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LEKTIONSPLANER 
 
GENERATION €URO STUDENTS’ AWARD 
 
 

1. Inledning 
 
Lektionsplaner för att förbereda eleverna för 
 

1. flervalsfrågorna 
2. analysuppgiften 
3. presentationen 

 
Lektionsplanerna kan användas av lärare vars elever deltar i tävlingen. De anger vilka steg som ska tas och vilket 
material som behövs. Den här handledningen ger underlag och idéer för totalt 21 lektioner. Det är inte obligatoriskt 
att hålla så många lektioner men lektionerna bör ge eleverna tillräckliga kunskaper för de tre tävlingsomgångarna. 
Beroende på tid och resurser kanske vissa lärare vill lägga ner mer tid, andra mindre.  
 
För att lyckas med flervalsfrågorna bör eleverna läsa och lära sig om euroområdet och det institutionella ramverket 
som skapades för euron. Analysuppgiften (och presentationen) kommer till stor del att bero på vad eleverna lärt sig 
om faktorer som påverkar den ekonomiska utvecklingen och vad som händer i ekonomin i dagsläget. I de första 7–8 
lektionerna läggs därför fokus på flervalsfrågorna och de innehåller även material och uppgifter för att förbereda 
eleverna för den uppgiften. Under de följande 9 lektionerna behandlas analysuppgiften med hjälp av källmaterial om 
penningpolitiken och annan ekonomisk information (både i teori och praktik). Under de sista 4 lektionerna förbereds 
eleverna för presentationen.  
 
 
 

 
2. Lektionsplaner 
 
1:a omgången: Flervalsfrågorna online  
(8 lektioner) 
 
För flervalsfrågorna måste eleverna ha goda kunskaper om penningpolitik, euroområdets ekonomiska och 
institutionella ramverk och Eurosystemet. Målsättningen för de första 6–7 lektionerna är att nå den nivån. Eleverna 
kan undersöka många källor och delta i olika aktiviteter för att få reda på mer om Eurosystemet.  
 
För att besvara frågorna behövs också kunskaper om vilka faktorer som påverkar den ekonomiska utvecklingen. 
Under lektionerna görs alltså även en genomgång av de makroekonomiska grunderna och penningpolitikens roll. 
Dessa kunskaper fördjupas ytterligare under arbetet med analysuppgiften. 
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Lektion 1 
 

Översikt och mål 

 Förklara syftet med tävlingen och vad man kan vinna. 

 Diskutera de olika stegen. 

 Kom överens om uppgifterna och en tidsplan. 
Förberedelser för frågorna: 

 Hjälp eleverna att lära sig om europeisk integration.  

 Ge en historisk översikt. 

 

Mål 
(Lärostoff/information som 
ska bearbetas) 

Kom överens om en tidsplan och de olika stegen i tävlingen. För att laget ska nå 
framgång behöver man sätta olika tidsfrister. Visa också vad som behöver göras i de 
olika stegen i tävlingen. De olika tidsfristerna hittar du på tävlingens webbplats 
(www.generationeuro.eu) och i lärarhandledningen. Gå igenom dessa med eleverna 
och arbeta fram en plan. 
Bygg upp kunskaper om Eurosystemets och ECB:s historia och utveckling.  

Information 
(Ge den information som 
behövs) 
 

Läs igenom lärarhandledningen och lägg fokus på de olika uppgifterna och vad de 
innebär (Resurs 1). 
Visa videon ”Historia” (6 minuter) som du hittar under ”Utbildningsmaterial” på ECB:s 
webbplats. Rekommendera dina elever att anteckna. Om tiden räcker till kan videon 
visas två gånger (Resurs 2).  
Läs fram till rubriken “Eurosystemets mål” i texten på webbplatsen Generation €uro 
(Resurs 3). 
Skriv ut och gå igenom EMU:s historia (Resurs 4).  

Aktivitet 
(Aktiviteter som befäster 
lektionens budskap) 
 
 

Gör en tidslinje, från 1950 fram till idag, med datum som är viktiga för euroområdet, 
information om vad som har hänt och varför. Kunskap om andra ämnen, t.ex. historia, 
kan också tas med.  

Utvärdering 
(Steg för att bedöma hur 
mycket eleverna förstått) 
 

Diskutera utvecklingen som lett fram till europeisk integration inom gruppen. Vilka var 
skälen? Vilka hinder/svårigheter fanns? Vad krävdes för att uppnå europeisk 
integration? (EMU:s tre etapper)  

Läxa  
(Förberedelser för nästa 
lektion) 

Färdigställ tidslinjen. 
Läs igenom resten av texten på webbplatsen Generation €uro (Resurs 3). 
Läs igenom texten på webbplatsen Generation €uro (Resurs 5).  

 
Resurser 
1. Lärarhandledningen (online eller tryckt version). 
2. Videofilmer på ECB:s webbplats, utbildningsmaterial. 
3. Bakgrundsinformation på webbplatsen Generation €uro: Om Eurosystemet → “Euroområdet, Eurosystemet, 

Europeiska centralbanken och Europeiska centralbankssystemet”. 
4. Ekonomiska och monetära unionens historia, som finns på ECB:s webbplats. 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu/html/index.sv.html . 
5. Bakgrundsinformation på webbplatsen Generation €uro: Om Eurosystemet → “Eurosystemets penningpolitiska 

strategi”. 

http://www.generationeuro.eu/
http://www.generationeuro.eu/files/fi_sw/TeachersBooklet_SV_2015.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/movies/html/index.sv.html
http://www.generationeuro.eu/index.php?id=7&L=20
http://www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu/html/index.sv.html
http://www.generationeuro.eu/index.php?id=7&L=20
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Lektion 2 

 

Översikt och mål 
 
Förberedelser för frågorna: 

 Förstå Eurosystemets och ECB:s roll och mål samt vad som förenar dem med andra europeiska institutioner. 

 Förklara fördelarna med en gemensam valuta och prisstabilitet på medellång sikt, även i kristider. 

 Förklara prisstabilitetens betydelse när det gäller att förankra inflationsförväntningarna och de långa räntorna, 
vilket i sin tur bidrar till anpassningsprocessen och, bland annat, främjar tillväxten. 

