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INLEDNING
Om materialet
Med häftet Lön för mödan vill Medlingsinstitutet ge ungdomar i högstadiet och på gymnasiet en bred orien-
tering om hur arbetsmarknaden och lönebildningen fungerar och om de olika aktörer som medverkar i den 
processen. Innehållet i materialet beskriver också vad som är typiskt för den svenska modellen, hur den upp-
stått och hur den skiljer sig från andra länders. Tanken med häftet är att på ett lättbegripligt sätt ge eleverna 
en grund att stå på inför inträdet i arbetslivet.

Med hjälp diskussionsfrågor och aktiviteter i lärarhandledningen ges eleverna också möjlighet att träna, 
bearbeta och resonera kring innehållet i häftet.

Om Medlingsinstitutet 
Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som bland annat ansvarar för att medla när fack och arbetsgivar-
organisationer inte kan komma överens i kollektivavtalsförhandlingar. Medlingsinstitutet ansvarar också för 
Sveriges officiella lönestatistik.

I Medlingsinstitutets uppdrag ingår även att ”verka för en väl fungerande lönebildning”. Ett sätt att göra det är 
att sprida kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar och hur det går till när löner sätts på arbetsmarknaden.

Syfte och målgrupp
Häftet Lön för mödan med tillhörande lärarhandledning ska ses som ett komplement till ordinarie lärome-
del som tar upp arbetslivet och dess parter. Den här lärarhandledningen är speciellt framtagen för elever på 
högstadiet. Tanken är att materialet ska fungera som ett praktiskt hjälpmedel för att öka kunskap och förstå-
else om arbetslivet, lönesättningen, förhandlingarna på arbetsmarknaden samt skapa utrymme för elevernas 
egna reflektioner.

Så här jobbar du med lärarhandledningen
Lärarhandledningen följer samma innehållsstruktur som häftet och aktiviteterna i respektive kapitel har en 
gemensam struktur: en inledande sida som sammanfattar kapitlet, den stora frågan, ord och begrepp samt 
förslag på frågor som förtydligar innehållet i häftet. Därefter följer ett urval av aktiviteter att välja mellan. 
Tanken är att det ska vara lätt att hitta och att det ska finnas en bredd av aktiviteter att välja mellan.

Kopplingar till styrdokumenten
Aktiviteterna i lärarhandledningen har sorterats in under rubriker som utgår från några av de kunskapskrav 
och förmågor som finns formulerade i kursplanen för samhällskunskap.

• ORD OCH BEGREPP. Innehåller en sammanställning av aktuella ord och begrepp som tas upp i kapitlet, 
samt förslag på diskussionsfrågor som förtydligar innehållet i kapitlet. Här finns även förslag på frågor som 
kan användas för att tolka och diskutera modeller och tabeller som finns i häftet. 

• UNDERSÖK OLIKA PERSPEKTIV. Aktiviteter som gör det möjligt för eleverna att arbeta med olika per-
spektiv på arbetslivet och arbetsmarknaden. 

• ANALYSERA SAMHÄLLSFRÅGAN. Uppgifter som gör det möjligt att analysera samhällsfrågor och identi-
fiera orsaker, konsekvenser samt föreslår möjliga lösningar. 

• ARGUMENTERA FÖR STÅNDPUNKT. I de här aktiviteterna får eleverna argumentera för ståndpunkter och 
värdera andras åsikter.

I lärarhandledningens sista avsnitt finns också en sammanställning av kopplingar mellan kursplanen och det 
som tas upp i häftet och lärarhandledningen. Här finns utdrag ur kursplanen samt en matris över aktuella 
kunskapskrav. Tanken är att lärare enkelt ska kunna identifiera vilka delar i kursplanen som behandlas och 
hur de olika aktiviteterna i materialet kan kopplas till olika delar i kunskapskraven.

        Den här symbolen visar att sidan är ett kopieringsunderlag som kan delas ut till eleverna.
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1. Vad är ett arbete värt?
Kort om kapitlet
Det första kapitlet beskriver kortfattat den svenska arbetsmarknaden. Här presenteras några av de grundläg-
gande frågor som de två aktörerna – arbetsgivare och arbetstagare – driver. I kapitlet poängteras även att 
villkoren på arbetsmarknaden till stora delar är ett resultat av förhandlingar mellan de här två aktörerna.

Kapitlet behandlar även några av de förutsättningar som gäller för att överhuvudtaget kunna betala ut lön, 
vad som händer om parterna inte kommer överens och något om löneökningarna på den svenska arbets-
marknaden.

DEN STORA FRÅGAN 
Vilka är arbetsmarknadens parter och på vilket sätt påverkar de vad som gäller på arbetsplatser i Sverige?

Ord och begrepp
För att kunna förstå, samtala och skriva om arbetsmarknaden är det viktigt att behärska vissa ämnesbegrepp 
och kunna använda dem i olika sammanhang. Det här kapitlet behandlar några grundläggande begrepp. 
Centrala begrepp: arbetstagare, arbetsgivare, lön, kollektivavtal, privata företag, offentlig sektor, arbetsgivar-
avgift, arbetskraftskostnad, inflation, reallöneökning.

Arbeta med begreppsförståelse
Förklara med egna ord. Gå igenom begreppen och låt eleverna ta reda på vad de betyder och sedan återbe-
rätta för en kamrat med egna ord, utan att använda själva begreppet. 
Para ihop begreppen. Presentera begreppen och förklara vad de står för. Uppmana eleverna att para ihop 
dem två och två, begreppen ska höra ihop på något sätt. Låt eleverna själva hitta kopplingar och sedan för-
klara hur de tänkte när de parade ihop begreppen. 
Gör en sambandskedja. Presentera begreppen för eleverna och förklara vad de står för. Uppmana eleverna 
att försöka göra sambandskedjor, det vill säga hur det ena begreppet leder, kan kopplas ihop med nästa och 
nästa och så vidare. Eleverna ska kunna berätta hur sambanden ser ut (t.ex. arbetsgivare, privat företag, kol-
lektivavtal, lön, arbetstagare).

KOLL PÅ MODELLER OCH TABELLER        
Kapitlet innehåller några modeller och tabeller som sammanfattar en del intressant information. Här följer 
några förslag på frågor som hjälper eleverna att tolka innehållet i några modeller och tabeller från kapitlet. 

Så bestäms ersättningen för arbetet s. 3
• Vilka aktörer är med i modellen? 
• Varför hamnar FÖRHANDLING i mitten, mellan de två aktörerna, tror du? 
• Vad är det aktörerna förhandlar om? 
• Sammanfatta modellen med egna ord. Vad är det viktigaste man kan lära sig med hjälp av modellen? 

