SÄNDNINGSDATUM: 2013-07-24
PRODUCENT: ANNA LINDSJÖÖ ERSÖZ
PEDAGOG: MATTIAS BJÖRKLUND
KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE

ARBETSBLAD
Programnummer: 650103225/tv4

Program 4: “Konjunkturer kommer och går. Hur får man pengarna att bestå?”
De övergripande frågorna till varje avsnitt fördjupas i lärarhandledningen.
Använd internet för att ta reda på vad de olika begreppen betyder och hur dessa samverkar innan ni diskuterar
frågorna. Alla ståndpunkter du anför ska ha en faktagrund.

Inslag 1: “Jonas Birgersson byggde upp och förlorade en förmögenhet före 30 års ålder”
Att diskutera:
1. Vad är en aktie och varför kan denna öka och minska i värde?
2. Vad är en ekonomisk bubbla?
3. Hur kunde IT-bolagen under 90-talet vara värda så mycket pengar utan att de tjänade några pengar?
4. Hur kunde IT-entreprenörerna bygga upp privata förmögenheter under 90-talet?
5. Hur tycker Jonas Birgersson att man ska göra för att bli rik?
Att arbeta vidare med:
a. Ta reda på och förklara varför konjunkturerna går upp och ner samt hur vi kan se vad det är för konjunktur just nu.
http://www.ekonomifakta.se/
http://www.riksbank.se/
b. Diskutera om det finns några ekonomiska bubblor i vårt samhälle just nu! Vilka varningstecken kan man
ta fasta på?

Inslag 2: ”Shopping med dålig eftersmak”
Att diskutera:
1. Varför kan det lätt skapas ekonomiska bubblor om många lånar pengar?
2. Varför gick de isländska bankerna i konkurs?
3. Varför skapas ekonomiska kriser över huvud taget?
4. Varför styr förväntningarna konjunktursvängningarna?
5. Varför var banker förr försiktiga med att låna ut pengar medan bankerna i dag gärna lånar ut pengar?
6. Vilka får betala för kriserna?
Att arbeta vidare med:
a. I programmet talar man om att man sänker priset på pengar när konjunkturen går ner! Ta reda på varför
man sänker räntan när konjunkturen går ner?
http://www.ekonomifakta.se/
http://www.riksbank.se/
b. Vad tycker ni att makthavarna borde göra för att hindra en alltför stor utlåning av pengar?
c. Kan ett land gå i konkurs? Diskutera vad som händer när staten får slut på pengar!

Inslag 3: ”Vintagebubblan”
Att diskutera:
1. Vad skapar ett värde på en sak och varför går saker
och ting upp och ner i värde?
2. Spelar det någon roll om saken var dyr eller billig
från början om man ska bestämma priset idag, tror
du?
Att arbeta vidare med:
a. Vilka trender gäller just idag och har dessa skapat
höga priser på några särskilda produkter?

Inslag 4: ”Var ekonomisk, inte snål”
Att diskutera:
Tycker du att nedanstående är bra ekonomiska råd:
I. Sätt den ekonomiska tryggheten främst
II. Jämför priser
III. Handla med kontanter
IV. Arbeta
Diskutera för- och nackdelar!
Att arbeta vidare med:
a.Titta på Björns råd och fundera på om du vill lägga till eller ta bort något. Är alltid samma ekonomiska råd
bra eller måste vi tänka på nya sätt när samhället förändras?

