundläggande begrepp och teorier inom makroekonomi.
Studenten skall också kunna redogöra för hur centrala makroekonomiska variabler utvecklats över tiden, för
hur penning- och finanspolitik bedrivs, för hur arbetsmarknaden påverkas av olika institutioner och för hur
dessa institutioner ser ut på svensk arbetsmarknad. Han/hon skall på ett korrekt och välstrukturerat sätt kunna
utföra en självständig analys av en makroekonomisk frågeställning på grundval av kursens teori- och
tillämpningsdel. Vidare krävs att studenten förmår skilja mellan positiv och normativ analys.
• B (Mycket bra): Studenten kan redogöra för grundläggande begrepp och teorier inom makroekonomi.
Studenten skall också kunna redogöra för hur centrala makroekonomiska variabler utvecklats över tiden, för
hur penning- och finanspolitik bedrivs, för hur arbetsmarknaden påverkas av olika institutioner och för hur
dessa institutioner ser ut på svensk arbetsmarknad. Han/hon skall på ett korrekt och välstrukturerat sätt kunna
utföra en analys av en frågeställning som direkt behandlas i kursmaterialet baserat på en given modell.
• C (Bra) krävs att studenten kan redogöra för grundläggande begrepp och teorier inom makroekonomi.
Studenten skall också kunna redogöra för hur centrala makroekonomiska variabler utvecklats över tiden, för
hur penning- och finanspolitik bedrivs, för hur arbetsmarknaden påverkas av olika institutioner och för hur
dessa institutioner ser ut på svensk arbetsmarknad. Studenten skall på ett korrekt sätt kunna utföra en analys
av en frågeställning som direkt behandlas i kursmaterialet baserat på en given modell.
• D (Tillfredsställande): Studenten kan redogöra för grundläggande begrepp och teorier inom makroekonomi.
Studenten skall också kunna redogöra för hur centrala makroekonomiska variabler utvecklats över tiden, för
hur penning- och finanspolitik bedrivs och för de mest centrala institutionerna på svensk arbetsmarknad.
Studenten skall på ett huvudsakligen korrekt sätt kunna utföra en analys av en frågeställning som direkt
behandlas i kursmaterialet baserat på en given modell.
• E (Tillräckligt): Studenten kan redogöra för grundläggande begrepp och väsentliga komponenter i teorier
inom makroekonomi. Studenten skall också kunna redogöra för i stora drag hur centrala makroekonomiska
variabler utvecklats över tiden, hur penning- och finanspolitik bedrivs och de mest centrala institutionerna på
svensk arbetsmarknad.
• FX (Otillräckligt): Studenten uppfyller i princip kraven för E ovan, men har inte beaktat önskemål om ett
förtydligande av tentamensvar.
• F (Helt otillräckligt): Studenten kan inte utföra en analys av en frågeställning som direkt behandlas i
kursmaterialet utan att göra stora misstag.
För betyg på hela kursen gäller att om duggorna båda examinerats med G bestäms kursbetyget av betyget på
tentamen och i annat fall blir kursbetyget F oberoende av betyget på tentamen.
För student som fått betyget FX eller F finns inga restriktioner på hur många gånger studenten får genomföra
skrivning, dugga och seminarieuppgift 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.
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Begränsningar

Kursen kan inte tas med i examen med någon av kurserna NE1060 grundkurs i nationalekonomi 20 poäng,
NE1200 Grundkurs mikroteori med tillämpningar 10 poäng, NE1300 Grundkurs i nationalekonomi, 20
poäng, långsam studietakt, NE1400 Grundkurs i nationalekonomi för matematik-ekonomilinjen, 20 poäng,
NE8400 Grundkurs i nationalekonomi på ekonomlinjen, 20 poäng, KG8110 Grundkurs i samhällsplanering,
60 poäng, KG8120 Fysisk och ekonomisk planering med statistik 20 poäng, EC1203 Makroteori 7,5
högskolepoäng, EC1213, 7,5 hp, EC1201, 7,5 hp, EC1202, 7,5 hp EC1010 30 hp eller EC1020, 30 hp.
Kurslitteratur

• Blanchard, O., Makroekonomi. Svensk bearbetning av Calmfors, L., Flam, H., Hassler, J. och Krusell, P.,
Liber, senaste upplagan
• M. Persson och E. Skult, Tillämpad makroekonomi, SNS förlag, senaste upplagan
• Artiklar. Förteckning på kurshemsidan.
• C.-H. Siven, Kompendium i doktrinhistoria - en översikt av nationalekonomins utveckling.
Nationalekonomiska institutionen. Finns på kurshemsidan.
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