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Makroekonomisk teori med tillämpningar 7,5 hp
Macroeconomic Theory with Applications 7.5 credits
Grundnivå
Fördjupningsnivå: grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)
Kursplanen är fastställd av Forsknings• och utbildningsnämnden (2019•04•25) och gäller studenter antagna höstterminen 2019.

Kursens inplacering i utbildningssystemet
Ingår i Civilekonomprogrammet och Ekonomprogrammet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet +
Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehö•
righet 4).
Eller:
Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(områdesbehörighet A4).
Kursens mål
Kursens mål är studenten ska utveckla kunskap i makroe•
konomisk teori och förmåga att tillämpa makroekonomisk
teori på aktuella problem samt att ge kännedom om och
förmåga till kritisk analys av makroekonomiska förhållanden
och utvecklingstendenser.

• värdera och diskutera ekonomiska beslut eller hän•
delser utifrån ekonomisk teori, samt kritiskt diskutera
modellernas förutsättningar, tillämpning och slutsatser
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen inleds med en genomgång av grundläggande makro•
ekonomiska begrepp, variabler och frågeställningar. Därefter
diskuteras nationalräkenskaper, nansräkenskaper och betal•
ningsbalans samt frågor relaterade till dessa. Sedan diskuteras
nanssektorn, arbetslöshet, in ation och ekonomisk tillväxt.
Vidare diskuteras arbetsmarknadspolitik, pengar, prisnivåer
och växelkurser. Avslutningsvis diskuteras konjunkturer, kon•
junkturteorier och stabiliseringspolitik.
Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

Efter avslutad kurs Makroekonomi 7,5 hp skall studenten
kunna:

Examination
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under•
känd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kunskap och förståelse

Kursen avslutas med individuell skriftlig tentamen.

• redogöra för och förstå de grundläggande makroeko•
nomiska begreppen, variablerna och frågeställningarna
• redogöra för och förstå de grundläggande makroeko•
nomiska teorierna och modellerna
• redogöra för och förstå de grundläggande redskapen i
stabiliseringspolitiken
Färdigheter och förmåga

• i skriftlig form kunna redogöra för grundläggande be•
grepp, variabler, teorier, modeller och metoder inom
området makroekonomisk teori och stabiliseringspo•
litik
• i skriftlig form redogöra för och diskutera hur de mak•
roekonomiska redskapen och modellerna kan tilläm•
pas för att analysera makroekonomiska och stabilise•
ringspolitiska problem
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Examinationsmoment
Skriftlig tentamen

Betyg
7,5 hp

U/G/VG

Om studenten har fått beslut från Högskolan i Halmstad om
särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning,
har examinator rätt att besluta om ett anpassat examina•
tionsmoment eller låta studenten genomföra examinationen
på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande
för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska
dokumenteras och redovisas för studenterna.
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Kurslitteratur
Fregert, K. & L. Jonung. Makroekonomi, Teori, politik och institutioner. Studentlitteratur, senaste upplagan.
Kompletterande material.

