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Program 2: “Lön - svart, vit eller ingen alls?”

De övergripande frågorna till varje avsnitt fördjupas i lärarhandledningen.

Använd internet för att ta reda på vad de olika begreppen betyder och hur dessa samverkar innan ni diskuterar 
frågorna. Alla ståndpunkter du anför ska ha en faktagrund. 

Att diskutera:

1. Är det bara för lönen vi arbetar?
2. Skulle du vilja leva som Viktoria gör? Motivera ditt svar!
3. Skulle du kunna tänka dig ett självhushåll istället för    
    förvärvsarbete?
4. Vilka ekonomiska följder för samhället skulle det få om 
     många resonerade som Viktoria?
5. Skulle Viktorias livsval verkat lika annorlunda för 100 år 
     sedan som det gör idag?
6. Blir man fri utan pengar?

ARBETSBLAD
Programnummer: 650103225/tv2

Inslag 1: “Lever man för att arbeta eller arbetar man för att leva? “



Inslag 2: ”Konsten att bygga en pengamaskin”

Att diskutera:

1. Vad är en aktie?
2. Vad är vinstutdelning?
3. Vad är ett investmentbolag?
4. Vad är en risk och hur sprider man dessa?
5. Vad innebär det att investera pengar och varför säger man att 
     pengarna arbetar?
6. Hur kan pengar ge mera pengar?
7. Vad kan gå fel när man investerar i aktier?

Att arbeta vidare med:

a. Titta på nedanstående länk om börsutvecklingen i USA och 
Sverige och fundera på:
I. När skulle man ha investerat och sedan realiserat sin vinst för 
   att ha tjänat mest pengar? 
II. Hur stora ras mätt i diagrammets indextal har börserna råkat 
     ut för under perioden och vad händer med de investerade 
     pengarna då?
III. Vilka saker tror du är viktigast att tänka på när man satsar 
       pengar på börsen?

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Finansiell-ut-
veckling/Borsutveckling-i-Sverige-och-USA/

b. Är Viktorias familj rik eller fattig? Man har på den senaste tiden lagt in fler aspekter än inkomst och ägan-
de i definitionen av begreppen och därigenom också påbörjat en möjlig omdefiniering av begreppet samhäll-
sklass. Läs mer om detta nedan och fundera på begreppen rik och fattig. Kan du förklara dessa begrepp på ett 
nytt sätt?

http://arbetet.se/2013/04/26/nya-klasser-for-nya-tider/
https://ssl.bbc.co.uk/labuk/experiments/class/

Att arbeta vidare med:

a. Vilka för- och nackdelar skulle det innebära för samhället om fler resonerade som Viktoria och hennes 
familj? Testa detta genom att placera in Viktorias familj i det samhällsekonomiska kretsloppet och jämför 
detta med att placera in Viktorias familj i en hållbarhetsmodell. Nedanstående länkar kan vara till hjälp:

http://pallasathenax.files.wordpress.com/2011/01/ekonomisktkretslopp_02.gif
http://www.kuriren.nu/img/2011/6/5/5954557.jpg



Inslag 3: ”Kan man bli rik på sin lön i Sverige?”

Att diskutera:

1. Vad tjänar folk?
2. Verkar lönerna rimliga?
3. Vad handlar lönen om för dig? Status? Framgång?
4. Hur kan man bli rik?
5. Varför är det så svårt att bli rik och varför verkar det nästan omöjligt att bli rik på sin lön i Sverige?
6. Vad innebär liten lönespridning och vilka följder får detta i samhället?

Att arbeta vidare med:

a. Hur viktigt är det med en hög lön? Håller ni med ungdomarna i filmen?
Vad är en bra lön och vad ska lönen egentligen räcka till?

b. Titta på nedanstående länk om löner och fundera och diskutera om:
I. Verkar lönerna rimliga för olika yrken?
II. Borde löneskillnaderna i Sverige öka eller minska?
III. Vilka yrken bör man satsa på om man vill tjäna mycket pengar?

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Loner/Sa-satts-din-lon/

Inslag 4: ”Att jobba svart – smidigt & lönsamt eller rentav kriminellt?”
 
Att diskutera:

1. Vad är ett svartjobb och vad innebär det för arbetsgivare och arbetstagare?
2. Varför kan arbetstagaren knappast anses tjäna på svartjobb och vilka risker tar arbetstagaren?
3. Varför är det kriminellt att jobba svart? 
4. Vad finns det för koppling mellan svartjobb och den ekonomiska krisen i Grekland?

Att arbeta vidare med:

a. Har ni jobbat svart? Hur upplevde ni det?

b. Visa i det samhällsekonomiska kretsloppet hur och varför svartjobben påverkar samhällsekonomin 
negativt.

http://pallasathenax.files.wordpress.com/2011/01/ekonomisktkretslopp_02.gif


