Att bli vuxen (eller nåt liknande)
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Nedan finner du ett antal frågor. Besvara dem under de lektioner som jag är borta. När jag kommer
hem går vi igenom svaren.

FRÅGOR
1. Vad är skillnaden mellan en bostadsrätt och en hyresrätt?
2. Hur hög är hyran för en två på 55m2 i Lunds, Linköpings, Umeås ytterkanter?
3. Vad är hyran ett studentrum i Oxford, Boston eller Lund?
4. Vad är insatsen för en bostadsrättslägenhet vid Skanstull i Stockholm, nära Eslövs järnvägsstation
eller i centrala Örebro? Och vad är månadsinsatsen? Vad blir den totala kostnaden om du ska bo där
i fem år?
5. Jämför priset för en hyreslägenhet med en bostadsrättslägenhet. Vilken blir billigast?
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6. Vad kostar det att köpa en lägenhet svart i Stockholm? Låt säga vid Skanstull, vid Odenplan eller på
Gärdet.
7. Hur mycket kostar det att köpa mat en månad i Sverige? I Frankrike? I USA? I Sydafrika?

8. Hur mycket kan man tjäna utan att betala skatt? Hur mycket kan man tjäna på ett halvår och
fortfarande få ha studiemedel?
9. Du har pengar över. Vad får du i ränta om du sätter in dem på ett sparkonto på banken? Om du
sätter dem i en aktiefond (välj en godtycklig)? Om du köper obligationer?
10.Du tillverkar ett barn. Hur långe kan du vara hemma från jobbet (om du har ett sånt)? Vad får du i
ersättning? Hur mycket får du om barnet råkar födas medan du pluggar?
11.Hur mycket kostar det att låta en hantverkare tapetsera ett rum på 14 m2? Hur svårt är det att göra
själv? Vilka verktyg och vilken utrustning behöver du?
12.Får du lov att tillverka en egen elsladd till en lampa du har hittat på loppis?
13.Hur mycket kostar en hammare, två pozidrivemejslar, en phillipsmejsel, en skiftnyckel, två
skruvmejslar, en polygrip och en insexnyckelsats?
14.Vad ska du ta upp i ditt CV?
15. Hur mycket kostar en hemförsäkring för en
student? Hur mycket, och vid vilken ålder behöver
du börja betala, kostar en pensionsförsäkring?
16.Om du råkar få en spik i ögat (kan bytas ut mot
valfri lustig liten olycka), vilken ersättning får du
då? Av vem?
17. Bea ska åka på en resa som ska gå antingen till
Colombia, Sydafrika eller jorden runt för att spana
efter countrymetalens röter. Hur mycket behöver
hon spara ihop?
18. Jens ska följa med Bea. Jens vill inte jobba. Han ska låna pengar. Hur mycket måste han betala i
ränta om hon lånar på banken med och utan borgen, respektive tar ett SMS-lån?
19. Du ska flytta ihop med din partner. Din partner vill gifta sig. Ska du svara ja? Vad händer om du
sedan blir SMS-dumpad?
20. Du är provanställd. Din chef vill att du sitta i chefens knä på personalfesten. Kan du neka? Skulle
det vara enklare att neka om du var fast anställd?
21. Historiekursen på universitetet var så rolig att du vill börja forska. Hur gör man då?
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