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HÄR KOMMER KUNGEN

OM SERIEN
Den självsäkre kungen låtsas att han kan allt. Men han 
kan faktiskt inte alls så mycket om ekonomi och hur den 
fungerar. Lyckligtvis kan han få hjälp av den allvetande 
tanten i glasskiosken som med glasskulor, strössel och 
lite magi förklarar olika ekonomiska begrepp för ho-
nom.

MÅL OCH SYFTE
Här kommer kungen är en serie om ekonomi för elever 
i åk 4-6. Målet är att eleverna ska förstå ett antal grund-
läggande begrepp i ekonomi och hur de hänger ihop 
med varandra.

KOPPLINGAR TILL LGR11
Ekonomi ingår i Lgr11 i kursplanen i samhällskunskap. 
Ur det centrala innehållet:

Samhällsresurser och fördelning
• Privatekonomi och relationen mellan arbete, in-

komst och konsumtion.
• Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad 

kommuner, landsting och stat använder skatte-
pengarna till.

• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika de-
lar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser 
av, välstånd och fattigdom.

SÅ HÄR KAN DU ARBETA MED MATERIALET
Det finns ett arbetsblad till varje avsnitt i serien. Där 
finns viktiga ord (gå gärna igenom orden innan ni tit-
tar för att ge förförståelse och/eller efteråt som repeti-
tion), repetitionsfrågor, frågor att resonera kring samt 
tips om hur man kan arbeta vidare. Till vissa uppgifter 
finns det tydligare beskrivningar på hur uppgiften kan 
utföras, till andra inte. Det är du som leder arbetet som 
bäst avgör hur gruppen ska lösa uppgifterna.

Några förslag:
• Diskussion i helklass, i mindre grupper eller i par – 

avsluta gärna med tvärgrupper
• 4-hörnsövningar (varje hörn i rummet motsvarar 

en viss åsikt, eleverna väljer hörn och ställer sig 

där) eller värderingslinjer. (ena änden symbolerar 
en värdering och den andra en motsatt värdering. 
Så placerar sig eleverna längs linjen i en glidande 
skala)

• Skriva logg, dikter, serier eller berättelser
• Måla, teckna eller göra kollage
• Dramatisera, filma eller göra en pod

Uppgifter till hela serien
• När ni har sett några eller alla program i serien kan 

ni arbeta med det här:
• Beskriv Kungen! Vem är Kungen i serien? Vilka 

egenskaper har han?
• Skriv kungens dagbok för en dag.
• Vem är glasstanten? Fundera på hur hennes eko-

nomi ser ut. Äger hon kiosken eller är hon anställd? 
Vad tjänar hon? Vad ska hennes pengar räcka till?

• När Kungen känner sig osäker och funderar på nå-
got blir han sugen på glass. Eller egentligen blir han 
nog mest sugen på att prata med glasstanten. Har 
du någon glasstant? Någon som du kan fråga om sa-
ker du undrar över? Skriv eller rita och berätta. Om 
du vill kan du istället fantisera om vem som skulle 
vara den perfekta personen att fråga om saker.

• För att lättare förstå och lära sig alla nya begrepp 
är det bra om ni efter att ha sett alla program ar-
betar med hur alla delar och begrepp hänger ihop 
i det ekonomiska kretsloppet. Förklara för gruppen 
hur det ekonomiska kretsloppet hänger ihop, gärna 
med exempel från programmen. Arbeta sedan med 
kopieringsunderlaget nedan.

OFFENTLIG SEKTOR

FÖRETAGENHUSHÅLLEN

BANKER

politiska beslut

arbetskraft, betalning

kapital och varor 
samt löner

skatter och avgifter

service, lön, bidrag

skatter och avgifter

service och bidrag

betalningar

lån

import och export

sparande, amorteringar

räntor och lån
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KOPIERINGSUNDERLAG
Alla ekonomiska begrepp du nu har lärt dig hänger fak-
tiskt ihop med varandra. Men hur? Det ska du få arbeta 
med lite grann nu.

1. Fyll i orden på vid rätt pil i bilden. Jämför och disku- 
 tera hur ni har tänkt.

lön, skatt, moms, bidrag, jobb, varor, tjänster, sparande, 
lån, ränta

En del ord kan finnas med på flera ställen.

BANKER

 HUSHÅLL    FÖRETAG

STAT, KOMMUN, LANDSTING

3.  Förklara hur kretsloppet påverkas vid en lågkon- 
 junktur.

4.  Förklara hur inflation kan påverka både priser och  
 löner samtidigt.