Så har reallönen utvecklats s. 7
• Vad visar de två axlarna i tabellen? 
• Vad betyder det när staplarna är ovanför 0 %? 
• Vad är vanligast? Att reallönerna har stigit eller minskat sedan 1960? 
• Ge exempel på ett år då reallönerna steg kraftigt. När har de minskat? 
• Hur ser trenden ut de senaste åren? 

Vad kostar glassen s. 8
De här glassarna fanns att välja mellan år 1976, välj en och kolla upp vad den skulle ha kostat idag om man 
lägger på inflationen sedan 1976. Gå in på ”Prisomräknaren” på www.scb.se. Är glassen dyrare eller billigare 
än idag? 
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HUR VÄRDERAS ETT ARBETE?     ARGUMENTERA FÖR STÅNDPUNKT 
Skriv en argumenterande text där du antingen håller med eller argumenterar emot nedanstående insändare.
Förklara hur du tänker, förstärk dina argument med exempel och var noga med att hålla isär fakta och åsikter 
i ditt svar.

”Jag tycker det är orättvist att chefen för till exempel ett stort försäkringsbolag tjänar 120 000 kr i månaden 
samtidigt som en barnskötare som jobbar minst lika mycket bara tjänar i snitt 21 500 kr i månaden. Hur kan 
chefens arbete vara så mycket viktigare? Visst, chefen har väl kanske ansvar för ett stort företag, men ändå, det 
handlar ju bara om pengar. En barnskötare tar ju hand om våra barn och det är ju barnen som är vår framtid, 
barn är ju mer värdefulla än pengar. Jag tycker att man borde höja barnskötarnas löner.” 

ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE     UNDERSÖK OLIKA PERSPEKTIV
Arbetsgivare och arbetstagare är två viktiga aktörer på arbetsmarknaden. Det är de två aktörerna som till 
stora delar styr villkoren på landets arbetsplatser. Därför är det viktigt att känna till vad de här två aktörerna 
har för roll, hur de resonerar och vad de har gemensamt. 

Vad är typiskt för de två aktörerna och vad har de gemensamt? Placera påståendena under rätt rubrik. 
1. Jag anställer folk för att utföra ett arbete.  
2. Jag är en viktig aktör på arbetsmarknaden. 
3. Jag vill helst att lönen för de anställda inte ska vara för hög.  
4. Jag skriver under anställningsavtal. 
5. Jag har makt att strejka om villkoren är för dåliga.
6. Jag utför ett arbete åt någon annan för en lön.
7. Jag förhandlar om villkoren (t.ex. lön och arbetstider) på arbetsplatsen. 
8. Jag vill helst att lönen för de anställda ska vara hög. 
9. Jag har stor makt att bestämma över arbetsplatsen. 

 

Diskutera
• På vilket sätt är arbetsgivare och arbetstagare beroende av varandra? 

• Varför kan det bli konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ge några exempel på saker de kan bli 
osams om. 

• Vad finns det för fördelar med att de två aktörerna kan samarbeta med varandra?

Arbetsgivare (arbetsgivarorganisation) Gäller för båda aktörerna Arbetstagare (fackförbund)



lön för mödan  kapitel 1             5

ATT KOMMA ÖVERENS   ARBETSLIVETS PÅVERKAN
Villkoren på den svenska arbetsmarknaden tas fram genom att arbetsgivarna (arbetsgivarorganisationerna) 
och arbetstagarna (fackförbunden) förhandlar och diskuterar fram gemensamma lösningar för vad som gäl-
ler på arbetsplatsen. För att det ska fungera måste man förhandla och kompromissa. Att kompromissa bety-
der att båda parterna måste ge efter för vissa krav för att få igenom andra. 

1. Vad leder inte till en bra förhandling? Stryk över de meningar som du anser inte bidrar till en bra förhand-
ling. 
Att respektera olika uppfattningar. 
Att bli arg på den andra parten.  
Att lyssna på andre och tänka efter. 
Att hota den andre. 
Att försöka se vad som är bra för båda parterna.
Att aldrig ändra ståndpunkt.
Att bara tänka på sig själv. 
Att försöka förstå andras perspektiv. 
Att ge upp något för att få något annat tillbaka. 
Att aldrig ge vika för andras uppfattning.

2. Vad bidrar till en bra förhandling? Ringa in de meningar som du anser bidrar till att två parter kan komma 
överens i en förhandling. 

3. Välj ut det uttalande i ovanstående lista som du tycker är viktigast för att det ska bli en bra förhandling. 
Varför är det så bra? Motivera.
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VEM SKA JOBBA I KIOSKEN?  ARGUMENTERA FÖR STÅNDPUNKT

Den här övningen går ut på att du ska leva dig in i rollen som antingen arbetsgivare eller anställd för att sedan 
genomföra en anställningsintervju. 

1. Välj en av rollerna; arbetsgivare eller anställd. Genom att besvara frågorna tar du fram bra argument för din 
ståndpunkt. Det finns ett arbetsblad för arbetsgivare och ett för anställd.

Arbetsgivare 
Tänk dig att du äger en kiosk och du ska anställa en person som ska arbeta där under sommaren. Hur ska du 
gå till väga för att locka dit duktig personal? Du behöver verkligen någon som kan jobba!

Skriv ner egenskaper som du vill att den anställda ska ha (t.ex. tycka om att arbeta osv.). 

Skriv ner vad den anställda måste kunna (t.ex. att räkna kassa osv.)

Vilken timlön anser du vara rimlig?

50 kr/tim  75 kr/tim  100 kr/tim  150 kr/tim   Annan:

Förklara varför du valt just den timlönen.  

2. Nu har du samlat på dig några bra argument, det är dags för anställningsintervjun. 

• Para ihop dig med någon som har rollen som anställd. Sätt er mot vararandra och genomför en enkel arbetsintervju. Ställ 
frågor och lägg fram dina argument och krav. Förslag på frågor: Varför vill du arbeta i kiosken? Vad har du för egenskaper som 
gör att du passar för det här jobbet? Vad kan du? Hur tänker du kring timlönen?

• Förhandla om villkoren och lönen! Tänk dig att du verkligen behöver någon som kan jobba.

• Avsluta intervjun och bestäm dig för om du vill anställa eller inte. 

3. Avsluta genom att diskutera hur intervjun gick. Hur upplevde du situationen?

Diskutera i mindre grupper
• Vilka skillnader finns i hur arbetsgivaren, och den anställde tänker kring vad som är viktigt för att få jobbet?
• Vilka argument fungerade bäst för arbetsgivare/anställd?
• Blev det en realistisk anställningsintervju? Skulle det kunna hända i verkligheten tror du?
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VEM SKA JOBBA I KIOSKEN?  ARGUMENTERA FÖR STÅNDPUNKT

Den här övningen går ut på att du ska leva dig in i rollen som antingen arbetsgivare eller anställd för att sedan 
genomföra en anställningsintervju. 