 Utöka kunskaperna om Eurosystemets penningpolitik, dvs. förklara ordinära och extraordinära penningpolitiska 
åtgärder. 

 

 
 

Mål 
(Lärostoff/information som 
ska bearbetas) 

Få en översikt över det ramverk som skapats för den gemensamma penningpolitiken 
och de rättsliga grunderna.  
Lära mer om Eurosystemets roll och uppgifter samt om ECB. 
Förstå vilka fördelar för handel och ekonomisk tillväxt som en gemensam valuta 
innebär. 
Undersöka betydelsen av prisstabilitet. Det betyder också att man tittar på 
kostnaderna för inflation och deflation. 
Förstå vilka element som ingår i det penningpolitiska beslutsfattandet (penningpolitisk 
strategi). 

Information 
(Ge den information som 
behövs) 
 

Visa videon ”Om ECB” (3 minuter), ”Roll och uppgifter” (5 minuter), och 
”Penningpolitisk strategi” (5 minuter) som du hittar under ”Utbildningsmaterial” på 
ECB:s webbplats (resurs 1). Eleverna kan göra anteckningar.  
Före den här lektionen bör eleverna läsa det material och även se filmerna som finns 
på webbplatsen Generation €uro eftersom de innehåller information som behövs för 
det här ämnet (Resurs 2). 

Aktivitet 
(Aktiviteter som befäster 
lektionens budskap) 

Gör en kort sammanställning av kostnaderna för inflation och deflation, baserat på 
elevernas kunskaper. Varför bör hög inflation och deflation undvikas? 
Systemet med två pelare: Gör en lista över vilka indikatorer/ekonomiska faktorer som 
är viktiga i de två pelarna.  

Utvärdering 
(Steg för att bedöma hur 
mycket eleverna förstått) 
 

Diskussion om kostnaderna för inflation och deflation.  
Som grupp- eller klassövning, be eleverna att 

 ange faktorer som kan leda till inflation, 

 förklara vad en centralbank kan göra för att få ned inflationen (spelar orsakerna 
till inflation en roll?) och förhindra att det uppstår inflation. 

 förklara hur man mäter inflation. 

Läxa  
(Förberedelser för nästa 
lektion) 

Läs ”ECB:s penningpolitik” (Resurs 3) som förberedelse för nästa lektion. Där finns 
mer information om ämnen som redan behandlas i den här lektionen. 

 
Resurser 
1. Videofilmer på ECB:s webbplats, utbildningsmaterial. 
2. Bakgrundsinformation på webbplatsen Generation €uro: Om Eurosystemet → “Euroområdet, Eurosystemet, 

Europeiska centralbanken och Europeiska centralbankssystemet” och ”Eurosystemets penningpolitiska 
strategi”.  

3. “ECB:s/Eurosystemets penningpolitik” (pdf).  
 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/movies/html/index.sv.html
http://www.generationeuro.eu/index.php?id=7&L=20
http://www.generationeuro.eu/files/Monetary-policy_ECB.pdf
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Lektion 3 
 

Översikt och mål 
Förberedelser för frågorna: 

 Titta närmare på ECB:s/Eurosystemets penningpolitik. 

 
 

Mål 
(Lärostoff/information som 
ska bearbetas) 

Den här lektionen bygger på lektion 2 och vi går på djupet med vissa frågor. Eleverna 
får en bättre förståelse för ECB:s/Eurosystemets penningpolitik. 

Information 
(Ge den information som 
behövs) 
 

Dokumentet ”ECB:s/Eurosystemets penningpolitik” (Resurs 1) ger mer detaljerad 
information om ECB:s uppdrag och penningpolitiska strategi. Där behandlas särskilt 
följande ämnen: 
 Huvudmålet, som är prisstabilitet 

 Val av prisindex 

 Tidsperspektivet på medellång sikt 

 De två pelarna:  
o ekonomisk analys  

(ekonomiska och finansiella indikatorer) 
o monetär analys 

(penningmängdsmått)  
 Referensvärdet för penningmängdsökning 
Låt eleverna undersöka vilken statistik från månadsrapporterna som är relevant 
(Resurs 2). 

Aktivitet 
(Aktiviteter som befäster 
lektionens budskap) 

Titta på det senaste inledningsanförandet (Resurs 3) och be eleverna att identifiera 
centrala indikatorer, både i den ekonomiska och i den monetära analysen.   
Hur används dessa indikatorer för att bedöma riskerna i ekonomin och 
prisutvecklingen? 

Utvärdering 
(Steg för att bedöma hur 
mycket eleverna förstått) 

Klassdiskussion om skälen till det senaste räntebeslutet. 

Läxa  
(Förberedelser för nästa 
lektion) 

Läs om de penningpolitiska instrumenten före nästa lektion (Resurs 4).  

 
Resurser 
1. Bakgrundsinformation på webbplatsen Generation €uro: “ECB:s/Eurosystemets penningpolitik” (pdf). 
2. Statistikdelen av den senaste utgåvan av ECB:s månadsrapport. Följ länkarna, som finns i texten kallad 

“ECB:s/Eurosystemets penningpolitik”. 
3. Det senaste ”Inledningsanförandet”.  
4. Bakgrundsinformation på webbplatsen Generation €uro: Om Eurosystemet → “Penningpolitiska instrument”. 

 

http://www.generationeuro.eu/files/Monetary-policy_ECB.pdf
http://www.generationeuro.eu/files/Monetary-policy_ECB.pdf
http://www.suomenpankki.fi/sv/suomen_pankki/ajankohtaista/ekp_puheet/Pages/default.aspx?hl=ecb
http://www.generationeuro.eu/index.php?id=7&L=20
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Lektion 4 

 

Översikt och mål 
Förberedelser för frågorna: 

 Lär känna de penningpolitiska instrumenten.  
 Lär mer om eurosedlarna och euromynten. 

 

Mål 
(Lärostoff/information som 
ska bearbetas) 

Se centralbankens roll som ”bankernas bank”.  
Låta eleverna lära mer om de instrument Eurosystemet använder för att genomföra sin 
penningpolitik. Detta omfattar 
 

 öppna marknadsoperationer  
 stående faciliteter 

 kassakrav 
(Resurs 1) 
 
Förstå ”Seigniorage” som intäkten från sedelutgivning. 
Låta eleverna lära känna eurosedlarna och –mynten, hur de ser ut och deras 
säkerhetsdetaljer. Förklara att en ny serie sedlar kommer att införas stegvis. 

