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Innehåll
Kursen behandlar den nationella ekonomin i stort, och då mer specifikt den svenska ekonomin. Följande områden behandlas:
1. Nationalräkenskaperna och BNP-begreppet,
2. Betalningsbalansen och utrikeshandeln,
3. Tillväxtteori,
4. Arbetslöshet och inflation,
5. Pengar, penningmängd och prisnivå,
6. Den keynesianska modellen,
7. Ekonomisk politik i en öppen ekonomi,
8. Växelkurspolitik.
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1.1 förklara centrala begrepp inom det makroekonomiska området,
1.2 med hjälp av teoretiska modeller förklara centrala ekonomiska samband inom det makroekonomiska området,
1.3 redogöra för hur de svenska institutioner som är viktigast för den ekonomiska politiken fungerar och vilka begränsningar
de arbetar under,
Färdigheter och förmåga
2.1 analysera effekterna av olika makroekonomiska händelser på samhällsekonomin,
2.2 analysera vilka effekter olika ekonomisk-politiska åtgärder får på samhällsekonomin samt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 med hjälp av de begrepp och teorier som behandlats i kursen kritiskt värdera olika tänkbara ekonomisk-politiska åtgärder
för att uppnå givna makroekonomiska mål.
Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan
förekomma.

Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom skriftlig tentamen.
Om studenten har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från Högskolan i Borås på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator har att utifrån kursplanens mål avgöra om
examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men kurslitteratur på engelska kan förekomma.
Fregert, K & Jonung, L, (2018). Makroekonomi – Teori, politik & institutioner, Studentlitteratur: Lund. 5:e upplagan.
Ytterligare litteratur och undervisningsmaterial tillhandahålls via lärplattformen (max 200 sidor).
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursutvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
skall inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med
ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.
Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ingår i Civilekonomprogrammet, Ekonomutbildningen och ges som fristående kurs.

