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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2012-09-12
och gäller från vårterminen 2013 vid Karlstads universitet.

Kurskod: NEGB14
Makroekonomi, 7.5 hp
(Macroeconomics, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker på engelska om icke svensktalande studenter eller lärare finns på kursen. Annars sker
undervisningen på svenska.

Behörighetskrav
Nationalekonomi 30 hp.

Huvudområde
NAA (Nationalekonomi)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten
- förstå sambanden mellan penningmängd, prisnivå och inflation, samt hur Riksbanken genom sin
penningpolitik kan kontrollera dessa markoekonomiska variabler,
- förstå orsakerna till konjunkturbetingad arbetslöshet och hur regeringen genom finanspolitik kan påverka
denna,
- förstå sambanden mellan räntenivå, inflation och växelkurs samt förutsättningar för att bedriva penningpolitik
och finanspolitik i en liten öppen ekonomi av Sveriges typ,
- förstå de kort- och långsiktiga effekterna av bestående underskott i den offentliga sektorns budget på det
privata sparandet och investeringsviljan,
- förstå drivkrafterna bakom långsiktig ekonomisk tillväxt,
- kunna förklara varför det på kort sikt finns en avvägning (val) mellan arbetslöshet och inflation och varför
detta val inte föreligger på lång sikt,
- kunna analysera effekterna av både penning- och finanspolitiska åtgärder och hur de beror på graden av
ekonomisk integration med omvärlden och
- kunna värdera effekterna av olika makroekonomiska åtgärder på de centrala makroekonomiska variablerna,
både på kort och lång sikt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen startar med en repetition av grundläggande nationalräkenskapsbegrepp och definitioner av olika
makroekonomiska storheter, såsom brutto- och nettonationalprodukt, nationalinkomst, handels- och
bytesbalans, konsumentprisindex, inflation och arbetslöshetsgrad. Därefter diskuteras sambandet mellan den



reala och monetära sidan av ekonomin och hur efterfrågan och utbud på pengar bestämmer pris- och räntenivå.
Sambandet mellan tillväxt i penningmängden och inflationstakten behandlas och de sociala kostnaderna av
inflation diskuteras. Förutsättningarna för både penning- och finanspolitik i en liten öppen ekonomi är nästa
tema vilket knyts samman med en diskussion av olika typer av växelkursregimer och vilka konsekvenser dessa
har för effektiviteten i olika penning- och finanspolitiska åtgärder. Resten av kursen behandlar
arbetslöshetsproblemet, långsiktig tillväxt och konsekvenserna av bestående underskott i den offentliga sektorns
budget

Undervisningen sker i huvudsak genom föreläsningar men även genom att studenterna som seminarieuppgift
kalibrerar och simulerar en dynamisk allmän jämviktsmodell.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig tentamen.

Betyg

Kursen bedöms enligt betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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