Information 
(Ge den information som 
behövs) 
 

Visa videofilmerna ”Penningpolitiska instrument” (6 minuter) och ”Eurosedlar och 
mynt” (4 minuter) som du hittar under ”Utbildningsmaterial” på ECB:s webbplats. 
Rekommendera dina elever att göra anteckningar (Resurs 2).  
Den information som finns på webbplatsen Generation €uro bör studeras före den här 
lektionen eftersom de innehåller information som behövs för det här ämnet.  

Aktivitet 
(Aktiviteter som befäster 
lektionens budskap) 

 
 
Den andra seriens 5-eurosedlar, dvs. Europaserien, sattes i omlopp i euroområdet 
den 2 maj 2013 och följdes av den nya 10-eurosedeln den 23 september 2014. De 
andra sedlarna i den nya serien införs stegvis under flera års tid, med de lägre 
valörerna först. Denna serie har tagits fram med ny teknik och är ännu säkrare än den 
första serien. Europa, en gestalt från den grekiska mytologin, är eurons nya ansikte. I 
hennes porträtt syns både vattenmärket och hologrammet. Valörerna är desamma: 5, 
10, 20, 50, 100, 200 och 500 euro.  
 
Titta på några sedlar och be eleverna leta efter säkerhetsdetaljerna och jämföra den 
första och den andra serien (Resurs 3). 
 
Identifiera de olika arkitektoniska stilar som finns på eurosedlarna. 
Kolla upp vad ”seigniorage” betyder och förklara det med egna ord.  

Utvärdering 
(Steg för att bedöma hur 
mycket eleverna förstått) 

Diskutera de olika instrument som ECB använder för att genomföra penningpolitiken 
och lägg fokus på de olika typerna av transaktioner, hur länge de löper, dvs. löptid, 
och hur ofta de används, dvs. frekvens.  

Läxa 
(Förberedelser för nästa 
lektion) 

Sök på Internet vad som sägs på nyheterna om ECB och ECB:s penningpolitik. Vad 
får du för resultat? Talas det ofta om ordföranden och de övriga ledamöterna i 
direktionen ofta?  

 
Resurser 

1. Bakgrundsinformation på webbplatsen Generation €uro: Om Eurosystemet → “Monetary policy 
instruments”. 

2. Videor på ECB:s webbplats, utbildningsmaterial. 
3. Vissa eurosedlar och ECB:s webbplats på nya eurosedlar. 

  
 

 

http://www.generationeuro.eu/index.php?id=7&L=20
http://www.ecb.int/ecb/educational/movies/html/index.sv.html
http://www.nya-eurosedlar.eu/
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Lektion 5 
 

Översikt och mål 
Förberedelser för frågorna: 

 ECB:s beslutande organ.  
 Varför oberoende och objektivitet är viktigt. 

 

Mål 
(Lärostoff/information som 
ska bearbetas) 

Lära mer om ECB:s organisationsstruktur och beslutande organ. Det innebär att 
granska vad ECB-rådet, Allmänna rådet och Direktionen gör. 
Förstå betydelsen av att centralbanken är oberoende och att detta oberoende 
garanteras av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.  
Förstå vad ansvarighet innebär och hur ansvarigheten säkerställs.  
Förstå på vilket sätt ECB samverkar med EU och andra internationella organ och 
institutioner.  

Information 
(Ge den information som 
behövs) 
 

Visa videofilmerna ”Beslutande organ” (5 min.) och ”Oberoende, ansvarighet och 
internationella förbindelser” (4 min.) från ”Utbildningsmaterial” på ECB:s webbplats 
(Resurs 1). På ECB:s webbplats finns detaljerad information om de beslutande 
organens ansvar, mötesstrukturer och medlemmar.  
 
Uppmärksamma särskilt nyheter om ECB-rådets möten. Från och med januari 2015 
kommer de möten där penningpolitik behandlas att hållas var sjätte vecka. De 
sammanträden där övriga ärenden behandlas kommer även fortsättningsvis att hållas 
en gång i månaden. En uppdaterad tidsplan finns under “Kalender” (Resurs 2).  
Litauens tillträde till euroområdet 2015 innebär att rösträtterna kommer att börja 
”rotera”, vilket ECB-rådet förutsåg i december 2002. (Resurs 3)  
 
I FAKTA presentationsbilder (Resurs 4) finns information om ECB:s oberoende och 
hur den uppfyller objektivitetskraven (bilderna 7 och 8). Faktabilderna kan även 
användas som tillägg till texten för att ge en kort bildpresentation av ECB:s 
organisationsstruktur och andra ämnen från tidigare lektioner. 

Aktivitet 
(Aktiviteter som befäster 
lektionens budskap) 

Dela in klassen i små grupper och be dem: 

 Definiera oberoende i förhållande till ECB. På vilket sätt är ECB oberoende? 
Varför är det viktigt? Vad skulle hända om ECB inte var oberoende? Hur 
kan en viktig institution som en centralbank vara oberoende i en demokrati?  

 Definiera objektivitet och ECB. Varför är detta viktigt?  

Utvärdering 
(Steg för att bedöma hur 
mycket eleverna förstått) 

Klassdiskussion om de frågor som kommit upp under aktiviteten ovan.  

Läxa  
(Förberedelser för nästa 
lektion) 

Läs avsnitt 1 till 3 i dokumentet “Faktorer som avgör prisutvecklingen” till nästa lektion 
(Resurs 5). 
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Resurser 

 
1. Videofilmer på ECB:s webbplats, utbildningsmaterial.  
2. Annan information på ECB:s webbplats: 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.sv.html.  
Sammanträdesprogram för ECB-rådets möten: 
http://www.ecb.europa.eu/events/calendar/mgcgc/html/index.en.html 

3. Vanliga frågor om rotationssystemet för rösträtter i ECB-rådet: 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/faqvotingrights.sv.html 

4. FAKTA presentationsbilder från fliken “Utbildningsmaterial”: 
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/facts/orga/html/or_001.sv.html.  

