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D I N A P E N G A R O C H D I N E KO N O M I .  P R I VAT E KO N O M I  PÅ E N K E L S V E N S K A .

LÄRARSIDOR

4 Trygghet
för alla

VIKTIGA ORD:  bostadsbidrag  •  föräldrapenning  •  klara sig  •   

räcka till  •  sjukpenning  •  studiebidrag  •  studielån  •   

trygg  •  trygghet  

Introduktionstext

En man ligger i en soffa och tänker. Mannen säger att många tycker att Sverige är ett tryggt 
land. Han funderar på vad det är som gör det tryggt att leva här. Det kan vara att det finns 
föräldrapenning och sjukpenning. Det kan vara att det finns andra bidrag och försäkringar 
som skapar trygghet.

Berätta

Se frågor under Övningar. 

Diskutera

Se frågor under Övningar. 



Skriv

Informera om att mycket av tryggheten betalas med pengar från skatten och att bidrag är 
pengar som inte behöver betalas tillbaka. Instruera eleverna:  

Skriv vad du och din familj får för skattepengarna under en månad. Det kan vara:  
bibliotek, bostadsbidrag, sfi-undervisning, grundskola, gymnasium, studiebidrag, sjukpenning, 
sjukvård, tandvård, pension, kollektivtrafik, ambulans, polis och brandkår.

Siffror och tal

Säg ett procenttal, till exempel: Hur många procent är 4 000 kronor av 16 000 kronor? 
Eleverna skriver talet med siffror och räknar ut det. Skriv sedan på tavlan så att eleverna kan 
kontrollera att de har räknat rätt. Fortsätt med att fråga, till exempel: Hur många procent är 
4 000 av 18 000 4 000 av 20 000, 5 000 av 15 000, 5 000 av 25 000? Eleverna skriver sedan fem 
till tio procenttal var. De sitter därefter två och två och läser sina tal, ett i taget. Den som sitter 
bredvid räknar och säger talet och svaret.

Facit till övningsuppgifter

A  Skriv det ord som passar i meningen. Läs dialogen i par.  

Försäkringskassan • bidrag • bostadsbidrag • söka • klara sig • räcka till  

KILLE: Tack, det är svårt att få pengarna att räcka till .

MAMMA: Ja, jag förstår att det är svårt att klara sig hela månaden. 

KILLE: Tror du att det finns något bidrag jag kan söka? 

MAMMA: Du har ganska hög hyra, så du kanske kan få bostadsbidrag .

KILLE: Du vet mycket du! Vet du var man kan söka också? 

MAMMA: Ja, fyll i ansökan på nätet och mejla den till Försäkringskassan . 
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B  Skriv det ord som passar i meningen. 

Läs dialogen i par.  

barnbidrag • studiebidrag • lön •   

trygghet • skatt • köpa • spara  

TJEJ: Jag fick min första lön i dag. 

TJEJ: Tack. Jag tror att jag ska  
spara till en lägenhet.  

PAPPA: Bra idé, men det tar många år innan  
du kan köpa en egen bostad. 

TJEJ: Jag vet, men jag har pengar kvar från 
förra året när jag fick studiebidrag . 
Då både pluggade jag och jobbade extra.

PAPPA: Det är alltid en trygghet  
att ha pengar om det händer något.  

PAPPA: Ja, det är nog rätt. En del av din lön  
går till skatt .

PAPPA: De går till att betala barnbidrag , 
 bostadsbidrag, pensioner och annat.

C  Skriv det ord som passar i meningen.  

karensdag • sjukanmälde sig •   

sjuklön • sjukpenning  

KILLE: Anders ringde till jobbet och  
sjukanmälde sig i morse.

MAMMA: Den första dagen du blir sjuk får du  
ingen lön. Den kallas karensdag .

MAMMA: Din arbetsgivare betalar dig  
sjuklön i två veckor. 

MAMMA: Då ska du sjukanmäla dig till  
Försäkringskassan för att få sjukpenning .

D  Skriv R (rätt) eller F (fel). 

1. Skatten används till att betala barnbidrag. R

2. Skatten används till att betala sjukvård och vägar. R

3. Skatten används till bostadsbidrag. R

4. Man ansöker om bostadsbidrag hos Skatteverket. F

5. Alla får lön från första dagen de är sjuka och hemma från jobbet. F

6. Den första dagen man är sjuk kallas för karensdag. R

7. Föräldrapenningen är samma för alla föräldrar. F

8. CSN beslutar om bidrag och lån till den som studerar. R

9. Pensionsmyndigheten ansvarar för att alla får rätt pension. R
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