
SVENSKA VÄLFÄRDENS OCH HUSHÅLLENS EKONOMI
Hushållsekonomi och svenska samhällets ekonomi hänger ihop. Vi 
kommer att titta på hur hushållens ekonomi fungerar och i 
samband med det komma in på hur samhällets ekonomi påverkar 
hushållens ekonomi. Allt hänger ihop. 

”Koll på pengarna 2019” är konsumentverkets skrift som är en 
hjälp när du ska göra din budget och din ekonomiska berättelse. 

Centralt innehåll 
Kursplan för samhällskunskap 

Hur  hushållens,  företagens  och  det  offentligas 
ekonomi  hänger  samman.  Orsaker  till 
förändringar  i  samhällsekonomin  och  vilka 
effekter de kan få för individer och grupper.

Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till 
exempel sjukvårdssystemet, pensions-systemet 
och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt 
ansvar som vilar på enskilda individer och familjer 
och vad som finansieras genom gemensamma 
medel. 

Skillnader mellan människors ekonomiska 
resurser, makt och inflytande beroende på kön, 
etnicitet och socioekonomisk bakgrund. 
Sambanden mellan socio ekonomisk bakgrund, 
utbildning, boende och välfärd. Begreppen 
jämlikhet och jämställdhet.  
.............................................................................. 

Planering 

Vecka 4-6 
Fokus på sidorna 

241-267 - samhällets 
ekonomi och välfärd 

Examination  
tors/fre v. 6 

Vecka 8-9 
Fokus på häftet ”koll 
på pengarna” och 
sidorna 89-109 - 
privatekonomi  

Jobba med budget 
Inlämning senast 

fredag v. 11

              EN BUDGETSvenska välfärdens och 
hushållens ekonomi

VIKTIGA BEGREPP: 
Aktie 
Amortera  
Bank  
Bidrag (ex - 
barnbidrag, 
sjukförsäkring) 
Blandekonomi 
Byteshandel  
Budget 
Disponibel inkomst 
Ekonomi 
Fasta utgifter/
Rörliga utgifter 
Folkhemmet 
Fond 
Försäkring 
Hemförsäkring 
Hushållsekonomi 
Inkomst/Utgift  

KUNSKAPSKRAV SO
Grundläggande/goda/mycket goda 
kunskaper om olika samhällsstrukturer. 
Kan använda begrepp och modeller på ett i 
huvudsak fungerande sätt/relativt väl 
fungerande sätt/väl fungerande sätt. 
Föra enkla/relativt utvecklade/utvecklade 
resonemang om hur individer och samhällen 
påveras av och påverkar varandra... 
Eleven kan undersöka samhällsfrågor och 
beskriva enkla/förhållandevis komplexa/
komplexa samband. 

Konsument Kontant 
Kredit  
Köpstark 
Lön (Bruttolön 
Nettolön) 
Marknadsekonomi 
Offentlig sektor 
Planekonomi 
Privatekonomi 
Ränta 
Samhällsekonomi 
Självrisk  
Skatt 
Sparande 
Utbud/Efterfrågan 
Välfärd 
Välfärdsstruktur 



Hur fungerar din 
karaktärs 
ekonomi?
Ditt uppdrag är i två delar, ett att 
göra en budget och två att förklara 
siffrorna i din budget. Vad innebär 
dessa siffror och vad ligger i 
utgiftsposten? 

UPPGIFTEN
Du ska alltså presentera en berättelse  
där du genom dessa två delar visar 
att du förstår hur man gör en budget 
och vart pengarna tar vägen. 

Inlämning av uppgiften sker senast 
fredag vecka 11 

INLÄMNINGSUPPGIFTEN
Den ska innehålla löpande text och en 
ifylld budget. Till din hjälp med 
budgeten har du häftet ”Koll på 
pengarna” (kommer som .pdf med e-
post) där alla delar av din budget 
förklaras. Andra bra länkar att 
använda är: 

www.konsumentverket.se  

www.lonestatistik.se 

www.hemnet.se 

www.konsumentverket.se 

Du kommer att få ett namn på en 
fiktiv person. Tillsammans med 
det här namnet kommer du få en 
lön och en bostadskostnad. Utöver 
detta är det du som vet resten av 
faktan om personen, alltså du 
hittar på. Tänk på att det ska vara 
realistiskt.  

Budgeten ska beskriva en tänkt 
månad för din persons hushåll, 
det innebär att det kan finnas 
flera personer i familjen. Kom då 
ihåg bidrag, inkomster och 
utgifter som finns för hela 
familjen. 

Tips på utgifter och inkomster 
finns i ”koll på pengarna”, vad vi 
går igenom på lektionerna och 
kanske kan någon vuxen i din 
närhet komma med fler tips.  

Ju mer komplext ditt hushåll är 
desto lättare blir det för dig att 
visa på högre kvaliteter och visa 
att du verkligen förstått. 

Men å andra sidan, att göra det 
enkelt kan också vara bra ibland.

En realistisk budget

BOENDE Bor din karaktär i en hyresrätt, 
bostadsrätt eller en villa? Om din karaktär 
bor i bostadsrätt eller villa, hur är det med 
lånen?

FRITIDSINTRESSEN Är din karaktär 
någon som bara sitter hemma och tittar på tv 
eller har han/hon/de (om hushållet är större) 
kanske lite dyrare fritidsintressen?

MÅNGA I FAMILJEN Har din karaktär 
barn eller kanske syskon eller kanske andra 
släktingar eller vänner som också bidrar till 
hushållets ekonomi?

         DIN BUDGET
En inlämningsuppgift

	 ETT UPPDRAG DÄR DU FÅR ANVÄNDA DIN FANTASI SAMTIDIGT SOM DU ANVÄNDER DINA KUNSKAPER
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