1. Välj en av rollerna; arbetsgivare eller anställd. Genom att besvara frågorna tar du fram bra argument för din 
ståndpunkt. Det finns ett arbetsblad för arbetsgivare och ett för anställd.

Anställd 
Tänk dig att du ska på anställningsintervju till ett sommarjobb på en kiosk. Du behöver verkligen jobbet! 
Hur ska du göra för att få jobbet?

Skriv ner (hitta på) några egenskaper du har som gör att du passar för arbetet (t.ex. bra på att möta kunder osv.).

Skriv ner (hitta på) några kunskaper du har som passar i kiosken (t.ex. bra på att hantera kassa osv.).  

Vilken timlön anser du vara rimlig?

50 kr/tim  75 kr/tim  100 kr/tim  150 kr/tim   Annan:

Förklara varför du tycker att du är värd just den timlönen. 

2. Nu har du samlat på dig några bra argument, det är dags för anställningsintervjun. 

• Para ihop dig med någon som har rollen som arbetsgivare. Sätt er mot vararandra och genomför en enkel arbetsintervju. Ställ 
frågor till varandra och lägg fram dina argument och krav. Förslag på frågor: Vad är det för arbetstider? Vad är det för arbetsupp-
gifter? Hur tänker du kring timlönen? 

• Förhandla om villkoren och lönen! Tänk dig att du verkligen behöver jobbet!

• Avsluta intervjun och bestäm dig för om du vill ta jobbet eller inte. 

3. Avsluta genom att diskutera hur intervjun gick. Hur upplevde du situationen?

Diskutera i mindre grupper
• Vilka skillnader finns i hur arbetsgivaren, och den anställde tänker kring vad som är viktigt för att få jobbet?
• Vilka argument fungerade bäst för arbetsgivare/anställd?
• Blev det en realistisk anställningsintervju? Skulle det kunna hända i verkligheten tror du?
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2. Olika intressen – 
gemensam lösning
Kort om kapitlet
Det här kapitlet sätter arbetsmarknadens villkor i ett historiskt perspektiv. Alla de villkor som gäller idag är 
ett resultat av de senaste hundra årens utveckling, en utveckling som lett till bättre arbetsvillkor för de an-
ställda. Med hjälp av en tidsaxel ges möjlighet att sätta några händelser i ett tidsmässigt perspektiv. Därefter 
presenteras fackförbunden och deras centralorganisationer samt motsvarande organisationer från arbets- 
givarens sida.

DEN STORA FRÅGAN 
Vilka är de stora aktörerna på arbetsmarknaden och hur har historiska händelser och överenskommelser 
format dagens arbetsliv? 

Ord och begrepp
Centrala begrepp: fackförbund, den svenska modellen, centralorganisation, Saltsjöbadsavtalet

• Vilken är fackförbundens grundtanke? 
• Vilka är de olika centralorganisationerna? Vad är det för skillnad mellan LO, TCO och Saco?
• Vad handlar den svenska modellen om?  
• Låt eleverna samtala om sina tankar kring begreppen parvis eller i mindre grupper. Sammanfatta, diskutera 
och red ut eventuella frågor i helklass.

Diskutera
• Vad var det som fick arbetarna att organisera sig för att få bättre villkor?
• Varför har just Saltsjöbadsavtalet blivit ett så viktigt avtal för den svenska arbetsmarknaden?
• Vilka fördelar finns det med centralorganisationer som samordnar vissa frågor inför förhandlingar?

Ta reda på mer om fackförbund eller arbetsgivarorganisationer
Använd internet och sök efter mer information om något fackförbund, www.mi.se/fackforbund 
eller om någon arbetsgivarorganisation, www.mi.se/arbetsgivare 
Gå in på och välj ut ett fackförbund eller en arbetsgivarorganisation att studera.
• Vilken yrkesgrupp företräder förbundet eller organisationen? 
• Ge exempel på någon fråga som de anser vara viktig.

 
KOLL PÅ MODELLER OCH TABELLER   
Några viktiga årtal på arbetsmarknaden s. 10–11
Tidsaxeln visar några viktiga historiska händelser på arbetsmarknaden. 
• Välj en händelse som du tror att arbetsgivarna tycker är viktig att lyfta fram. 
• Välj en händelse som du tror fackförbunden tycker är viktig att lyfta fram.
• Välj en händelser som du själv tycker är viktig att lyfta fram. 

Färre unga är med i facket s. 13
• Hur många procent av de anställda i åldrarna 45–64 är med i ett fackförbund? 
• Hur många procent av de anställda i åldrarna 25–29 är anslutna till ett fackförbund? 
• Vad tror du skillnaden beror på? 
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ARBETSMARKNADENS PARTER  UNDERSÖK OLIKA PERSPEKTIV 

Arbetsmarknaden består av två parter, de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna. 
1. Skriv in organisationerna under rätt rubrik i nedanstående tabell. 
2. Välj bland yrkesgrupper och arbetsgivare och skriv in det som respektive organisation företräder.

Organisationer 

     LO           TCO               Svenskt näringsliv  Saco                 Sveriges kommuner   Arbetsgivarverket
                och landsting (SKL)

Yrkesgrupper och arbetsgivare
Läkare, civilekonomer      Arbetsgivare inom privat sektor     Byggnadsarbetare
Journalister      Kommuner och landsting       Statligt anställda

3. Sant eller falskt? Fundera på vilka påståenden som stämmer och vilka som är felaktiga. Ringa in om 
påståendet är sant eller falskt. 

Sant eller falskt 
• Att ställa upp på varandra är kärnan i den fackliga verksamheten.       Sant  Falskt 
• Det är bara arbetsgivarna som förlorar på att arbetarna strejkar.      Sant     Falskt
• Den svenska modellen betyder att båda parterna (fack och arbetsgivare) tar ansvar för att komma överens. Sant       Falskt
• Förr uppfattade många arbetsgivare fackföreningarna som ett hot, det ledde till konflikter på arbetsmarknaden.   Sant      Falskt
• I dag är mer än 90 procent av anställda mellan 25–29 anslutna till ett fackförbund.        Sant     Falskt

Fackliga organisationer Yrkesgrupper som organisationen företräder 

Arbetsgivarorganisationer Arbetsgivare som organisationen företräder 
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TÄNK OM DET SÅG UT SOM FÖRR      ARBETSLIVET PÅVERKAN 

Hur skulle det se ut om situationen på arbetsmarknaden inte hade förändrats alls de senaste hundra åren? 
Tänk dig att inga förbättringar har skett på arbetsmarknaden sedan 1882 (läs sidan 10 i häftet). Arbetstiden 
är fortfarande 11 timmar om dagen, månadslönen är omkring 2 000 kr och arbetsmiljön är mycket dålig.  
I stort sett all makt ligger hos arbetsgivaren.

