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Mål og begreber

• redegøre for hovedprincipperne i markeds- og planøkonomi
• redegøre for udbuds- og efterspørgselssiden i en markedsøkonomi
• forklare sammenhængen mellem aktørers økonomisk position og aktørens interesser og ideologier i det danske
og globale samfund

• gøre rede for hovedsynspunkter i de klassiske politiske ideologier (konservatisme, liberalisme, socialliberalisme,
socialisme) og for hovedsynspunkter hos forskellige politiske partier i dag

Økonomiske begreber og sammenhænge

1. Læs disse artikler:

• Udbud og efterspørgsel
• Arbejdsløshed og inWation

2. Lav en skriftlig forklaring med eksempler af følgende begreber:

• Udbud og efterspørgsel
• Arbejdsløshed
• InWation

3. Opgaven skriver I ind via følgende link
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http://www.samfundsfaget.dk/okonomi/oekonomiske-sammenhaenge/udbud-og-efterspoergsel
http://www.samfundsfaget.dk/okonomi/oekonomiske-sammenhaenge/arbejdsloeshed-og-inflation/
http://form.jotformeu.com/form/42941597042357


Liberalismens syn på økonomi

• Prisen reguleres efter udbud og efterspørgsel
• Markedet skal ikke reguleres af staten
• Privat ejendomsret
• Dansk parti: Liberal Alliance

Socialliberalismens syn på økonomi

• Grundlæggende tro på markedskræfterne
• Dog skal staten påvirke hvor og hvornår det er relevant, fx:

– Afgifter på tobak og alkohol

• Staten kan igangsætte bygningsværker.
• Dansk parti: Radikal venstre

Socialismens syn på økonomi

• Markedet skaber ulighed.
• Ophævelse af den private ejendomsret - fabrikker og arbejdspladser skal ejes af fællesskabet.
• Staten styrer økonomien (planøkonomi)
• Dansk parti: det nærmeste i dansk sammenhæng er Enhedslisten.

Privatisering?

1. Læs følgende opgave og artikel
2. I bestemmer selv om i er to, tre eller Vre sammen i gruppen.

For eller imod privatisering

Lektier

Ingen
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Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.5 Danmark Licens. Eksternt
materiale i form af linkede artikler, opgaver o.lign, se de respektive sider for deres ophavrettigheder.

“Karl Marx 001” by Unknown . - International Institute of Social History in Amsterdam, Netherlands. Licensed under
Public domain via Wikimedia Commons.

“Brass scales with Wat trays” by Toby Hudson - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.
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http://www.equalitytrust.org.uk/sites/default/files/attachments/resources/income-inequality-uk-highres.jpg
http://www.samfundsfaget.dk/okonomi/ideologi-og-oekonomi/socialismens-syn-paa-oekonomien/privatisering-af-statslige-virksomheder/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/dk/
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“Adam Smith The Muir portrait” by Unknown - http://www.nationalgalleries.org/object/PG 1472. Licensed under
Public domain via Wikimedia Commons.

“Den Gamle Lillebæltsbro” by Thue C. Leibrandt - Eget arbejde. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia
Commons.
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