Arbetsplan Samhällsekonomi
Syfte - Varför? II: Analysera samhällsstrukturer med hjälp av
Förmågor:
samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
IV: Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella
samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta och värderingar
Centralt innehåll: Hur hushållens, företagens och offentlig ekonomi hänger samman.
Även globalt.
Redovisning

På för individen valfritt sätt – efter godkännande av läraren. Det
kan vara en uppsats, eller en argumenterande och jämförande text
(typ debattartikel utifrån fakta eller något annat du kommer på.
Du skriver en plan för ditt arbete. Om du tycker det känns svårt
kan du få hjälp genom att få ett häfte av mig där du kan fylla i
svar på frågor och beskriva begreppen du ska kunna. Vid den
senare kan det vara svårt att nå en högre nivå än E.

II – när du redovisar din förståelse för begreppen visar du denna förmåga, alltså
använder dem
IV – när du tycker till i en aktuell fråga utifrån fakta så visar du på denna förmåga
och du ska då även tycka till runt andras åsikter i frågan med
Frågor att välja bland som visar förmågorna ovan:
1. Jämför marknadsekonomi, blandekonomi och planekonomi? Vilka fördelar ser du
med de olika sätten att sköta ett lands ekonomi och vilka nackdelar ser du? II
Du kan sedan även ta ställning till vilken form du tycker är det bästa och motivera
utifrån de fakta du sett när du gjort din jämförelse. Varför värderar du just dessa
fördelar för detta sätt att sköta ett lands ekonomi framför ett annat? IV
2. När ett företag ska startas så behövs alla produktionsfaktorerna. Ge flera
exempel på de olika produktionsfaktorerna och vilka fördelar kan du se med
användning av olika råvaror t.ex. och olika typer av arbetskraft. II och IV
3. Arbetslösheten är ett stort problem i Sverige
idag. Hur ska vi komma till rätt med detta? Hur ska
vi få till fler jobb? Jobb kan ju skapas både inom
privat och offentlig sektor. Vems är ansvaret och
hur gör vi? II och IV

FÖLJANDE MÅSTE ALLA LÄRA SIG
OCH RESONERA KRING:
Ekonomiskt kretslopp: Finns litet och stort
Privat och offentlig sektor
Bra och dåliga tider: Högkonjunktur och lågkonjunktur, konjunkturcykler
Marknadsekonomi: Fri konkurrens, Utbud och efterfrågan, Marknad, Inflation,
Monopol
Produktionsfaktorerna
Samhällets ekonomiska mål: transfereringar, statens styrmetoder, skatter
Välfärd – socialt skyddsnät
Planekonomi – statligt ägande
BNP – Brutto National Produkt, problem med BNP
Privat och offentligt ägande
Riksbank och vanliga banker – inlånings- och utlåningsränta, reporänta, amortering
Aktier och aktiemarknad
Handel och handelsbalans, import och export