5. Utskrifter av dokumentet “Faktorer som påverkar prisutvecklingen” på webbplatsen Generation €uro. 
 

 
 

http://www.ecb.int/ecb/educational/movies/html/index.sv.html
http://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.sv.html
http://www.ecb.europa.eu/events/calendar/mgcgc/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/faqvotingrights.sv.html
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/facts/orga/html/or_001.sv.html
http://www.generationeuro.eu/files/Factors_price_development_ECB.pdf
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Lektion 6 

 

Översikt och mål 
Förbered för frågorna och samla bakgrundsinformation för analysuppgiften. 

 Ta reda på de makroekonomiska grunderna och penningpolitikens roll. 

 Utbud och efterfrågan i ekonomin.  
 Instrument och begrepp för analys av den ekonomiska utvecklingen. 

 

Mål 
(Lärostoff/information som 
ska bearbetas) 

Förstå vad som på kort sikt påverkas av en ränteändring. 
Definiera centralbankens roll i en ekonomi och fokusera på ”the long-run neutrality of 
money”, dvs. att förändringar i penningmängden på lång sikt är neutrala.  

 
Definiera marknadsjämvikt, på kort och lång sikt. 
Se hur en ränteändring påverkar utbud och efterfrågan samt prisnivån på kort sikt – 
transmissionsmekanismen. 
Ta reda på andra faktorer som kan leda till ändringar i utbud och efterfrågan. 

Information 
(Ge den information som 
behövs) 
 

Om räntan ändras uppstår på kort sikt dynamiska processer men penningpolitiken kan 
inte leda till permanenta förändringar i reala variabler. 
I allmänhet leder ett högre utbud av penningmängden bara till högre inflation. 
Diagrammet ”Pengar och inflation” på sidan 2 i Resurs 1 visar detta.  
Penningpolitiken påverkar realräntan, som styr den nominella räntan och det faktum 
att priserna är trögrörliga (sticky) på kort sikt.  
En ränteändring påverkar både konsumenter och företag. Detta förklaras i Resurs 1. 
Förklaringar och illustrationer i rutan på sidorna 3 till 5 kan användas för den här 
lektionen. 
Visa hur rörelser på utbuds- och efterfrågekurvan motsvarar prisförändringar. 
Titta på faktorer som kan leda till förändringar och rörelser i kurvorna.  

Aktivitet 
(Aktiviteter som befäster 
lektionens budskap) 

Förklara med hjälp av ett diagram hur högre efterfrågan påverkar utbud och priser, 
både på kort och på lång sikt. Diskutera faktorer som leder till sådana förändringar. 
Hur kan penningpolitiken påverka detta?  
Ta reda på vilka kanaler som påverkats av krisen med hjälp av diagrammet ”Den 
penningpolitiska transmissionen” (Resurs 2). 

Utvärdering 
(Steg för att bedöma hur 
mycket eleverna förstått) 

Klassdiskussion om de frågor som kommit upp under aktiviteten ovan. Diskutera 
effekterna av en förändring i utbudskurvan på lång sikt. Vilka skäl kan finnas för 
förändringen? Hur bör penningpolitiken reagera på detta?  

Läxa  
(Förberedelser för nästa 
lektion) 

Läs avsnitt 4 och 5 i dokumentet “Faktorer som påverkar prisutvecklingen” (Resurs 1) 
till nästa lektion. Läs även i FAKTA presentationsbilderna om ECB:s svar under 
krisens olika faser och ett tal av Jean-Claude Trichet ”Reflections on the nature of 
monetary policy non-standard measures and finance theory” till nästa lektion (Resurs 
4). 

 
Resurser 
1. Utskrifter av dokumentet “Faktorer som påverkar prisutvecklingen” på webbplatsen Generation €uro.  
2. Diagrammet ”Transmission mechanism of monetary policy”, vilket även illustrerar vilka huvudsakliga kanaler 

som påverkas av krisen. 
3. Läroböcker om makroekonomi. 
4. FAKTA presentationsbilder (12 – 15) från utbildningssektionen på ECB:s webbplats:  

https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/facts/monpol/html/mp_012.sv.html. 
Tal av f.d. ordförande Jean-Claude Trichet “Reflections on the nature of monetary policy non-standard 
measures and finance theory” den18 november 2010.  

 
 

http://www.generationeuro.eu/files/Factors_price_development_ECB.pdf
http://www.ecb.int/mopo/intro/transmission/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/facts/monpol/html/mp_012.sv.html
http://www.ecb.int/press/key/date/2010/html/sp101118.en.html
http://www.ecb.int/press/key/date/2010/html/sp101118.en.html
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Lektion 7 
 

Översikt och mål 
Förbered för flervalsfrågorna och samla bakgrundsinformation för analysuppgiften. 

 Lär mer om de makroekonomiska grunderna och penningpolitikens roll, särskilt under krisen (både ordinära 
och extraordinära penningpolitiska åtgärder). 

 Faktorer som påverkar prisutvecklingen, på kort och lång sikt. 
 

Mål 
(Lärostoff/information som 
ska bearbetas) 
 

Förstå vad som driver inflation och deflation. 
Hitta faktorer, både på utbuds- och efterfrågesidan, som påverkar prisnivån. 
Hur påverkar förväntningar om framtida inflation? 
Krafter som verkar på kort respektive lång sikt.  
Låt eleverna lära mer om de extraordinära penningpolitiska åtgärder som införts av 
ECB. 

Information 
(Ge den information som 
behövs) 
 

Med hjälp av det eleverna lärt sig under tidigare lektioner bör fokus nu läggas på 
prisutvecklingen och undersökningar av faktorer som leder till prisförändringar och 
ordinära / extraordinära penningpolitiska åtgärder.  
Förklara begreppen ”efterfrågeinflation” och ”kostnadsinflation”.  
Arbeta vidare på temat om hur förväntningar om framtida inflation påverkar. Om folk 
förväntar sig inflation i framtiden kan deras agerande få inflationen att stiga redan 
idag. Arbeta vidare på temat om hur förväntningar om framtida deflation påverkar. Om 
folk förväntar sig deflation i framtiden kan deras agerande leda till avskedanden och 
konkurser. 
Kvantitetsteorin. Knyt an till ECB:s referensvärde för penningmängdens tillväxt (se 
lektion 3).  

