
Samhällskunskap 1b 

Momentplanering: Vuxenlivets vedermödor 
Nu ska vi göra en tidsresa in i framtiden, närmare bestämt år 2022, en tid då du 
med all säkerhet kan betraktas som en vuxen och har drabbats av vuxenlivets alla 
vedermödor, med fokus på arbete och ekonomi. 
 
Du ska skriva ett brev från framtiden där du beskriver hur livet ser ut vad gäller 
arbete och ekonomi.  
 
Schema 

 On To 

49 Lindome Introduktion på egen hand: Lyxfällan 

50 Uppgiftsintroduktion + budget Arbetsrätt 

51 Konsumenträtt Arbete 

 

 

Givna förutsättningar: 

Du har ett vanligt arbete i Sverige, är medlem i lämpligt fackförbund och 
dessutom ombud på din arbetsplats 
Du bor själv 
Priser, ekonomiska förhållanden i stort, liksom lagar och regler är desamma som 
idag 
 

Material 

Läroboken (blå), sidan 251-254, 264-267, 289-300 
Läroboken (grön), sidan 202-205, 215-224 
SCB, Skattesatser: http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____67873.aspx 
KO, Privatekonomi: 
http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Privatekonomi/ 
Lönestatistik hittar du ofta hos olika fackförbund eller http://lonestatistik.se  
Bostäder finns genom hyresförmedlingar som http://www.bostad.stockholm.se 
och mäklarsajter, se http://www.hemnet.se  
 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.scb.se%2Fpages%2Ftableandchart____67873.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHFnHIYlF4SxtHAO3IhpestuqKj4g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.scb.se%2Fpages%2Ftableandchart____67873.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHFnHIYlF4SxtHAO3IhpestuqKj4g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.konsumentverket.se%2Fvara-omraden%2Fprivatekonomi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0aQWhIg_vZlGE-8ZXCRZE-E-ZpQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.konsumentverket.se%2Fvara-omraden%2Fprivatekonomi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0aQWhIg_vZlGE-8ZXCRZE-E-ZpQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flonestatistik.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCWgs1dWWvoyVCXzh4Vcir2bCo2A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bostad.stockholm.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3yPT7ewiSfln_8dXwkzBwJYoHjA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bostad.stockholm.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3yPT7ewiSfln_8dXwkzBwJYoHjA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hemnet.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEuBlQyqLrhfQHE6n-oV7QeMsI79Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hemnet.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEuBlQyqLrhfQHE6n-oV7QeMsI79Q
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Brevets disposition: 

HÄLSNINGAR  
● Hälsning och tack för alla kunskaper om privatekonomi och arbetslivet 

 
ARBETSLIVET 

● Vad jobbar du med? 
● Vad har du för lön, brutto? 
● Vilket fackförbund är du med i och varför är det bra att vara med i facket? 
● Varför är det viktigt att en arbetsgivare har tecknat kollektivavtal? Ge 

exempel på ett fall där en av dina kollegor blivit drabbad på en tidigare 
arbetsplats där kollektivavtal saknades. 

● Vad innebär LAS, lagen om anställningsskydd? Ge ett exempel från din 
arbetsplats där lagen kom till användning vid uppsägning eller 
återanställning. 

● Berätta om kollegan som bara jobbade sex månader på din arbetsplats. 
Hen hade en provanställning, vad innebär det? Vilka andra 
anställningsformer finns och vilka är de viktigaste skillnaderna. Hen 
kontaktade dig också för utebliven semesterersättning: har din kollega rätt 
till semesterersättning efter bara sex månader? 

● Vilka tider jobbar ni på ert jobb? Jobbar ni mycket övertid, vad säger 
reglerna om det? Jobbar ni på obekväma arbetstider, vad är det som gäller 
då? 

 
BOENDE 

● Var och hur bor du? Hur fick du tag på boendet?  
● Vad kostar boendet? Vilka för- och nackdelar finns det med hyresrätter 

respektive bostadsrätter? Varför valde du just den boendeformen som du 
valde? 

● Hur tar du dig till jobbet? Varför har du valt det transportsättet? Vad kostar 
det?  

 
EKONOMI 

● Sätt upp en budget för ditt hushåll i tabellform (se sidan 108 i boken) 
● Under budgeten diskuterar de olika posternas innehåll kort. 
● Disponibel inkomst = bruttolön – skatt – kolla upp vad du betalar i skatt i 
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din kommun. Ange källa! 
● Äter du ofta ute eller lagar du egen mat? Hur mycket tjänar/förlorar du på 

det? 
● Vilka försäkringar är viktiga att ha och vad kostar de? Motivera! 
● Lägger du mycket pengar på kläder och skor? 
● Har du bil, vad kostar det? Eller är det cykel eller kollektivtrafik som gäller? 

Motivera dina val. 
● Hur mycket sparar du? Vilken sparandeform har du valt och varför?  
● För två år sedan impulsköpte du en TV, värd ca 10 000 kr, på avbetalning. 

Räkna ut vad slutpriset med räntor och avgifter blev jämför med att köpa 
TV:n kontant.  

● Olyckligt nog gick TV:n sönder efter bara några månader. Vad är garanti? 
Vilka villkor gällde vid ditt köp? Gäller hemförsäkringen för en TV som går 
sönder? Finns det andra försäkringar?  

 
AVSLUTNING 

● ”Vi ses i framtiden” 
 
Kunskapskrav 

E 
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. 
C 
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. 
A 
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. 
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Inkomster  

Bruttolön 0 

Skatt -0 

Bidrag 0 

Disponibel inkomst, totalt 0 

 
 

Utgifter  

Hyra eller brf-avgift 0 

Bolån, amortering+ränta/mån 0 

Hushållsel 0 

Uppvärmning/VA/renhållning (hus) 0 

Telefoni 0 

Internet & TV 0 

Försäkringar (hem, olycka, liv) 0 

Mat  0 

Transporter 0 

Kläder och skor 0 

Möbler och inredning 0 

Fackavgift och a-kassa 0 

Lånekostnader (amortering+ränta) 0 

Sparande 0 

TOTALT  0 

 

“Kvar till övrigt” Inkomster-utgifter 0 
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