ARBETSBLAD
HÄR KOMMER KUNGEN
INFLATION
Viktiga ord i programmet:
inflation
pris
lön
prisökning
hyperinflation
värde
Kommer du ihåg?
1. Varför måste Kungen skynda sig att köpa glass?
2. Vad händer med priserna när det är inflation?
3. Vad kallas det när inflationen är extremt hög?
4. Varför gör det inte så mycket för oss som ska betala för saker att det är lite
inflation?
5. Om alla i ett land skulle vara väldigt rika, hur skulle det påverka pengarnas
värde?
6. I programmet berättar glasstanten om hur det var i Tyskland 1923. Vad var det
som hände där då?
Fundera mera


Kungen vill trycka mer pengar så att alla ska bli rika, men glasstanten säger att
det inte fungerar att göra så. Arbeta tillsammans och fundera på varför det inte
fungerar. Rita en bild där ni förklarar hur ni tänker och skriv även en bildtext till
bilden. Ha gärna med ett diagram i bilden.

Ta reda på mer



Ett exempel på hyperinflation var inflationen i Tyskland år 1923. Försök hitta fler
exempel på länder som råkat ut för hyperinflation.
Ta reda på hur mycket dina föräldrar hade i veckopeng när de var små. (Eller
mormor/farmor/farfar/morfar. Eller vem som helst som är lite äldre.) Så går du
in på sidan Ekonomifakta.se och räknar ut hur mycket det motsvarar i dagens
penningvärde. Hade dina släktingar mer eller mindre i veckopeng än vad du har?

Visste du att…
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http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperinflation_in_the_Weimar_Republic
När hyperinflationen var som värst i Tyskland på 20-talet kunde ett frimärke kosta 5
miljarder mark. En limpa bröd kostade över 200 miljarder mark!
I Sverige har vi inte haft någon hyperinflation direkt, men 1983 var inflationen 13,6%,
vilket är en hög siffra. Målet är att ha en inflation på cirka 2 % för det har man sett är
bäst för landets ekonomi.
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