Aktivitet 
(Aktiviteter som befäster 
lektionens budskap) 

I rutan på sidan 6 i Resurs 1 finns exempel på chocker. Gör diagram och visa hur 
kurvan förändras och förklara hur det påverkar utbud och priser.  

Utvärdering 
(Steg för att bedöma hur 
mycket eleverna förstått) 
 

Identifiera i det senaste inledningsanförandet en efterfrågefaktor och en utbudsfaktor 
som använts för att bedöma hot mot prisstabiliteten. Illustrera i ett diagram (totalt 
utbud/total efterfrågan) effekterna på utbud och priser.  

Läxa  
(Förberedelser för nästa 
lektion) 

Slutför utvärderingen. 
Förbered för flervalsfrågorna i nästa lektion. 

 
1. Utskrifter av dokumentet “Faktorer som påverkar prisutvecklingen” på webbplatsen Generation €uro.  
2. Det senaste inledningsanförandet (det från lektion 3 kan användas igen). Läroböcker om makroekonomi.  
3. ECB:s presskonferens (med frågor och svar) den 5 juni 2014. 

http://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/webcast/html/index.en.html.   
 
 
 

Lektion 8 
 

Efter att ha testat försöksversionen kan ni ge er på den riktiga tävlingen. 
Ha anteckningar och annat utskrivet material till hands och svara på de 30 frågorna.  

 
 
 
 
 

http://www.generationeuro.eu/files/Factors_price_development_ECB.pdf
http://www.suomenpankki.fi/sv/suomen_pankki/ajankohtaista/ekp_puheet/Pages/default.aspx?hl=ecb
http://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/webcast/html/index.en.html
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2:a omgången: Analysuppgift 
(9 lektioner) 
 
Observera: För analysuppgiften kommer varje lag att få till uppgift att bedöma de ekonomiska förutsättningarna i 
euroområdet och inflationsutsikterna. Med hjälp av det eleverna lärt sig under tidigare lektioner och med hänsyn till 
ECB:s mål och hur ekonomin fungerar bör eleverna titta på den aktuella ekonomiska situationen. Därefter ska de, 
baserat på vilken slutsats de kommer fram till, besluta om nivån på styrräntorna och om man även behöver använda 
ordinära och extraordinära penningpolitiska åtgärder. Det är viktigt att eleverna ger sin egen analys och skälen till 
sina beslut. 
 
I de följande lektionsplanerna ges en del förslag om hur uppgiften kan struktureras och en tidsram för uppgiften (ca 9 
lektioner). Att skriva en analys är en mer flexibel uppgift och man bör överlåta åt de enskilda lagen att själva 
slutföra projektet, dvs. analysen. Följande lektionsplaner ska alltså endast tjäna som vägledning.  
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Lektion 1 – Analysuppgiften 
 

Mål 
(Lektionens mål) 

 Läs noga igenom instruktionerna för analysuppgiften (Resurs 1) och undersök alla 
ekonomiska och monetära uppgifter i lärarhandledningen och på webbplatsen Generation 
€uro (Resurs 2).  

 Fokusera på hur de viktigaste indikatorerna utvecklats under den senaste tiden.  

Aktivitet 
(Uppgifter) 
 

 Eleverna ska förklara sina beslut och hänvisa till både ekonomiska och monetära 
indikatorer.  

 De ska identifiera de viktigaste indikatorerna, som omfattar 
o utbud, efterfrågan, förhållanden på arbetsmarknaden 
o priser och kostnader 
o finanspolitik 
o utvecklingen utanför euroområdet 
o monetär och finansiell utveckling 
o förhållandena på finansmarknaden.  

 Gör kommentarer/observationer om hur indikatorer i listan har utvecklats under det 
senaste året.  

Kommentarer 
och förslag 

Anteckningar och observationer som gjorts kan sammanställas i en tabell för att få en bättre 
överblick. I bilaga 1 finns ett exempel på det här (den tabellen kommer att användas både i den 
här och nästa lektion).  
Ett par av de senaste inledningsanförandena kan användas för att se vilka indikatorer som fått 
mest uppmärksamhet på sista tiden (resurs 3). Eleverna ska tänka själva, göra egna 
efterforskningar och titta på andra indikatorer. 
Tabeller och diagram gör det lättare att få en tydligare bild av den allmänna ekonomiska 
utvecklingen. Den senaste månadsrapporten kan också användas om man vill få en överblick 
över den senaste utvecklingen. Här är diagram och anteckningar viktiga (Resurs 4). 

Resurser 
 

1. ”Instruktioner för analysuppgiften”, som innehåller formella krav för uppgiften.  
2. Instruktionsmaterial i lärarhandledningen och på webbplatsen med länkar till relevanta 

uppgifter samt ECB:s och Eurosystemets makroekonomiska framtidsbedömningar. 

3. Tidigare inledningsanföranden.  
4. Avsnitt 2, 3 och 4 i ECB:s månadsrapport. 

5. Tabell i Bilaga 1. 
 
 
 

http://www.suomenpankki.fi/sv/suomen_pankki/ajankohtaista/ekp_puheet/Pages/default.aspx?hl=ecb
http://www.ecb.int/pub/mb/html/index.en.html
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Lektion 2 – Analysuppgiften 
 

Mål 
(Lektionens mål) 

Utvärdering av indikatorer: 

 Gör en utvärdering av de mest troliga effekterna av varje indikator, baserat på tidigare 
lektioner om inflation och inflationsutsikter. 

Aktivitet 
(Uppgifter) 
 

 Sätt ett plus- eller ett minustecken för varje indikator, beroende på om den senaste 
tidens utveckling drivit upp inflationen eller dämpat den. Uppgiften ska göras i ett 
framåtblickande perspektiv.  

 Plus- och minustecknen bör kompletteras med någon kommentar om hur viktig varje 
indikator är. 

Kommentarer 
och förslag 

Att sätta plus- respektive minustecken kan inleda gruppens utvärdering av läget i ekonomin. 
Bedömningarna kanske inte alltid är helt entydiga, vilket gör att det är bra att eleverna 
diskuterar gemensamt. 
När man gör analysen bör man ta hänsyn till när i tiden en indikator förändras och till hur 
ekonomin i euroområdet som helhet gör det. Det varierar nämligen för olika indikatorer. Vissa 
indikatorer är ledande och andra agerar med fördröjning. Det är viktigt att hålla detta i minnet 
när man bedömer inflationstrycket och tittar framåt i tiden.  
De viktigaste aspekterna och slutledningarna från den här uppgiften bör noteras och användas 
när man skriver analysen. 