Försök tänka dig in i någon av nedanstående personer. Skriv och berätta hur du tänker om ditt arbete, din 
framtid och hur du ser på dina möjligheter att leva ett bra liv. 

Jag arbetar i fabriken
Jag arbetar på en fabrik i utkanten av staden. Arbetsmiljön är mycket dålig, det är många som har skadat sig 
den senaste tiden och den dåliga luften gör att jag ofta har huvudvärk och hosta. Jag måste vara på jobbet senast 
kl. 06.00 och arbetar fram till kl. 18.00. Jag arbetar alla dagar utom söndagar och lönen är 500 kr i veckan och 
den betalas inte alltid ut i tid.

Jag äger fabriken
Jag äger en pappersfabrik i utkanten av staden. Fabriken måste verkligen producera mycket för att vara lönsam, 
konkurrensen är hård från andra. För att kunna tjäna pengar måste jag verkligen hålla nere utgifterna. Att 
renovera lokaler, höja löner eller anställa fler skulle göra att jag förlorar pengar. Då kanske min fabrik går i 
konkurs och jag förlorar alla mina pengar.  
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3. Arbetslivets regelbok 
– kollektivavtalet 
Kort om kapitlet
I det här kapitlet förklaras vad ett kollektivavtal är, vilka som omfattas av det, hur det förhandlas fram och 
vilka fördelar arbetsmarknadens parter anser att systemet med kollektivavtal har jämfört med lagstiftning. 

Avslutningsvis behandlas några av de påtryckningar som fackförbund kan använda och har genomfört för 
att få arbetsgivare att underteckna kollektivavtal.
  
DEN STORA FRÅGAN 
Vad innebär ett kollektivavtal och hur kan innehållet i ett kollektivavtal påverka situationen för de 
anställda.

Ord och begrepp
Centrala begrepp: kollektivavtal, minimilön, hängavtal, blockad

Diskutera
• Vad är ett kollektivavtal? Vilka är det som tecknar kollektivavtal? Ge exempel på olika områden som kan 
omfattas av ett kollektivavtal.
• Vad kan en anställd och en arbetsgivare tjäna på att omfattas av ett kollektivavtal?
• I Sverige finns ingen lagstadgad minimilön. Vad finns det för fördelar med att förhandla om lönen istället 
för att utgå från en minimilön? 

KOLL PÅ MODELLER OCH TABELLER   

Exempel på minimilöner i Europa s. 16 
Tabell i marginalen visar minimilönen för några länder i Europa. 
• Vilket land har den högsta respektive den lägsta minimilönen i tabellen? 
• Hur stor är skillnaden mellan dem?  Vad kan den stora skillnaden bero på tror du? 
• Läser man på Statistiska centralbyråns tabell över yrken med lägst genomsnittlig månadslön ser man att de 
som tjänar allra minst i Sverige är övrig hemservicepersonal, de tjänar 19 700 kr. Jämför det med de minimi-
löner som presenteras i tabellen. Vad tänker du om det?  

Några förmåner som kan finnas i ett kollektivavtal s. 17
Illustration med siffror som visar vad ett kollektivavtal kan ge en anställd. 
• Vad är det som illustreras i uppställningen? 
• Ge exempel på några fördelar som den med kollektivavtal har jämfört med den som måste förhandla själv. 
• Vilken är den största fördelen med kollektivavtalet? 
• Finns det någon anledning att kritiskt granska det som presenteras? Vem har tagit fram underlaget? 
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KOLLEKTIVAVTAL ELLER INTE?  ARGUMENTERA FÖR STÅNDPUNKT
Blockaden mot salladsbaren Wild’n’Fresh i Göteborg har blivit en symbol för fackliga strävanden att få kol-
lektivavtal. Följande argumentationsövning kan göras för att diskutera frågan. Utgångspunkten är en fyra-
hörns-övning som sedan kan avslutas med en skrivuppgift.
• Låt eleverna läsa texten ”Salladsbar i blockad” på sidan 19.
• Genomför sedan en fyrahörns-övning med hjälp av nedanstående frågor. Ställ frågan, låt eleverna fundera 
och sedan ställa sig i respektive hörn.
• Ge grupperna några minuter att prata ihop sig om sina argument.
• Låt elever ur varje grupp motivera sina val. Uppmuntra dem att byta hörn om de ändrar sin uppfattning.
• Avsluta med en skrivuppgift där de får möjlighet att sammanfatta sina intryck och sina argument från 
övningen.

Fråga 1: Är det bra att det finns kollektivavtal som bestämmer villkoren (t.ex. arbetstider, lägsta lön m.m.) 
på en arbetsplats?
1. Det är bra.      2. Det är inte bra.      3. Det är varken bra eller dåligt.       4. Öppet hörn.

Fråga 2: Var det rätt att tvinga salladsbaren att skriva under kollektivavtalet?
1. Det var rätt.   2. Det var inte rätt.     3. Det var varken bra eller dåligt.     4. Öppet hörn.

Formulera gärna dina tankar och åsikter i en argumenterande text. Väv gärna in olika exempel som stärker 
dina argument, och var noga med att hålla isär fakta och åsikter.

Ta reda på mer
Sök upp ett fackförbund eller arbetsgivarorganisation och ta reda på något om deras kollektivavtal och vilka 
frågor de driver. Gå in på www.mi.se/kollektivavtal-lagar/kollektivavtal/ och sök efter kollektivavtal eller 
www.mi.se/fackforbund och välj ett fackförbund i listan.
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4. Förhandlingar och konflikter 
Kort om kapitlet
Det här kapitlet beskriver den väg som arbetsmarknadens parter tar för att nå fram till ett underskrivet 
kollektivavtal. Den vägen kan vara kantad av förhandlingar, medlingsinsatser och eventuellt stridsåtgärder. 
Kapitlet tar även upp vad som gäller för olika typer av stridsåtgärder samt betydelsen av Industriavtalet.

DEN STORA FRÅGAN 
Hur ser vägen ut fram till ett färdigt kollektivavtal och på vilket sätt är förhandlingar, medling och strids-
åtgärder delar i det arbetet?

Ord och begrepp
Centrala begrepp: strejk, blockad, lockout, sympatiåtgärd, förhandling, fredsplikt, medlare, Medlingsinstitutet.
• Skriv en lista eller gör en tankekarta med korta förklaringar. 
• Vad är det för skillnader på strejk, blockad, lockout och sympatiåtgärd? 

Diskutera
• Vilka parter är det som förhandlar om nytt kollektivavtal?
• Vad kan ett fackförbund tjäna på att strejka? Vad riskerar de att förlora?  

KOLL PÅ MODELLER OCH TABELLER  

Olika vägar till kollektivavtal s. 21
Illustration som visar olika vägar till ett underskrivet kollektivavtal. 
• Vad händer om parterna kommer överens i förhandlingen? 
• Vad är det första som händer om de inte kommer överens? 
• Vad har parterna misslyckats med innan det blir konflikt och strejk? 

