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PENGAR 
 
 
Hur har det varit sen sist (+-)? 
 
 
Inledningsdiskussion: 

• Hur ser din ekonomiska situation ut? 
• Var ifrån får du pengar (barn/studiebidrag, barnpension, lön etc)? 
• Vad använder du pengarna till? 
• Hur mycket pengar använder du i veckan? 
• Har du någon skuld eller är skyldig någon person pengar? 
• Är det någon som är skyldig dig pengar? 

 
 

Värderingslinje, 1-6 övning  
(Gör små kort till individuellt samtal med siffrorna 1-6 på. Annars 1-6 lappar på golvet 
med polariseringen stämmer, stämmer inte. Därefter läses ett påstående av följande i 
taget.) 

 
 
1. Det är viktigt att 

vara 
självförsörjande 
(egen inkomst) 

 

 
2. Om jag får en 

räkning, är det rätt 
att strunta i att 
betala den. 

 

 
3. Det är viktigt att 

betala sina 
räkningar. 

 

 
4. Jag sparar en del av 

mitt studiebidrag, 
lön etc varje månad. 

 

 
5. Det är ok att köpa 

på avbetalning 
 

 
6. Innan jag köper 

något sparar jag 
ihop till det jag vill 
ha. 

 
 

 
Listningsövning: 
 
Skriv vinsterna eleverna kommer på tavlan: 
• Vinster med att köpa kontant är…  
 
Exempel på svar kan vara: 

o Slipper bli skuldsatt. 
o Minskar dina utgifter. 
o Du äger det du köper. 
o Du vet att du har råd. 
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• Vinster med sparande är… 
 
Exempel på svar kan vara…. 

o Större banklån- visar på att då kan spara varje månad, kreditvärdig. 
o Har en buffert om något skulle hända. 
o Ränta på pengarna. 
 
 

Vilken är den bästa lösningen? 
Dilemma övning (förändra förutsättningarna så att det passar gruppen) 
 
Det dummaste jag har gjort med pengar 
Jocke har levt i en gråzon i utkanten av samhället. Han har haft kontakt med droger 
och fungerat som langare. Då levde han på illegala affärer. Idag vill han ändra på 
sitt liv, men har svårt att komma in i samhället. Skulden hos Kronofogdemyndigheten 
är på drygt 30 000 kronor. (På riktigt- en bok om livskunskap från 
Kronofogdemyndigheten S. 27, 2003)  
 

1. Strunta att betala och vänta att preskriberingstiden går ut. 
2. Låna av vänner och släktingar för att betala. 
3. Göra upp en avbetalningsplan med Kronofogdemyndigheten. 
4. Eget förslag. 

 
Avslutning (bra, dåligt, annorlunda) 