Resurser 
 

1. ”Instruktioner för analysuppgiften”, som innehåller formella krav för uppgiften. 
2. Instruktionsmaterial i lärarhandledningen och på webbplatsen med länkar till relevanta 

uppgifter samt ECB:s och Eurosystemets makroekonomiska framtidsbedömningar. 
3. Tidigare Inledningsanföranden.  
4. Avsnitt 2, 3 och 4 i ECB:s månadsrapport. 
5. Tabell i Bilaga 1. 

 

http://www.suomenpankki.fi/sv/suomen_pankki/ajankohtaista/ekp_puheet/Pages/default.aspx?hl=ecb
http://www.ecb.int/pub/mb/html/index.en.html
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Lektion 3 – Analysuppgiften 
 

Mål 
(Lektionens mål) 

 Bedöm inflationsutsikterna. 

 Använd listan över ekonomiska indikatorer från tidigare lektioner och försök göra en 
sammanfattning av hoten mot prisstabilitet i ett framåtblickande perspektiv. 

 Gör en avstämning mot den monetära analysen för en långfristig bild av 
inflationsutvecklingen och beakta det långsiktiga sambandet mellan penningmängd och 
priser. 

Activity 
(Tasks to be 
carried out) 
 

I förra lektionen gjorde ni en lista över indikatorer med plus- och minustecken, antingen jämnt 
eller ojämnt fördelade, beroende på vilken bedömning som gjorts.  
 Dela in klassen i små grupper, t.ex. två och två, och be hälften av grupperna tala för hög 

inflation och den andra halvan tala för låg inflation, i ett framåtblickande perspektiv. Detta 
kan göras i form av ett rollspel. Eleverna bör använda de bedömningar de gjorde i förra 
lektionen men samtidigt fokusera på förhållanden i samtliga indikatorer som stöder deras 
”fall”. De ska lista sina argument och presentera de starkaste för klassen.  

 Efter rollspelet ska samtliga elever, oavsett vilken sida de stödde, välja vilken ståndpunkt 
som var mest övertygande. 

Kommentarer 
och förslag 

Denna uppgift kommer att vara en viktig del av analysuppgiften och de viktigaste synpunkterna 
och slutsatserna bör återspeglas i analysuppgiften.  
I det här skedet är det bra för analysen om eleverna tittar på hur tidigare ränteändringar har 
påverkat den ekonomiska utvecklingen.  

Resurser 
 

1. ”Instruktioner för analysuppgiften”, som innehåller formella krav för uppgiften. 
2. Instruktionsmaterial i lärarhandledningen och på webbplatsen med länkar till relevanta 

uppgifter samt ECB:s och Eurosystemets makroekonomiska framtidsbedömningar. 
3. Tidigare inledningsanföranden.  
4. Avsnitt 2, 3 och 4 i ECB:s månadsrapport. 
5. Tabell i Bilaga 1. 

 

http://www.suomenpankki.fi/sv/suomen_pankki/ajankohtaista/ekp_puheet/Pages/default.aspx?hl=ecb
http://www.ecb.int/pub/mb/html/index.en.html
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Lektion 4 – Analysuppgiften 
 

Mål 
(Lektionens mål) 

 Ta de första stegen mot ett räntebeslut. 

 Låt eleverna lära sig mer om de krafter som sätts i rörelse när ett räntebeslut fattas och 
följaktligen hur man måste ta hänsyn till olika indikatorer. 

Aktivitet 
(Uppgifter) 
 

 Spela €CONOMIA, det penningpolitiska spelet på ECB:s webbplats (Resurs 1). Eleverna 
kan antingen spela spelet själva eller i små grupper. I båda fallen spelar de mot varandra. 

 Spelet har som mål att sätta räntan och hålla inflationen stabil på strax under 2 procent.  
 Eleverna måste hålla koll på de ekonomiska indikatorerna i spelet (inflationstakten, 

produktions- och penningmängdstillväxten). De bör tänka på att det tar tid innan ett 
räntebeslut får genomslag och effekt i ekonomin. 

 Eleverna måste bestämma sig för hur de ska reagera på olika chocker som drabbar 
ekonomin (börskrasch, stigande oljepriser osv.). 

 Läs de tidningsrubriker som dyker upp under spelets gång. 

 Skriv upp elevernas resultat efter varje omgång och se vem som har bäst resultat.  

Kommentarer 
och förslag 

Den här övningen visar eleverna att det tar tid innan ett beslut att ändra räntan påverkar 
ekonomin. Det lär dem också att ta hänsyn till olika indikatorer när de fattar räntebeslut.  
Spelet bör organiseras som en tävling i klassen och deltagarnas resultat noteras. 

Resurser 
 

1. Online-spelet €CONOMIA. 

 
 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/economia/html/index.sv.html
http://www.ecb.int/ecb/educational/economia/html/index.sv.html
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Lektion 5 – Analysuppgiften 

 

Översikt och mål 
 

Samla bakgrundsinformation för analysuppgiften: 

 Penningpolitiska åtgärder under krisen. 

 Förstå hur den ekonomiska och finansiella krisen uppstod. 

