
Hur du kan träna inför provet vecka 38 

Varför lära sig ekonomi? Nästan allt i livet har en ekonomisk sida. Att skaffa sig verktyg, som t.ex. 

begrepp och ekonomiska teorier, gör det lättare att förstå världen. Varför vill vänsterpartiet höja 

skatterna, medan moderaterna vill sänka skatterna? Varför har vi friskolor? 

Ekonomi styrs inte av naturlagar, och ämnet handlar om hur vi människor beter oss (t.ex. jobbar 

hårdare om vi får högre lön). Men glöm inte att argumentera sakligt för dina åsikter och slutsatser. 

▪ Delta i undervisningen. Det vi pysslar med på lektionerna är det som kommer på provet. 

▪ Läs läromedelstexten. Fokusera på begrepp och samband (hur saker och ting hänger ihop). 

Hur hänger pengarnas värde ihop med produktionen av prylar och tjänster. 

▪ Träna på begrepp. För att förstå begreppen måste man sätta in dem i ett sammanhang. Ex. 

varför skapas inflation? Vad är en lågkonjunktur?  

▪ Gör en lista med begrepp som du låter någon förhöra dig på. 

▪ Prata och diskutera ekonomi med föräldrar och kompisar. 

▪ Repetera, allt man lär sig måste repeteras. Exempelvis: Sammanfatta vad den senaste 

lektionen handlade om (begrepp och samband). Slides och övningar finns i canvas. 

Frågor som diskuteras i undervisningen 
1. Begreppet Ekonomi betyder ungefär ”att hushålla med knappa resurser”. A) vad innebär 

det? B) Behövs ekonomer i paradiset? 

2. Hur får våra pengar värde? (Inflation och deflation) 

3. Hur skapar vi en bra och fungerande ekonomi i samhället? (Ekonomiska teorier) 

4. Varför ville Adam införa marknadsekonomi? Fördelar? Hot? Nackdelar? 

5. Varför var Marx så kritisk mot Adam Smiths marknadsekonomi? Är planekonomin eller 

blandekonomin bra alternativ till marknadsekonomin? 

6. Hur menade Keynes att man kan lösa en lågkonjunktur? 

7. Bör ett lands ekonomi vara jämlikt och jämställd? Vad innebär det att ekonomin är jämlik 

och jämställd? Att alla tjänar/äger lika mycket? Att alla får likvärdiga möjligheter? 

Testa om du har koll på helheten! 
Träna på scenarier. Utgå från ”det samhällsekonomiska kretsloppet”. Vad händer om … 

a) Företag går i konkurs. Hur påverkas hushållen, bankerna, den offentliga sektorn, utlandet? 

b) Regeringen höjer/sänker skatterna? Hur påverkas … 

c) Exporten till utlandet minskar. Hur påverkas … 

d) Bankerna höjer/sänker räntan? Hur påverkas … 

e) Norge drabbas av en svår lågkonjunktur. Norge är en av våra viktigaste handelspartners. Vi 

exporterar mer än vi importerar till Norge. 
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