Antal förlorade dagar i Sverige på grund av konflikt s. 22
Stapeldiagram som visar hur många arbetsdagar som totalt förlorades på konflikter vid olika år.
• Vad är det tabellen visar? Vad betyder siffrorna i de två axlarna? 
• Vilken konflikt hade störst påverkan på antal förlorade arbetsdagar? 
 • Hur gick det i bankkonflikten 1990? Tjänade banktjänstemännen något på att strejka?  

STREJK – VEM DRABBAS?  ARBETSLIVETS  PÅVERKAN

Effekterna av konflikter och strejker på arbetsmarknaden kan drabba olika beroende på inom vilken sektor 
konflikten uppstår.
Den offentliga sektorn (skola, vård omsorg osv.) har till uppgift att ge samhällsservice till medborgare i sam-
hället och finansieras av skattemedel.
Den privata sektorn består av vinstdrivande företag, som producerar varor eller tjänster som efterfrågas i 
samhället. Privata företag tjänar pengar genom försäljning.

Strejk i offentlig sektor – vilka drabbas? 
Vad händer när sjuksköterskorna strejkar istället för att ta hand om sjuka? Hur drabbar det människor och 
samhället?

Strejk i privat sektor – vilka drabbas? 
Vad händer när piloterna på det privata flygbolaget strejkar istället för att flyga plan? Vem förlorar på det?
   Jämför konsekvenserna av de två exemplen. Vilken strejk skapar störst problem för samhället?
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TA FRAM ARGUMENT TILL EN FÖRHANDLING  ARBETSLIVETS PÅVERKAN 
I en förhandling är det viktigt att ställa tydliga krav på vad man vill. Samtidigt gäller det att lägga fram argu-
ment som kan användas för att få sin vilja igenom.
Tänk dig nu att du ska förbereda en förhandling med en arbetsgivare på en arbetsplats där du arbetar. Du 
ska ta fram några bra argument som du kan använda när du ska förhandla. Du ska också välja vilka krav du 
anser är viktigast att kämpa för.
1. Här nedan ser du de fyra krav du ska driva i förhandlingen. Skriv minst ett argument som motiverar varför 
det kravet är viktigt. Ge också exempel.

Vi kräver högre lön! Det är viktigt därför att … 

Vi kräver bättre arbetstider, som minskar stressen på arbetsplatsen. Det är viktigt därför att … 

Vi kräver fler semesterdagar! Det är viktigt därför att … 

Vi kräver bättre ventilation på kontoret! Det är viktigt därför att … 

2. Tänk dig att du var tvungen att välja bort två av ovanstående krav för att komma fram till en kompromiss. 
Vilka två krav väljer du bort? Stryk dessa.

3. Ringa in det krav du anser är det allra viktigaste att få igenom. Berätta varför du anser att det kravet är så 
viktigt och varför just det kravet är viktigare än de andra. 
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STREJKA ELLER FÖRHANDLA?  ARBETSLIVETS PÅVERKAN

Nu har det hettat till i förhandlingen mellan fackförbundet och arbetsgivaren. I den här övningen ska du 
tänka dig in i rollen som ansvarig på fackförbundet. Läget är allvarligt och förhandlingarna om ett nytt avtal 
är inne i ett kritiskt skede. Ett beslut måste tas. Du företräder ett fackförbund och nu är det du som ska ta 
beslut om ni ska strejka, förhandla eller acceptera arbetsgivarens bud. 
Arbetsgivaren har presenterat ett bud med följande innehåll: 
• Löneökningarna är lägre än utlovat, arbetsgivaren föreslår 1 % ökning (vilket är lägre än vad andra yrkes-
grupper får), ni har föreslagit 3 % ökning. 
• Arbetsgivaren föreslår en lägre ersättning för övertid än den som ni har föreslagit. 
• Ingen ökning av pengar som går till avtalade pensioner. Ni har föreslagit att den ska öka med 2 %, arbets-
givaren föreslår 0 %.
1. Innan du fattar beslut om vad ni ska göra måste du gå igenom dina handlingsalternativ. Läs på sidorna 
20–21 i häftet så att du vet vad de olika alternativen innebär. Skriv ner fördelar och nackdelar med de olika 
alternativen.  

Ska du föreslå strejk?

Ska du föreslå flera förhandlingar med medlare?

Ska du acceptera budet? 

2. Gör en bedömning av alternativens fördelar och nackdelar och fatta ditt beslut. Vilket alternativ väljer du? 
Strejk Förhandling        Acceptera budet

3. Skriv och motivera ditt beslut. Vad tjänar ni på det här? Varför är just det här alternativet det bästa för 
framtiden? 

Fördelar Nackdelar

Fördelar Nackdelar

Fördelar Nackdelar



5. Hur sätts lönen?
Kort om kapitlet
Kapitlet ”Hur sätts lönen?” handlar om de grundläggande förutsättningar som gäller vid lönebildning. Lö-
nen kan förhandlas på olika sätt beroende på vilken arbetsplats det handlar om, vissa styrs mer av centrala 
förhandlingar samtidigt som allt fler arbetsplatser förhandlar sina löner lokalt eller i en blandning; där en del 
förhandlas centralt och en del lokalt. Kapitlet tar även upp löneskillnader mellan kvinnor och män och hur 
situationen ser ut i Sverige.

DEN STORA FRÅGAN
Vem är det som förhandlar om lönen på en arbetsplats, och hur kommer det sig att kvinnor fortfarande 
tjänar mindre än män?

Ord och begrepp
Centrala begrepp: privat sektor, offentlig sektor, kvinnoyrken, könsdiskriminering.
Låt eleverna göra en lista eller en tankekarta där de skriver in så många olika saker som möjligt som de för-
knippar med begreppen. Låt eleverna samtala om sina tankar kring begreppen parvis eller i mindre grupper. 
Sammanfatta, diskutera och red ut eventuella frågor i helklass. 

Diskutera
• Vad är det för skillnad mellan privat och offentlig sektor? 
• Vilken är den största skillnaden mellan den centrala och den lokala löneförhandlingen?
• Vissa säger att det är bra att det finns stora löneskillnader i samhället, det vill säga att det är stor skillnad 
mellan dem som tjänar lite och dem som tjänar mycket. Vad tycker du? Vilka fördelar respektive nackdelar 
kan du se i ett samhälle med stora löneskillnader?

KOLL PÅ MODELLER OCH TABELLER  

Så mycket har genomsnittslönen ökat i Sverige s. 27
• Vad visar de två axlarna i diagrammet? 
• Med hur många kronor har genomsnittslönen ökat mellan år 2000 och 2012?
• Har löneökningen varit jämn och stabil eller har det skett stora förändringar? 
• År 2014 var genomsnittslönen i Sverige 31 400 kr. Hur mycket har den ökat sedan 2012?

Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner s. 29
• Vem tjänar mest, män eller kvinnor? 
• Inom vilken sektor är skillnaden mellan mäns och kvinnors löner störst?
• Inom vilken sektor är skillnaden minst? 
• Vilken är den viktigaste förklaringen till att män tjänar mer än kvinnor? 
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HUR MYCKET TJÄNAR ANSTÄLLDA I OLIKA YRKEN?  ARGUMENTERA FÖR STÅNDPUNKT
Använd internet och ta reda på lönen för några olika arbeten. Sök på Lönedatabasen på Statistiska centralby-
rån, www.scb.se. Leta efter Lönestrukturstatistik och sök efter olika yrken och genomsnittslöner.
Statistiska centralbyrån bygger sina uppgifter på officiell statistik, var kritisk mot andra webbplatser som 
utgår från vad användarna själva rapporterar in.
1. Sök på Yrken med högst genomsnittlig månadslön. Vilka yrken har högst lön? Ge tre exempel. Finns det något 
gemensamt drag hos dessa yrken? 
2. Ge exempel på något yrke som du anser har för hög lön?
3. Sök på Yrken med lägst genomsnittlig månadslön. Vilka yrken har lägst löner? Ge tre exempel. Finns det 
något gemensamt drag hos dessa yrken?
4. Vilka yrkesgrupper tycker du borde få högre lön?
5. Skriv en argumenterande text där du formulerar en åsikt om löner eller löneskillnader. Argumentera med 
hjälp av exempel, egna reflektioner och fakta från lönestatistiken.

ETT SVERIGE MED STORA LÖNESKILLNADER  UNDERSÖK OLIKA PERSPEKTIV 
Om man jämför med andra länder är Sverige ett land med ganska liten skillnad mellan löner. I den här 
övningen ska du fundera lite på hur samhället skulle se ut om löneskillnaderna i samhället ökade kraftigt.
Vad skulle hända om löneskillnaderna i samhället ökade kraftigt i Sverige? Vi tänker oss att en företagschef tjänar 500 000 kr i 
månaden (idag snitt 85 000 kr) och en vaktmästare på samma företag tjänar 5 000 kr i månaden (idag snitt 22 000 kr).
Hur skulle livet vara för dem med hög lön?

Hur skulle möjligheterna att leva ett bra liv vara för dem med låg lön? 

Skulle skillnaden mellan hur människor lever sitt liv i Sverige öka eller minska?

Hur skulle den stora löneskillnaden påverka stämningen i landet tror du?

Hur tror du det skulle vara att leva i ett sådant samhälle? 



OLIKA SÄTT ATT BESTÄMMA LÖNEN?  ARBETSLIVETS PÅVERKAN

Lönen för ett arbete kan förhandlas fram på olika sätt; centralt eller lokalt. Det finns fördelar och nackdelar 
med båda sätten. 
Central lönesättning innebär att lönen bestäms centralt. Den förhandlas fram av facket och arbetsgivarnas 
organisationer. De anställda behöver inte förhandla själva. Lönen gäller sedan för ett stort antal anställda. 
Lokal lönesättning innebär att lönen bestäms på arbetsplatsen, efter förhandlingar mellan den lokala fack-
klubben och arbetsgivaren, eller efter samtal mellan chefen och den anställde på arbetsplatsen. Den anställde 
måste förhandla själv (eller via lokal fackklubb), lönen gäller bara för dem som har förhandlat. 

1. Vilken modell ger mest trygghet för den anställde?                           Central            Lokal
Motivera:

2. Vilken modell ger störst möjlighet för den anställde att själv påverka sin lön?              Central            Lokal
Motivera:

3. Vilken modell kräver att man är aktiv och har kunskap om sina rättigheter?              Central            Lokal
Motivera:

4. Vilken modell innebär störst risk att bli övertalad eller påverkad av chefen?              Central            Lokal
Motivera:

Sammanfatta fördelar och nackdelar med de två olika sätten att förhandla fram lön.
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6. Viktiga lagar pa 
arbetsmarknaden
Kort om kapitlet
I det här kapitlet sammanfattas de viktigaste arbetsmarknadslagarna som ger anställda ett grundläggande 
skydd på landets arbetsplatser. Lagarna gäller om inte förändringar har förhandlats fram i kollektivavtal. 
Brott mot lagarna kan avgöras i Arbetsdomstolen.

DEN STORA FRÅGAN
Vad finns det för lagar på arbetsmarknaden och vilka olika områden på en arbetsplats reglerar de? 

Ord och begrepp
Centrala begrepp: tillsvidare anställning, tidsbegränsad anställning, allmän visstidsanställning, vikariat, prov-
anställning, säsongsarbete

Diskutera
• Ge exempel på några lagar som gäller på arbetsmarknaden.
• Det går att ändra innehållet i lagarna om fack och arbetsgivare är överens om det och skriver in det i ett 
kollektivavtal. Vad finns det för fördelar med det?
• Vilka fördelar finns det med lagen om medbestämmande? För en anställd? För en arbetsgivare?



VILKA LAGAR GÄLLER?     ARBETSLIVETS PÅVERKAN

Här nedan beskrivs några händelser från arbetsmarknaden. Ta hjälp av sammanfattningen av arbetsmarkna-
dens lagar i häftet (sidorna 30–33) och avgör vad som är okej och vad som inte är okej enligt lagen. 

Kan Kalle sägas upp? Kalle jobbar i en glasskiosk, men han är inte så noga med sitt jobb. Han missköter sig på flera sätt; han 
kommer inte i tid, har stulit varor och har vid flera tillfällen inte utfört sina arbetsuppgifter. Kan arbetsgivaren säga upp Kalle? 
Ja eller nej? Vilken lag kan användas?

Förbjuda facket? Ägaren till elektronikbutiken XYZ, vill inte att de anställda ska vara med i ett fackförbund. Ägaren kräver att de 
anställda ska säga upp sitt medlemskap i facket om de vill ha kvar jobbet. Får ägaren göra så? Ja eller nej? Vilken lag kan de 
anställda använda?

IT-företaget går dåligt. Det går dåligt för det stora IT-företaget, försäljningen minskar och företaget förlorar en massa pengar. 
För att rädda företaget tänker ledningen avskeda 20 personer. Kan ledningen göra det? Ja eller nej? Vilken lag kan de använda?

Tillfälligt anställd på fem år. Reklambyrån tycker att Lisa är en mycket duktig illustratör. De vill genast ge henne anställning 
– en visstidsanställning som gäller i fem år. Får arbetsgivaren ge en visstidsanställning i fem år? Ja eller nej? Vad gäller enligt 
lagen? 

