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PEDAGOG: MATTIAS BJÖRKLUND
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Program 5: “Jobbet - zenit i din ekonomi.”

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. 

ARBETSBLAD
Programnummer: 650103225/tv5

Inslag 1: “Pengarna eller passionen. Lönar det sig att läsa vidare på högskola?”

Att diskutera:

1. Vilka krav har du på ett framtida jobb? Är lön eller trivsel det viktigaste?
2. Vad är livsinkomst?
3. Lönar det sig verkligen att studera på högskola?
4. Varför tror du att det är yrken som jurist, läkare, tandläkare, civilingenjör och civilekonom som är bäst 
     betalda av akademikeryrkena?
5. Varför tror du att det är yrken som lärare, biolog, kemist, fysiker, psykolog och socionom som har sämst       
     betalt av akademikeryrkena?

Att arbeta vidare med:

a. Kan man vara ekonomisk när man väljer sitt framtida yrke och främst titta på livsinkomsten? Välj ett eller 
flera yrken och ta reda på mer om utbildningslängd, lön med mera. 

http://www.lonestatistik.se/loner.asp
http://www.studera.nu/omstudier/omstudier/utbildningsnivaerochexamina.5.27d8636813021640
5a6800014111.html



Inslag 2: ”Här finns jobben om 10 år”

Att diskutera:

1. Hur kan man ta reda på inom vilka yrkesgrupper det behövs arbetskraft i framtiden?
2. Varför är det svårt för oss alla att veta vilka yrken som behöver arbetskraft i framtiden?

Att arbeta vidare med:

a. Var finns jobben när jag är klar med min utbildning och hur stämmer dessa med mina framtidsdrömmar? 
Hur viktigt är det att följa drömmen eller ska man titta på verkligheten först?

http://www.framtid.se/var-finns-jobben-om-fem-ar/

Inslag 3: ”Så får man in foten”

Att diskutera:

1. Hur får man egentligen ett jobb?
2. Varför kan företaget egentligen vara viktigare än tjänsten när du söker jobb?
3. Att vilja något, säger de i filmen, är viktigt för att få jobb. Vad menar de med det?

Att arbeta vidare med:

a. Jämför era framtida jobbplaner i gruppen! Hur ska ni fixa jobb? Diskutera med varandra vilka möjligheter 
    ni har. Kanske får ni nya idéer!

b. Vilket yrke passar mig och vad vill jag göra i framtiden? Gör nedanstående tester och diskutera med dina 
kamrater. Har testerna rätt?

http://www.saco.se/valjayrke
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Tester-och-guider/Att-valja-yrke.
html
http://www.studentum.se/yrkestest



Inslag 4: ”Ung och utan jobb - att leva på 6 000 kronor i månaden”

Att diskutera:

1. Hur kan man klara sig som arbetslös?
2. Varför är det viktigt att göra en hushållsbudget som Maja gör?
3. Varför tror du att det är lätt att känna sig oönskad när man är arbetslös?
4. Varför ska man alltid vara med i A-kassan?

Inslag 5: ”Vilket är ditt skuggyrke?”

Att diskutera: 

1. Vilket är ditt drömjobb och vilket är ditt skuggyrke?
2. Varför är det viktigt eller rentav nödvändigt att ha en alternativplan till sin dröm?

Att arbeta vidare med:

a. Har ni några tips till Maja? Hur ska hon 
göra för att snabbt få ett jobb?

b. Gör en egen hushållsbudget baserat 
på olika inkomstnivåer. Använd nedan-
stående verktyg och diskutera med dina 
kamrater:

http://www.swedbank.se/privat/boende-
och-bolan/rakna-pa-din-boendekostnad/
hushallsbudget-med-fickekonomen/


