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Förkunskaper
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 eller
Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4/A4).

Mål
Delkurs 1: 7,5 hp
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
l

l

l

l

l
l

definiera de grundläggande begreppen bruttonationalprodukt, inflation,
arbetslöshet och tillväxt samt förklara sambanden mellan dessa makroekonomiska
variabler
redogöra för de grundläggande principerna för nationalräkenskapernas
uppbyggnad samt beräkna ingående delar
redogöra för hur arbetsmarknaden fungerar och hur den påverkas av
institutionella förhållanden
förklara och diskutera stabiliseringspolitiska målsättningar, implementeringar och
resultat
utföra analyser av effekten av finanspolitik på kort och medellång sikt
förklara och analysera, verbalt och grafiskt, vad som påverkar och bestämmer
ekonomisk tillväxt

Delkurs 2: 7,5 hp
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
l

l

l

redogöra för huvuddragen i hur svensk ekonomisk politik har bedrivits i ett
historiskt perspektiv
redogöra, verbalt och grafiskt, för hur grundläggande penningmarknader och
penningpolitik fungerar
utföra grundläggande analyser för hur penningpolitik kan påverka

Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
l

l

l

l

l

redogöra för huvuddragen i hur svensk ekonomisk politik har bedrivits i ett
historiskt perspektiv
redogöra, verbalt och grafiskt, för hur grundläggande penningmarknader och
penningpolitik fungerar
utföra grundläggande analyser för hur penningpolitik kan påverka
samhällsekonomin
redogöra, verbalt och grafiskt, för hur valutamarknaden fungerar och kunna
beskriva dess betydelse för en öppen ekonomi
analysera, i samverkan med andra studenter, en avgränsad makroekonomisk
frågeställning i en kortare uppsats, samt diskutera och försvara uppsatsen i ett
seminarium

Innehåll
Under kursen behandlas följande moment:
Delkurs 1: 7,5 hp
Delkursen innehåller:
l
l
l
l
l
l
l

introduktion till makroekonomi och grundläggande makroekonomiska begrepp
Sveriges ekonomiska utveckling
makroekonomiska definitioner och samband
grundläggande tillväxtteori
aggregerat utbud och efterfrågan
introduktion till makroekonomiska modeller
finanspolitikens grunder

Delkurs 2: 7,5 hp
Delkursen innehåller:
l
l
l
l
l
l
l
l

penningmarknader och penningpolitik
penningpolitik och finanspolitik i den öppna ekonomin
interaktion mellan penning och finanspolitik
inflation och arbetslöshet
grundläggande stabiliseringspolitik
växelkurser och den öppna ekonomin
Ekonomiska och monetära unionen (EMU)
finansiella kriser och den finansiella revolutionen

Undervisningsformer
Delkurs 1: 7,5 hp
Undervisningen består av föreläsningar och övningar.
Delkurs 2: 7,5 hp
Undervisningen består av föreläsningar, övningar, handledning och seminarie.
För båda delkurser gäller följande:
Obligatoriska moment framgår av schemat.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Delkurs 1: 7,5 hp
Examination sker i form av duggor och skriftlig tentamen.
Delkurs 2: 7,5 hp
Examination sker i form av dugga, inlämningsuppgift och skriftlig tentamen.
För båda delkurser gäller följande:
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända.
Efter varje ordinarie examinationstillfälle följer minst en förnyad examination i nära
anslutning till den tidpunkt resultatet av den ordinarie examinationen meddelats.

För båda delkurser gäller följande:
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända.
Efter varje ordinarie examinationstillfälle följer minst en förnyad examination i nära
anslutning till den tidpunkt resultatet av den ordinarie examinationen meddelats.
Studenter som ligger nära gränsen för godkänt betyg på rapporter kan få komplettera
efter examinators anvisningar och tidsangivelse för att uppnå godkänt resultat.
Betygskriterier för AFskalan kommuniceras skriftligt till studenten senast i samband
med delkursstart.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: Kursen överlappar 1NA902, 1NA904, 1NA831,
1NA821 och 1NA881:1 med 100 % vardera.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
För båda delkurser gäller följande:
Eklund, K. Tillväxt. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan. Cirka 220 sidor.
Fregert, K. & Jonung, L. Makroekonomi, Teori, politik och institutioner.
Studentlitteratur. Senaste upplagan. Cirka 620 sidor.
Vetenskapliga artiklar samt aktuell statistik. Cirka 75 sidor.