 

Mål 
(Lärostoff/information som 
ska bearbetas) 

Ta reda på grundorsakerna till och huvudfaserna i den ekonomiska och finansiella 
krisen.  
Undersök de extraordinära penningpolitiska åtgärder som införts av ECB. Dessa 
omfattar 

 fastränteanbud med full tilldelning 
 långfristiga likvidiserande transaktioner 
 likvidiserande transaktioner i utländsk valuta 
 utökning av listan över godtagbara säkerheter 
 finansmarknadsstöd genom köp av säkerställda obligationer 

 värdepappersprogrammet 
 direkta monetära transaktioner 
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Information 
(Ge den information som 
behövs) 
 

Riskerna underskattades under perioden då tillväxten var god och inflationen låg (“The 
great moderation”). När det sedan uppstod spänningar på subprime- och 
statsskuldsmarknaderna eftersom investerarna var extremt riskobenägna blev de 
ordinära penningpolitiska verktygen mindre effektiva. Detta fick ECB och andra 
centralbanker att införa ett antal extraordinära penningpolitiska åtgärder. 
Lektionen kan läggas upp på följande vis: 

 
1. Den amerikanska subprime-krisen och dess följder för interbankmarknaden i 

euro (2007–2009) 
2. Statsskuldkrisen i euroområdet och den försvagade penningpolitiska 

transmissionsmekanismen (från 2010 och fram tills nu) 
3. En utdragen period av låg inflation (2014)  
 
I FAKTA presentationsbilderna (Resurs 1) finns information om hur ECB reagerat på 
krisen under de olika faserna. 
José Manuel González-Páramo, en f.d. ledamot av ECB:s direktion, höll 2011 ett tal 
med titeln “The ECB’s monetary policy during the crisis” där han ger en översikt över 
krisen och diskuterar de åtgärder som centralbanker hade vidtagit fram till oktober 
2011 (Resurs 2). I det tal som Mario Draghi, ECB:s ordförande, höll i London den 26 
juli 2012 behandlades särskilt de svårigheter som marknadernas fragmentisering 
medfört (Resurs 3). 
Ytterligare steg togs i september 2012 då ECB-rådet beslutade om formerna för 
genomförandet av direkta monetära transaktioner (OMT) på andrahandsmarknaderna 
för euroområdets statsobligationer. Syftet med direkta monetära transaktioner är att 
skydda överföringen av den penningpolitiska inriktningen i hela euroområdet och 
säkerställa en gemensam penningpolitik.  
I talet ”The role of monetary policy in addressing the crisis in the euro area” förklarar 
ECB:s ordförande ECB:s senaste åtgärder för att skydda penningpolitikens 
transmissionsmekanism i euroområdet (Resurs 4).  
Sedan juli 2013 har ECB-rådet lämnat framtidisindikationer om hur ECB:s viktigaste 
räntor kommer att utvecklas, beroende på utsikterna för prisstabilitet. I några tal av 
ECB-direktionens ledamöter och i ECB:s månadsrapport från april 2014 förklaras de 
viktigaste skälen till varför framtidsindikationerna upprättades (Resurs 5).  
I talet ”A consistent strategy for a sustained recovery” av ECB:s ordförande förklaras 
ECB:s återhämtningsstrategi sedan krisen började (Resurs 6). 
Talet ”Monetary policy in a prolonged period of low inflation’’ förklarade ECB:s 
ordförande i maj 2014 varför inflationen just nu är så låg och hur penningpolitiken bör 
agera på den utvecklingen (Resurs 7). 
I inledningsanförandet från presskonferensen den 5 juni 2014 förklaras varför ECB-
rådet sänkte räntorna till rekordlåga nivåer och beslutade att införa riktade långfristiga 
refinansieringstransaktioner (TLTRO), med avsikt att öka inflationen i euroområdet till 
nära 2 procent och stödja utlåningen till den reala ekonomin (Resurs 8). 
 

Aktivitet 
(Aktiviteter som befäster 
lektionens budskap) 

Eleverna ska anteckna de (ordinära och extraordinära) åtgärder som ECB vidtagit för 
att motverka finanskrisen och ge korta kommentarer om varför dessa åtgärder vidtogs.  
Utöver Resurs 1, kan eleverna använda verktyget “Viktiga datum under finanskrisen” 
för att få en översikt över viktiga datum under krisen. 

Kommentarer och 
förslag 

Eleverna kan också söka på internet för att ta reda på hur medierna reagerade på: i) 
räntesänkningarna i november 2013 och juni 2014, ii) de extraordinära åtgärder som 
nyligen antogs.   

 
 

http://www.ecb.int/ecb/html/crisis.sv.html
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Resurser 

 
1. FAKTA presentationsbilderna (12 – 15) från utbildningssektionen på ECB:s 

webbplats Fakta presentationsbilder.  
2. Tal av José Manuel González-Páramo, f.d. ledamot av ECB:s direktion, den 21 

oktober 2011, The ECB’s monetary policy during the crisis.   
3. Tal av ECB:s ordförande, Mario Draghi den 26 juli 2012                                                                                                                                 

http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html 
4. Tal av ECB:s ordförande, Mario Draghi, den 15 april 2013 ”The role of the 

monetary policy in addressing the crisis in the euro area” 
5. En artikel av Peter Praet publicerad på VoxEU.org den 6 augusti, ”Forward 

guidance and the ECB”, http://www.voxeu.org/article/forward-guidance-and-ecb; 
ECB:s månadsrapport april 2014, artikel med titeln ”The ECB’s forward 
guidance”. Tal av ECB:s ordförande, Mario Draghi den 24 april 2014 ”Monetary 
policy communication in turbulent times”. 
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140424.en.html.  

6. Tal av ECB:s ordförande Mario Draghi den 25 mars 2014 ”A consistent strategy 
for a sustained recovery” rdförande, 2014 
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140325.en.html. 

7. Tal av ECB:s ordförande Mario Draghi, Sintra, den 26 maj 2014 
(http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140526.en.html). 

8. Inledningsanförandena (med frågor och svar) från presskonferenserna den 5 juni 
2014 och den 3 juli 2014. Inledningsanföranden och 
http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2014/html/is140703.en.html. 
Pressmeddelande den 3 juli 2014 
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140703_2.en.html Se även 
tal av Benoît Cœuré, ledamot i ECB:s direction, den 3 juli 2014 ”Price stability as 
the basis of a sustained recovery” 
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140703_1.en.html; och tal 
av ECB:s vice ordförande, Vítor Constâncio, den 19 juni 2014, ”Recent 
challenges to monetary policy in the euro area” 
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140619.en.html. 

 

 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/facts/monpol/html/mp_012.sv.html
http://www.ecb.int/press/key/date/2011/html/sp111021_1.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130415.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130415.en.html
http://www.voxeu.org/article/forward-guidance-and-ecb
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140424.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140325.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140526.en.html
http://www.suomenpankki.fi/sv/suomen_pankki/ajankohtaista/ekp_puheet/Pages/default.aspx?hl=ecb
http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2014/html/is140703.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140703_2.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140703_1.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140619.en.html
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Lektion 6-9 – Analysuppgiften 
 

Mål 
(Lektionens mål) 

 Fatta beslut om räntan. 

