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Uppgift

Du reflekterar över alla val som du behöver göra omkring ditt studentfirande.

Instruktion
1. Gör en punktlista med fem saker som du tycker är viktigast för dig under studenten. 

Jämför dina svar med en klasskamrats.

2. Du och en klasskamrat ska göra en studentbudget, fyll på eller stryk utgiftsposter 
i tabellen och uppskatta kostnaderna. Räkna ut en totalsumma.
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Utgiftsposter studenten Kostnader
Studentmössa

Studentresa

Studentklänning (ej balklänning)

Kostym

Skjorta, bälte, slips/fluga, näsduk

Skor

Studentskylt

Transport (flak)

Studentpresent

Presenter till kompisar

Fotograf

Balbiljett

Balklänning

Blomdekoration till balen

Håruppsättning, smink, manikyr

Transport till balen

Fester

Mottagning hemma (mat, dryck, dukning, hyra av stolar, hyra av tält)

Summa totalt

3. Jämför resultatet med resten av klassen, jämför också med de belopp som kom upp
vid lektionens början.

Diskutera följande frågor:

a) Blir upplevelsen större om studenten kostar mer?

b) Finns det några ”måsten” kring studenten? Var kommer dom ifrån?

c) Vad och vem påverkar dina val? (Du själv, syskon, föräldrar, klasskamrater, 
elevkår, reklam från företag)

4. Hemuppgift. Gör en alternativ studentbudget utifrån ett miljömässigt- och ekonomiskt hållbart 
perspektiv. Motivera och diskutera dina val.

Tips!
hallåkonsument.se

SVT:s konsumentprogram Plus ger smarta tips inför studentfirandet. 

svt.se/nyheter/konsument/sa-undviker-du-att-studenten-blir-en-kopfestOberoende vägledning
genom Konsumentverket

https://www.hallakonsument.se
https://www.svt.se/nyheter/konsument/sa-undviker-du-att-studenten-blir-en-kopfest
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Kunskapskrav i Samhällskunskap 1a1 och 1b 

E C A

Eleven kan översiktligt redogöra 
för individens rättigheter 
och skyldigheter i rollen som 
konsument, förhållandet mellan 
hushållets inkomster och utgifter, 
tillgångar och skulder samt för 
sambanden mellan den privata 
ekonomin och samhällsekonomin.

Eleven kan utförligt redogöra 
för individens rättigheter 
och skyldigheter i rollen som 
konsument, förhållandet mellan 
hushållets inkomster och utgifter, 
tillgångar och skulder samt för 
sambanden mellan den privata 
ekonomin och samhällsekonomin. 

Eleven kan utförligt och 
nyanserat redogöra för individens 
rättigheter och skyldigheter 
i rollen som konsument, 
förhållandet mellan hushållets 
inkomster och utgifter, tillgångar 
och skulder samt för sambanden 
mellan den privata ekonomin och 
samhällsekonomin.
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