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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 .

ÖVNINGAR

4 Trygghet
för alla

Berätta

• Vilka bidrag och skydd i ordlistan hade du hört talas om förut?

• Har du fått föräldrapenning, barnbidrag, bostadsbidrag, studiebidrag eller pension?
Om ja, behövde du ansöka om att få det?

• Finns systemet med sjukpenning i ditt födelseland? Om ja, vilken skillnad är det mellan
sjukpenningen och lönen när man är frisk och arbetar?

Diskutera

• Tycker du att Sverige är ett tryggt land att leva i? Varför? Varför inte?

• Är det någon ekonomisk hjälp som du tycker är extra bra? Om ja, vilken?

• Tycker du att även rika personer ska få barnbidrag? Varför? Varför inte?

• Kan det finnas personer som missbrukar systemet med Försäkringskassan?
De kanske till exempel anmäler sig som sjuka och går till ett annat arbete.
Om du svarade ja, vad vill du säga till honom eller henne?



Övningsuppgifter

A  Skriv det ord som passar i meningen. 

Läs dialogen i par.  

Försäkringskassan • bidrag •   

bostadsbidrag • söka • klara sig •   

räcka till  

KILLE: Bra att jag får komma hit och äta. 

MAMMA: Du är alltid välkommen hit! 

KILLE: Tack, det är svårt att få pengarna  

att                                     .

MAMMA: Ja, jag förstår att det är svårt  

att                                     hela månaden. 

KILLE: Tror du att det finns något  

                                    jag kan söka? 

MAMMA: Du har ganska hög hyra, så du  

kanske kan få                                     .

KILLE: Jag trodde att man måste vara gift  

eller sambo för att få det. 

MAMMA: Ungdomar som är över 18 och 

under 29 kan också få bidraget.

KILLE: Du vet mycket du! Vet du var man  

kan                                     också? 

MAMMA: Ja, fyll i ansökan på nätet och mejla  

den till                                     . 

B  Skriv det ord som passar i meningen. 

Läs dialogen i par.  

barnbidrag • studiebidrag • lön •   

trygghet • skatt • köpa • spara  

TJEJ: Jag fick min första                                      

i dag. 

PAPPA: Vad roligt! Grattis!

TJEJ: Tack. Jag tror att jag ska  

                                    till en lägenhet.  

PAPPA: Bra idé, men det tar många år innan  

du kan                                  en egen bostad. 

TJEJ: Jag vet, men jag har pengar kvar från 

förra året när jag fick                                    . 

Då både pluggade jag och jobbade extra.

PAPPA: Det är alltid en                                      

att ha pengar om det händer något.  

TJEJ: Men jag tror att fick för lite i lön. Jag 

har 19 000 kronor i månaden, men jag fick 

bara 14 000. Kan det vara rätt?

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

går till                                     .

TJEJ: Vad används alla skattepengar till? 

PAPPA: De går till att betala                          , 

bostadsbidrag, pensioner och annat. 

Socialbidrag och sjukpenning betalas  

också med skattepengar.  

TJEJ: Då förstår jag att det behövs mycket 

pengar. 
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C  Skriv det ord som passar i meningen.  

karensdag • sjukanmälde sig •   

sjuklön • sjukpenning  

KILLE: Anders ringde till jobbet och  

                                              i morse.  

Han var magsjuk.

MAMMA: Stackars honom!

KILLE: Vad händer om jag blir sjuk?  

Kan jag få lön då?

MAMMA: Den första dagen du blir sjuk får du  

ingen lön. Den kallas                                    .

KILLE: Och vad händer sen? 

MAMMA: Din arbetsgivare betalar dig  

                                    i två veckor. 

KILLE: Vad händer om jag inte är frisk efter 

två veckor?

MAMMA: Då ska du sjukanmäla dig till  

Försäkringskassan för att få                         .

D  Läs dialogen i par.

MARIA: Hej Mats! Hur är det?

MATS: Tack, nu är det bra.  

Men jag har varit sjuk i flera månader

MARIA: Det var tråkigt att höra.  

Mår du bättre nu?

MATS: Ja, nu är jag tillbaka på jobbet. 

Jag fick problem med ryggen, så jag blev 

opererad och sedan har jag gått på  

sjukgymnastik flera gånger i veckan.  

MARIA: Jaha, stackars dig.  

Hur fungerar det med ekonomin? Fick du 

betalt när du var sjukskriven så länge?

MATS: Ja, de första 14 dagarna fick jag 

sjuklön av arbetsgivaren och sedan fick jag  

pengar från Försäkringskassan.  

MARIA: Fick du hela lönen när du var 

sjukskriven?

MATS: Nej, jag fick ungefär 80 procent  

av lönen. 

MARIA: Det var ju bra. Hur hade du klarat 

dig om du hade varit arbetslös?

MATS: Då hade jag fått sjukpenning. En 

arbetslös kompis fick problem med hjärtat 

och han fick sjukpenning. Han anmälde till  

Försäkringskassan första dagen han blev sjuk.

MARIA: Jag förstår. Det var roligt att se dig igen 

Mats. Vi kanske träffas i simhallen någon dag. 

MATS: Ja, det gör vi nog. Jag är ofta där och 

simmar för att träna ryggen. 



E  Skriv R (rätt) eller F (fel). 

1. Skatten används till att betala barnbidrag.            

2. Skatten används till att betala sjukvård och vägar.            

3. Skatten används till bostadsbidrag.            

4. Man ansöker om bostadsbidrag hos Skatteverket.            

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

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

7. Föräldrapenningen är samma för alla föräldrar.            

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

9. Pensionsmyndigheten ansvarar för att alla får rätt pension.            
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