LÄRARHANDLEDNING

PRATA
PENGAR
Privatekonomi på
enkel svenska

Kapitel 6
Pension
Viktiga ord film 1:
pension

Viktiga ord film 2:
pension
räcker
spara

Ett studiematerial från Finansinspektionen

Viktiga ord film 3:
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Introduktionstexter:
Film 1 – Inledning
En familj sitter och äter middag tillsammans. Det är
mamma, pappa och två vuxna barn. Det är en son
och en dotter. Pappan frågar vad de ska göra i helgen. Sonen säger att han inte har bestämt. Mamman säger att hon vet något speciellt som händer.
Det är pappans födelsedag på lördag. Sonen skojar
och säger att pappan snart blir pensionär, men
pappan är inte gammal. Det är 10 år tills han går i
pension.
Film 2 – Räcker pensionen?
Mamman och pappan ligger och läser på kvällen.
De är i sovrummet. Kvinnan frågar mannen om allt
är bra. Mannen svarar ja, men att han tänker på sin
pension. Han har inte sparat några extra pengar.
Han är lite orolig. Kvinnan säger att han inte behöver vara orolig.

Film 1 – Inledning
Film 2 – Räcker pensionen?
Film 3 – Allmän pension
Berätta:
Hur gamla är människor i ditt födelseland när de
slutar arbeta? Hur får de pengar? Finns systemet med
pension?
Lever dina föräldrar? Om du svarade ja, vad gör de
på dagarna? Arbetar de eller är de pensionärer?
Diskutera:
Vem tycker du ska försörja gamla människor?
Är det rätt att en del av skatten går till att betala
pensioner? Är det rätt att den som har tjänat mycket pengar får högre pension? Är det rätt att personer som aldrig har arbetat också får pension?
Ska man själv få bestämma när man vill gå i pension? Vid vilken ålder tycker du att det är lagom att
sluta arbeta?

Film 3 – Allmän pension
Det finns flera typer av pension. Olika personer får
olika mycket pengar. Det beror på hur mycket pengar du har tjänat i Sverige. Allmän pension får du av
staten. Den kan du få från 61 års ålder. Om du inte
har arbetat i Sverige får du ändå en garantipension.
Tjänstepension är för personer som har ett
arbete. Det är arbetsgivaren som betalar in extra
pengar till pensionen. Du kan också spara privat
till din pension. Då bestämmer du själv hur mycket
pengar du vill spara.

Fler övningar:
Se www.pensionsmyndigheten.se Klicka på lättläst.
Se www.konsumenternas.se Klicka på Bank och
försäkring. Klicka på Pension.
Gör nya ord av de bokstäver som finns i ordet
garantipension.
Öva mera:
Läraren säger ett multiplikationstal, till exempel
11x5. Eleverna skriver talet med siffror och räknar
ut det. Läraren skriver på tavlan så att eleverna kan
kontrollera att de har räknat rätt. Fortsätt med att
säga till exempel 12x9, 15x11, 28x13, 150x3, 150x7,
167x9. Eleverna skriver sedan fem-tio multiplikationstal var. De sitter därefter två och två och läser
sina tal, ett i taget. Den som sitter bredvid multiplicerar och säger talet och svaret högt

Skriv:
Skriv vad du vill göra på dagarna när du blir pensionär. Skriv också hur du kan försörja dig.

Prata pengar - Ett studiematerial från Finansinspektionen

Kapitel 6 | Sida 2

Facit till övningsuppgifter
Kapitel 6: Pension
Skriv det ord som passar i meningen.
pengar • pension • räcker • spara
Pappan: Jag tänker på min pension. Det är inte så
långt dit.
Pappan: Jag har inte börjat spara några extra pengar.
Pappan: Men tänk om mina pengar inte räcker.
Skriv det ord som passar i meningen.
allmän pension • arbetsgivare • garantipension,
sätta undan pengar • tjänstepension
1. S taten betalar allmän pension till alla som har
arbetat i Sverige.
2. Din arbetsgivare kan betala extra pension för dig.
3. Det kallas tjänstepension.
4. M
 ånga vill också sätta undan pengar varje månad.
5. Om du inte har arbetat i Sverige får du ändå
garantipension.

Skriv R (rätt) eller F (fel).
1. Alla får pension vid samma ålder.
F
2. Alla får lika mycket i pension.
F
3. Staten betalar den allmänna pensionen.
R
4. Den allmänna pensionen kan du få från 61 år. R
5. H
 ur mycket pengar du får beror på hur mycket
du har tjänat.
R
6. A
 tt sätta undan pengar betyder att gömma pengar.
F
7. Att sätta undan pengar betyder att spara
pengar.
R
8. Tjänstepension är när arbetsgivaren betalar
in extra pension.
R
9. Man kan också spara pengar privat till sin
pension.
R
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