Provanställning. En servitris har blivit provanställd på en restaurang och allt verkar gå bra. Men efter två månader bestämmer 
sig arbetsgivaren för att avbryta provanställningen. Kan arbetsgivaren göra så? Ja eller nej? Vad gäller enligt lagen? 

Vill inte ha äldre. Klädaffären söker anställda, men sorterar bort alla ansökningar som kommer från människor över 55 år. Kan 
de göra det? Ja eller nej? Vilken lag kan användas? 
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7. Att välja jobb
Kort om kapitlet
Det avslutande kapitlet resonerar kring de frågor och funderingar som kan uppstå när man ska välja jobb. 
Hur kan man tänka och hur ska jag veta vad som är rätt för mig, är några frågor som tas upp i texten. Av-
slutningsvis ges en kort beskrivning av vad som ligger till grund för statistiken om ungdomsarbetslösheten.

DEN STORA FRÅGAN
Hur ska man veta vilket jobb man ska välja och vad kan man göra för att förbereda sig för ett framtida 
arbete på ett bra sätt?

Diskutera
• Hur tänker du kring val av yrke? Är det viktigt att veta att det är lätt att få jobb?
• Vilka är de största svårigheterna som du ser det med att få ett arbete?
• Varför är det ett problem för samhället om ungdomsarbetslösheten är stor?

VAD ÄR VIKTIGAST FÖR DIG?   ARGUMENTERA FÖR STÅNDPUNKT
Vad är viktigast för dig när du ska välja yrke? Rangordna alternativen nedan, där 1 är det som du tycker är 
viktigast.
• Diskutera dina val med en kamrat. Hur tänkte du när du rangordnade vad som är viktigast? Diskutera olika 
sätt att se på arbete och vad som är viktigt.
• Använd din rangordning, det ni samtalat om och skriv ner dina reflektioner om yrkesval. Hur tänker du 
och vad är viktigt för dig?

Att tjäna mycket pengar.     Att arbetet är spännande och intressant. 

Att ha roligt med arbetskamraterna.    Att möjligheten till karriär är stor. 

Att kunna bestämma arbetstider själv.   Att det är en trygg anställning.

Att det är lång semester.    Att det är fasta arbetstider. 

Att arbetet är enkelt.     Att det är en fast anställning. 

Att arbetet bidrar till något positivt i samhället.   Något annat … 

Att jag blir omtyckt av arbetskamraterna.    



MIN PRAO
Om eleverna har prao är det givetvis ett bra tillfälle att ta upp och arbeta med frågor kring arbetsliv och 
arbetsmarknad. Fördelen med att arbeta med arbetsmarknadsfrågor i samband med praon är att eleverna 
då har egna erfarenheter att arbeta vidare med. Det underlättar och ger möjligheter till fördjupningar som 
annars skulle vara svåra att uppnå. Här följer förslag på ett upplägg samt ett elevblad som kan användas i 
samband med praobesöket. 

Före praon
Att inventera förväntningar och förförståelse innan besöket på arbetsplatsen är ett bra sätt att få eleverna att 
sätta sin tankar om arbetslivet ett större sammanhang. Här följer ett förslag på frågor. Tanken är att eleverna 
besvarar frågorna före praon, för att sedan titta på sina svar igen när praon är genomförd. Hur gick det? Vilka 
förväntningar infriades? Vad lärde de sig?
• Var ska du göra din prao? 
• Vad tror du att du kommer att få göra? Kommer det bli roligt eller jobbigt? Vad kommer att bli roligast tror du? 
• Vad tror du om de som arbetar där? Hur tror du att de är? Hur tror du att du kommer att bli bemött? 
• Hur tror du de anställda tänker kring sina arbetstider och löner? Är de nöjda tror du eller kommer det  
finnas saker som de är missnöjda med? 
• Hur mycket tror du att man tjänar som anställd? 
• Hur tror du att det är att vara chef på arbetsplatsen?
• Hur tror du att det är att vara anställd på arbetsplatsen?  
• Något annat som du förväntar dig eller som du tror att du kommer att få vara med om?  

Under praon
En vanlig modell är att låta eleverna skriva dagbok från sin praotid. Det är ett bra sätt för eleverna att formu-
lera sina tankar och upplevelser. Ett sätt att förtydliga arbetsmarknadens parter är att låta dem intervjua en 
anställd och en chef på arbetsplatsen för att sedan jämföra och reflektera över deras uppfattning om arbets-
platsen. Se elevblad på nästa sida. 

Efter praon
Har eleverna inventerat förväntningar och förkunskaper är det läge att plocka fram dessa och låta eleverna 
reflektera. Hur blev det? Blev det som de hade tänkt sig? Vad har de lärt sig? De elever som arbetat med 
elevbladet sammanställer svaren och resonerar kring dem utifrån sina egna erfarenheter. Låt eleverna sam-
manställa sin tid på praoplatsen, i syfte att presentera den muntligt eller skriftligt.
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MINA TANKAR OM ARBETSPLATSEN
Sammanställ dina upplevelser från praon med hjälp av följande frågor. 
Kort om arbetsplatsen. Berätta kort om arbetsplatsen. Vad heter den? Hur många arbetar där? Vad gör man där?
Arbetsuppgifter. Vilka var dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Vad tycker du om det du fick göra? Vad var roligt/tråkigt? 
Arbetsmiljön. Hur var miljön på arbetsplatsen? 
Personalen. Hur var stämningen bland de anställda? Hur blev du bemött? Var det stor skillnad mellan chefer och anställda? 
Arbetsvillkor. Hur såg villkoren ut vad gäller arbetstider, löner och annat. Fanns det någon facklig representant? 
Utbildning och framtid. Vad krävs för att kunna arbeta där? Utbildning, intressen egenskaper osv. Skulle du kunna tänka dig att 
arbeta där? Varför, varför inte?

Intervjua en anställd och en chef om arbetsplatsen 
Ett bra sätt att se skillnaden mellan arbetsgivare och anställd är att intervjua en anställd och en chef på ar-
betsplatsen. Ställ samma frågor till båda. Skriv ner svaren på frågorna. 
• Vad har du för arbetsuppgifter? 
• Vad tycker du om dina arbetsuppgifter? 
• Vad är det bästa och sämsta med ditt arbete? 
• Vad tycker du om arbetsmiljön? Är det något som du skulle vilja förbättra? 
• Är du nöjd med dina arbetsvillkor? Lön, arbetstider, semester, osv. 
• Vad är den ungefärliga ingångslönen för den anställning du har? Är du nöjd med din lön? 
• Är du med i ett fackförbund? Vilket? Vad ser du för fördelar med det? 
• Tycker du att samarbetet mellan de anställda och arbetsgivaren fungerar bra på den här arbetsplatsen? 
• Vad tycker du är viktigast att förbättra på den här arbetsplatsen, t.ex. löner, arbetstider, arbetsmiljön, samarbete, utbildning eller 
något annat?
• Vilken utbildning, erfarenhet och egenskaper krävs för att klara av ditt arbete? 
• Något annat du vill lägga till eller berätta om ditt arbete? 

