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Momentplanering: Samhällsekonomi 
 
Ekonomi betyder hushållning, hushållning med knappa resurser, vilket alltid 
har varit en faktor i människors liv, även på samhällsnivån ända sedan 
samhällen började växa fram med jordbruksrevolutionen 10 000 år sedan. 
Från att ha handlat om byars överlevnad, till fokus på enskilda stater, står vi 
nu inför nya utmaningar som den globaliserade ekonomin och sinande 
naturresurser. En arbetare i Sverige utkonkurreras av en arbetare i Kina och våra “svenska” 
fiskpinnar är i själva verket från Norge, innan de får åka till Asien för att filéas innan de paneras 
och försteks i Frankrike och hamnar i våra butiker. Välkommen till momentet om 
samhällsekonomi. 

 

Mål och innehåll 

Under momentet ska punkterna 2-3 i ämnets syfte behandlas; undervisningen i ämnet 
samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 
 

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, 
politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållande påverkar och påverkas av 
individer, grupper och samhällsstrukturer. 
3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med 
hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. 
 

Målen kopplas till följande centralt innehåll: 
 

○ Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och 
internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och 
resursfördelning utifrån olika förutsättningar. 

○ Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med 
undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att 
samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att 
bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, 
argumentationsanalys och källkritik. 
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Kunskapskrav 

E C A 

Eleven kan översiktligt redogöra för 

och analysera olika samhällens 

organisation och samhällsförhållanden 

samt de bakomliggande idéerna. 

Eleven kan utförligt redogöra för och 
analysera olika samhällens organisation 
och samhällsförhållanden samt de 
bakomliggande idéerna.  

Eleven kan utförligt och nyanserat 
redogöra för och analysera olika 
samhällens organisation och 
samhällsförhållanden samt de 
bakomliggande idéerna.  

I sin analys förklarar eleven enkla 
samband och drar enkla slutsatser om 
likheter och skillnader mellan olika 
samhällens organisation.  

I sin analys förklarar eleven samband 

och drar välgrundade slutsatser om 

likheter och skillnader mellan olika 

samhällens organisation.  

I sin analys förklarar eleven komplexa 

samband och drar välgrundade 

slutsatser om likheter och skillnader 

mellan olika samhällens organisation. 

Dessutom kan eleven översiktligt 
redogöra för de historiska 
förutsättningarnas betydelse och dra 
enkla slutsatser om hur nutida 
samhällsförhållanden, exempelvis 
arbetslivets utveckling, påverkar och 
påverkas av individer, grupper och 
samhällsstrukturer. 

Dessutom kan eleven utförligt 

redogöra för de historiska 

förutsättningarnas betydelse och dra 

välgrundade slutsatser om hur nutida 

samhällsförhållanden, exempelvis 

arbetslivets utveckling, påverkar och 

påverkas av individer, grupper och 

samhällsstrukturer. 

Dessutom kan eleven utförligt och 

nyanserat redogöra för de historiska 

förutsättningarnas betydelse och dra 

välgrundade och nyanserade 

slutsatser om hur nutida 

samhällsförhållanden, exempelvis 

arbetslivets utveckling, påverkar och 

påverkas av individer, grupper och 

samhällsstrukturer. 

Eleven diskuterar översiktligt 

orsakerna och konsekvenserna samt 

möjliga lösningar på samhällsfrågorna. 

Eleven kan ge enkla argument för sina 

ståndpunkter och värderar med enkla 

omdömen andras ståndpunkter. 

Eleven diskuterar utförligt orsakerna 

och konsekvenserna samt möjliga 

lösningar på samhällsfrågorna. Eleven 

kan ge välgrundade argument för sina 

ståndpunkter och värderar med enkla 

omdömen andras ståndpunkter. 

Eleven diskuterar utförligt och 
nyanserat orsakerna och 
konsekvenserna samt möjliga lösningar 
på samhällsfrågorna. Eleven kan ge 
nyanserade argument för sina 
ståndpunkter och värderar med 
nyanserade omdömen andras 
ståndpunkter. 

Eleven kan översiktligt redogöra för 

individens rättigheter och skyldigheter i 

rollen som konsument, förhållandet 

mellan hushållets inkomster och 

utgifter, tillgångar och skulder samt för 

sambanden mellan den privata 

ekonomin och samhällsekonomin. 

Eleven kan utförligt redogöra för 

individens rättigheter och skyldigheter i 

rollen som konsument, förhållandet 

mellan hushållets inkomster och 

utgifter, tillgångar och skulder samt för 

sambanden mellan den privata 

ekonomin och samhällsekonomin. 

Eleven kan utförligt och nyanserat 
redogöra för individens rättigheter och 
skyldigheter i rollen som konsument, 
förhållandet mellan hushållets 
inkomster och utgifter, tillgångar och 
skulder samt för sambanden mellan den 
privata ekonomin och 
samhällsekonomin. 

E C A 

 
Material 

Almgren, Hans & Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik. Reflex 123. Malmö: Gleerups 
2012. s 303-344 (GRÖN) 
 
Lektionsmaterial, publicerat på den fantastiska sajten, jji.se 
 


