
EN ANNORLUNDA OCH PEDAGOGISK FILM OM 
PRIVATEKONOMI OCH KONSUMENTRÄTT. 

LIVET OCH PENGARNA
K R O N O F O G D E N ,  K O N S U M E N T V E R K E T  

O C H  F I N A N S I N S P E K T I O N E N  P R E S E N T E R A R

läs om filmen som gör det roligare med ekonomi oCH  konsUmenträtt

”Helt i linje med Lgr 11!” 
Hkk-lärare, Norrtälje.



om filmens inneHÅll
I filmen möter du en rad olika karaktärer, i skiftande  

miljöer och situationer. 
en film som fÅr  
Ungdomar att tänka efter före. 
Livet och pengarna är en pedagogisk och underhållande film som  
riktar sig till högstadieelever.

Filmen består av tre avsnitt: privatekonomi, konsumenträtt och internet-
handel. Du kan välja att visa hela filmen på en gång eller ett avsnitt 
i taget. Till filmen, som är framtagen utifrån Lgr 11, finns också en 
praktisk lärarhandledning.

om lärarHandledningen
Filmen ger övergripande kunskaper på ett lättsamt sätt, men det finns 
också utmärkta möjligheter till fördjupning och diskussioner. Använd 
lärarhandledningen som är full med diskussionsuppgifter och övningar, 
så får du och eleverna ut ännu mer av filmen. Se lärarhandledningen 
som ett smörgåsbord och välj ut det som passar bäst för dina elever.

Du kan titta på filmen och ladda ner lärarhandledningen 
på dessa webbplatser: www.konsumentverket.se/skola 

och www.kronofogden.se/lararrummet

Vill du hellre ha en DVD, som är helt gratis, beställer 
du den här: www.konsumentverket.se/skola

Här Hittar dU materialet



Bosse
Bosse är en kille som jobbar på en nyhetskanal. Genom Bosses ögon 
och upplevelser får vi ta del av hans vardag och samtidigt lära oss om 
privatekonomi och konsumenträtt.

JoUrnalmannen
Journalmannen är en våghalsig kille som ger sig i kast med ett farligt 
experiment. Han testar bland annat vad som händer när han slutar 
betala sina räkningar. Helt galet.

testlaBBet
I ett hemligt testlabb genomför en vetenskapsman olika experiment 
med tonåringar. Vad kostar en tonåring? Vad är ett avtal? Skillnaden på 
reklamation och garanti? Detta och mycket mer får du veta.

interVJUer PÅ stan
Vi träffar människor på stan och får till exempel höra vad de har i 
månadspeng och vilka deras bästa shoppingtips är. Vilket är deras 
drömköp och vet de vad öppet köp är? Titta så får du veta.

grUPPdiskUssioner
Fyra ungdomar pratar utifrån sina egna erfarenheter. De diskuterar vad 
månadspengen ska räcka till och om det är smartast att spara eller 
låna till det man vill ha. Och hur gör man för att reklamera en vara?

seCrets
Här befinner vi oss djupt inne i det hemliga arkivet där vår kunniga 
guide smyger omkring bland hyllorna. Hon gör häpnadsväckande 
avslöjanden och du blir medveten om hur det egentligen ligger till.

CHiCa loCa
Chica Loca är en tuff action-tjej. Men hon är även en tuff konsument 
som med bestämdhet hävdar sin rätt och delar med sig av sina 
upplevelser, så att du slipper bli blåst.

om filmens inneHÅll
I filmen möter du en rad olika karaktärer, i skiftande  

miljöer och situationer. 

Du kan titta på filmen och ladda ner lärarhandledningen 
på dessa webbplatser: www.konsumentverket.se/skola 

och www.kronofogden.se/lararrummet

Vill du hellre ha en DVD, som är helt gratis, beställer 
du den här: www.konsumentverket.se/skola



LIVET OCH PENGARNA Speltid: 51 min

Här hittar du lärarhandledningen och filmen: 
www.konsumentverket.se/skola eller www.kronofogden.se/lararrummet

AVSNITT 1 – OM PRIVATEKONOMI (20 MIN)
Genom Bosses ögon får du lära dig mer om  
ekonomi. Till exempel vad en tonåring kostar, 
varför man ska spara och vad som händer  
om man inte betalar räkningarna i tid. Journal-
mannen genomför ett farligt experiment.

till filmen liVet oCH Pengarna finns en insPirerande 
lärarHandledning, fUllProPPad med öVningar oCH UPPgifter.

”Sov inte en sekund!” 
Skoltrött elev, åk 9.

”Fartfylld och lärorik”
Yvonne, Hkk-lärare, Mora.

AVSNITT 2 – OM KONSUMENTRÄTT (15 MIN)
Här får du lära dig mer om konsumenträtt.  
Till exempel hur du klagar på en vara och  
varför kvittot är så viktigt att spara. Du får  
veta vilka rättigheter och skyldigheter du har. 
Och med hjälp av Chica Loca slipper du att  
bli blåst. Action!

AVSNITT 3 – OM INTERNETHANDEL (16 MIN)
Det finns mycket att tänka på när det gäller  
internethandel och hur man undviker fällor.  
Du får veta vad som är bra att känna till och  
hur du ska handla grejer säkert över nätet.  
Tänk efter före och gör smarta val är budskapet.