 Skriva en analys.   

Aktivitet 
(Uppgifter) 
 

 Med hjälp av analysen och bedömningarna som gjordes i lektionerna 2 och 3 och med 
hjälp av spelet €CONOMIA ska eleverna besluta om var räntan ska ligga. Beslutet kan 
vara enhälligt eller tas genom omröstning.  

 Skriv analysen utifrån ovanstående överväganden och ange skälen till varför detta 
räntebeslut togs.  

Kommentarer 
och förslag 

Man kan tänka sig olika tillvägagångssätt för att skriva analysen. Syftet ska vara att engagera 
hela gruppen. Här är två förslag hur man kan gå tillväga: 
 

1. Varje elev skriver en analys och den bästa, eller delar från de bästa analyserna, 
redigeras till en slutgiltig analys.  

2. Dela in analysen i olika partier/stycken avseende t.ex.: 
 

 Ekonomisk analys (realekonomi och priser) 
o Aktuell utveckling 
o Effekter på inflationen på sikt 

 Monetär analys 
o Aktuell utveckling 
o Inflationsutveckling på längre sikt 

 Sammanfattande bedömning 
 

Dela upp dessa avsnitt mellan eleverna och samordna bidragen till en sluttext. 
 
Tidigare inledningsanföranden kan användas som vägledning om vilka indikatorer som ska tas 
med i analysen. Men kom ihåg att analysens format är öppet och att lagen bestämmer hur de 
tänker presentera sina argument. Tänk dock på att originalitet belönas och undvik att 
kopiera. 
 
Juryn bedömer analyserna med utgångspunkt i 

 om det föreslagna räntebeslutet är befogat och välgrundat 

 vilka förklaringar som ges för beslutet 

 kännedom om och korrekt användning av penningpolitiska uttryck och termer 

 elevernas kreativitet och egna efterforskningar 

Resurser 
 

 Anteckningar och tabeller från tidigare lektioner.  
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3:a omgången: Presentationen  
(4 lektioner under 1½ månad) 
 
Vi föreslår att läraren ägnar 4 lektioner åt att förbereda eleverna för presentationsomgången. Presentationen bör 
omfatta ett räntebeslut, skälen till detta beslut och även de ekonomiska förutsättningar som rådde vid det tillfälle då 
beslutet fattades. Det ska alltså handla om ett beslut i realtid. Eleverna uppmanas att presentera sitt beslut och de 
bakomliggande skälen i en ekonomisk och monetär analys och en avstämning (vilka är de viktiga delarna av 
inledningsanförandet till presskonferenserna där ECB:s ordförande förklarar de penningpolitiska besluten efter ECB-
rådets sammanträde). De som presenterar kan välja format men bör ta upp sina utvärderingar och skälen till beslutet. 
Kännedom om och korrekt användning av penningpolitiska uttryck och termer belönas. Presentationen ska också 
vara väl strukturerad och skriven på ett klart och tydligt vis. Presentationen får inte vara längre än 20 minuter. Alla i 
laget (utom läraren) ska i görligaste mån vara aktiva i presentationen. Lagen ska vara kreativa och använda 
t.ex. PowerPoint i presentationen för att visa vilka överväganden och slutsatser de dragit från den ekonomiska och 
monetära analysen och deras bedömning av hur ekonomin och inflationen kommer att utveckla sig.  
Lagen ska också ge juryn en utskrift av presentationen för att underlätta för juryns medlemmar att lämna synpunkter. 
Utöver de riktlinjer som anges ovan bör eleverna tänka på sin presentationsteknik när presentationsomgången 
förbereds. Till exempel:  
 

1. Skapa bilder/texter som är lätta att läsa, med hjälp av punkter i stället för hela meningar. Ta inte med för 

mycket text på en bild. Teckenstorleken ska kunna läsas på avstånd (använd minst teckenstorlek 18). 

Använd inte för mycket animation. Det kan avleda uppmärksamheten från talaren och kan ibland vara 

olämpligt. 
2. Goda förberedelser och lagarbete ökar självförtroendet framför en publik. Öva på att framföra 

presentationen inför några bekanta och pröva olika sätt att uttrycka dig tydligt på. 
3. Framför presentationen med inlevelse för att fånga publikens uppmärksamhet. Om din röst är uttrycksfull 

och gesterna levande gör du ett både övertygande och entusiastiskt intryck. De fysiska symtomen på 

scenskräck och nervositet håller du under kontroll genom att andas med mellangärdet, behålla lugnet och 

förvandla spänningen till entusiasm för det du ska presentera. 
4. I allmänhet är det bättre att röra på sig, t.ex. gå fram till tavlan när man hänvisar till bilder och diagram, än 

att sitta ner eller stå still. Öva ordentligt på vad du ska säga och undvik att läsa innantill. 
5. Ta en kort paus då och då för att ge dig själv och publiken lite tid att tänka efter. Ett naturligt uppehåll är 

t.ex. att ta en klunk vatten. Skynda dig inte igenom presentationen. 
6. Tänk på frågestunden efter presentationen och försök förbereda för frågor som kan komma att ställas. 

Förbered er genom att titta på frågorna och svaren från tidigare presskonferenser och de tal som hållits av 

ECB:s ordförande och direktionsledamöter. Frågestunden kommer att vara lika viktig som själva 

presentationen. Juryn kommat att testa lagets förståelse av och kunskaper i penningpolitik och se 

hur det motiverar sitt räntebeslut. Lagen kan även ombes redogöra för hur större händelser i världen kan 

ha påverkat ekonomin. 
7. Rådgör med andra medlemmar i laget (inte läraren) innan ni svarar på en fråga. 

8. Upprepa eller formulera om frågorna innan du svarar om det behövs. Titta på alla i publiken när du 

besvarar frågor, inte bara på den person som ställt frågan.  
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Bilaga 1 
 

Indikatorer Kommentarer till den senaste 
utvecklingen 

Bedömning av hur 
inflationen påverkas 

Kommentarer om effekterna 
på inflationen  

   Ekonomiska  +/-  

    

    

    

    

    

   Monetära  +/-  
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