Sammanfatta och jämför svaren från den anställde och chefen. 
• Var det något de hade olika uppfattningar om? 
• Hur tänker du kring personernas syn på sitt arbete? 
• Var det stor skillnad mellan arbetsgivaren (chefen) och den anställde? 
• Vilken roll spelade facket? 
• Skulle du helst vilja arbeta som chef eller anställd på arbetsplatsen?

Sammanställ och gör en presentation
Sammanställ dina tankar om arbetsplatsen och det du fick fram i intervjuerna med anställd och chef. 
Hur trivdes du? Skulle du rekommendera arbetet till dina klasskamrater? Varför, varför inte? 
Presentera ditt arbete muntligt eller skriftligt. 



HUR KAN MAN MINSKA ARBETSLÖSHETEN FÖR UNGA?                ARGUMENTERA FÖR STÅNDPUNKT

Vad ska man göra åt den höga ungdomsarbetslösheten? Det är en svår fråga som kan besvaras på flera olika 
sätt beroende på vem du frågar. I den här övningen ska du välja en åtgärd och ta fram några fördelar och 
nackdelar samt förklara vad du tycker genom att argumentera för eller emot den åtgärden. 

Förslag på åtgärder 
1. ”Sänk ingångslönen för ungdomar, då blir det billigare för företag att anställa, och ungdomarna får lättare att 
komma in på arbetsmarknaden.”
2. ”Sänk arbetsgivaravgiften för ungdomar, då blir det billigare för företag att anställa.” 
3. ”Inför fler lärlingsutbildningar så att fler unga får möjlighet att lära sig ett yrke på en arbetsplats.”
4. ”Gör det lättare för ungdomar att gå på högskolan, Komvux och folkhögskolor, då kan de skaffa sig den kom-
petens som behövs för att få ett arbete.”
Eget förslag. 

Jag väljer följande åtgärd …

Fördelar med den här åtgärden är …

Nackdelarna med den här åtgärden är … 

Jag tycker att åtgärden är bra/dålig därför att …
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KOPPLINGAR TILL KURSPLANER lgr11
Innehållet i häftet Lön för mödan och den tillhörande lärarhandledningen kan kopplas till olika delar i kurs-
planen. I den här lärarhandledningen har vi valt att göra kopplingar till ämnet samhällskunskap för åk 9. 
Här nedanför presenteras ett urval av texter från kursplanen där kopplingarna förtydligas.

Ämnets syfte 
I ämnets syfte finns flera formuleringar som på ett tydligt sätt kan kopplas till både innehållet i häftet och de 
aktiviteter som finns i lärarhandledningen. Några exempel är:

Samhällsfrågor i olika perspektiv
”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska elev-
erna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur 
olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsut-
vecklingen.”

Aktivitet och handlingsberedskap 
”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser 
uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimule-
ras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.”

Förmågor som eleven ska utveckla
• Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

• Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.

• Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

• Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, 
värderingar och olika perspektiv.

Centralt innehåll ett urval
Här följer ett urval av centralt innehåll som berörs i häftet och i de aktiviteter som finns i lärarhandledningen: 
• Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbild-
ningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till 
löneskillnader.

• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för 
den demokratiska processen kan påverka beslut.



Kunskapskraven
Här presenteras en sammanfattande matris över de kunskapskrav som på olika sätt behandlas med hjälp av 
innehållet i häftet samt i lärarhandledningens aktiviteter.    

Kunskapskrav med    Betyget E   Betyget C              Betyget A
rubrik och utan värdeord 

Aktiviteternas koppling till kunskapskrav
Utifrån ovanstående sammanfattning har aktiviteterna i lärarhandledning delats in i följande rubriker.
ORD OCH BEGREPP. Innehåller en sammanställning av aktuella ord och begrepp som tas upp i kapitlet, 
samt förslag på diskussionsfrågor som förtydligar innehållet i kapitlet. Här finns även förslag på frågor som 
kan användas för att tolka och diskutera modeller och tabeller som finns i häftet. 
UNDERSÖK OLIKA PERSPEKTIV. Aktiviteter som gör det möjligt för eleverna att arbeta med olika perspek-
tiv på arbetslivet och arbetsmarknaden. 
ARBETSLIVET PÅVERKAN. Aktiviteter om hur förhållanden och aktörer inom arbetslivet kan påverka och 
påverkas av individer grupper och samhällsstrukturer. 
ARGUMENTERA FÖR STÅNDPUNKT. I de här aktiviteterna får eleverna argumentera för ståndpunkter och 
värdera andras åsikter.

Text: Ludvig Myrenberg/Lärobyrån AB
Projektledning: Bosse Andersson
Grafisk form: Anna Harvard
Medlingsinstitutet 2016

Kunskaper och samband 
Eleven har kunskaper om olika samhälls-
strukturer. Eleven visar det genom att 
undersöka hur sociala, ekonomiska och po-
litiska strukturer i samhället är uppbyggda 
och fungerar och beskriver då samband 
inom och mellan olika samhällsstrukturer.

grundläggande kunskaper 

enkla samband

goda kunskaper 

förhållandevis komplexa  
samband

mycket goda 
kunskaper 

komplexa
samband

Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda 
begrepp och modeller 

ett i huvudsak fungerande sätt. ett relativt väl 
fungerande sätt.

ett väl fungerande sätt

Påverkan
Eleven kan föra resonemang om hur 
individer och samhällen påverkas av 
och påverkar varandra och beskriver då 
samband mellan olika faktorer som har 
betydelse för individers möjligheter att 
påverka sin egen och andras livssituation.

enkla resonemang 

enkla samband

relativt väl utvecklade 
resonemang

förhållandevis komplexa  
samband

välutvecklade 
och nyanserade 
resonemang

komplexa
samband

Perspektiv
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur 
olika perspektiv och beskriver då sam-
band med resonemang.

enkla samband med
enkla och till viss del  
underbyggda resonemang.

förhållandevis komplexa 
samband med utvecklade 
och relativt väl under-
byggda resonemang

komplexa samband 
med välutvecklade 
och väl underbyggda 
resonemang

Argumentera för ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika 
ståndpunkter i några samhällsfrågor med 
resonemang och argument och kan då 
växla mellan olika perspektiv.

med enkla resonemang och 
till viss del underbyggda 
argument

viss utsträckning växla 
mellan olika perspektiv

med utvecklade resone- 
mang och relativt väl under-
byggda argument

förhållandevis stor ut-
sträckning växla mellan olika 
perspektiv

välutvecklade resone-
mang och väl under-
byggda argument

stor utsträckning växla 
mellan olika perspektiv

lön för mödan  kopplingar till kursplaner        26


