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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Nationalekonomi I, 30 högskolepoäng, eller motsvarande
Kursens uppläggning
Provkod
220A

Benämning
Intermediate Macroeconomics

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Fakta om ekonomiska aggregat och makroekonomiska modeller. I synnerhet:
• Ekonomisk tillväxt och konjunkturer
• Penningpolitik
• Bytesbalans
• Sysselsättning och arbetslöshet
• Växelkurser
• Statsbudgetens effekter på ekonomin
• Finansiella kriser
Genomgående anknytning till historiska och aktuella makroekonomiska fenomen, med ett globalt perspektiv
och samtidigt ett speciellt fokus på Sverige.
Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten med avseende på
Kunskaper och förståelse:
• känna till och förstå grundläggande makroekonomiska modeller för tillväxt, konjunktursvängningar,
växelkurser, sysselsättning och arbetslöshet, inflation, budgetunderskott och statsskuld.
Färdighet och förmåga:
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• kunna redogöra för de ovan nämnda modellerna och härleda deras implikationer.
• kunna tillämpa grundläggande makroekonomiska modeller på fenomen som tillväxt, bytesbalans,
sysselsättning, växelkurser, konjunktursvängningar, penningpolitik och budgetunderskott.
Värderingsförmåga (omdöme) och förhållningssätt:
• förstå hur man använder olika förenklade modeller för att belysa olika frågeställningar.
• kunna bedöma rimligheten i antaganden bakom olika modeller och inse modellernas begränsningar.
• kunna bedöma huruvida en modells implikationer stämmer någorlunda med fakta.
• kunna bedöma rimligheten i de makroekonomiska resonemang som förekommer i den allmänna debatten.
Undervisning

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

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen. Genom frivillig delexamination i form av
inlämningsuppgifter under kursen kan en student få poäng på tentamen. Poängen genom den frivilliga
delexaminationen är giltig vid det aktuella kurstillfällets ordinarie tentamen och omtentamen. Det är dock
alltid möjligt att få full poäng på tentamen och därmed på kursen enbart genom att skriva tentamen.
Betygssättning sker enligt en sjugradig 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:
• F (Helt otillräckligt): Inga krav.
• FX (Otillräckligt): Att känna till de modeller som gåtts igenom på kursen.
• E (Tillräckligt): Att känna till hur de modeller som gåtts igenom på kursen fungerar på ett intiutivt plan.
• D (Tillfredställande): Att utöver kraven för E också kunna tillämpa de genomgångna modellerna på de
problem som gåtts igenom på kursen.
• C (Bra): Att utöver kraven för D också självständigt kunna tillämpa de genomgångna modellerna på andra
problem än sådana som gåtts igenom på kursen.
• B (Mycket bra): Att utöver kraven för C också kunna genomföra de matematiska härledningarna av
modellerna.
• A (Utmärkt): Att utöver kraven för B också självständigt kunna belysa makroekonomiska frågeställningar
med hänvisning till modeller och fakta och kunna ta ställning till värdet av olika angreppssätt.
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 NE2010 Fortsättningskurs i nationalekonomi 20 poäng,
NE2300 Fortsättningskurs i nationalekonomi på ekonomlinjen 20 poäng, NE2400 Fortsättningskurs i
nationalekonomi för matematik-ekonomilinjen 20 poäng, NE2410 Fortsättningskurs i nationalekonomi för
matematik-ekonomilinjen 15 poäng, NE2500 Fortsättningskurs i samhällskunskap med inriktning mot
nationalekonomi 20 poäng, KG8140 Fysisk och ekonomisk planering med statistik - inriktning
nationalekonomi 40 poäng eller NE2016 Ekonomisk politik, inflation arbetslöshet och tillväxt 5 poäng.
Kurslitteratur

Se kurshemsidan via http://www.ne.su.se.
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