
Fackföreningar och 
kollektivavtal 40 min

Film 7 min
Diskussion 8 min

Uppgift- Mitt sommarjobb 15 min
Quiz om arbetslivet 10 min



Del 1 Se filmen Vanliga frågor om arbetslivet del 1 (7 min)

https://youtu.be/3w-ozH2KJps

(Öppnas i nytt fönster)



Del 2 Diskutera (8 min)

Varför finns det fackföreningar?

Vad är ett kollektivavtal och vad kan det stå i dem?

Varför har vi inga minimilöner i Sverige?



Del 3 Uppgift Mitt sommarjobb (15 min)

Var skulle du vilja extrajobba eller sommarjobba?

Vad är det för arbetsuppgifter?

Hur är arbetsmiljön?

Vad är det för lön?

Finns det kollektivavtal?
Vad står det i det?

Vilka fackföreningar finns det? 
Vilka frågor driver de?



Del 4 Quiz om arbetslivet (10 min)
1. Vem bestämmer din lön?
a) Statsministern
b) Fack och arbetsgivare
c) Riksbanken

2. Vad kan brukar inte regleras i kollektivavtal?
a) Försäkringar och semester
b) Lön och arbetstid
c) Resvägar och lunchpriser

3. Vad står förkortningen MBL för?
a) Man bör lagstadga
b) Medbestämmandelagen
c) Med beviljad ledighet

4. Vad är inte två viktiga lagar om arbetslivet?
a) Föräldraledighetslagen och Förtroendemannalagen
b) Semesterlagen och Arbetsmiljölagen
c) MLB och SAL

5.  Hur många veckors semester fick alla svenskar rätt till 1938?
a) 2
b) 3
c) 4



Facit Quiz om arbetslivet

1.b

2.c

3.b

4.c

5.a



Så kan ni jobba vidare om arbetslivet
Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen är ett av Arenaskolinfos mest populära utbildningsmaterial och i den tredje upplagan har nya avsnitt som 

berör jurdik, rasism, gigekonomi och digitalisering tillkommit.

Ladda ned Arbetslivet  om arbetsmarknaden Sveriges och världen

Lärarhandedning till Arbetslivet om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbete – lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige är ett utbildningsmaterial som riktar sig till SFI-elever och andra arbetsmarknadsförberedande 

insatser och utbildningar, samt för elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter.

Ladda ned Arbete-lättlästa texter

Ladda ned Lärarhandledning till Arbete lättlästa texter

Tre spel om arbetslivet. För att skapa förståelse för villkor och förutsättningar i arbetslivet finns tre spel för din undervisning. Spelen ger inga färdiga svar till 

spelarna, utan syftar till att väcka tankar om situationer som eleverna kan komma i kontakt med i sitt kommande arbetsliv.

Ladda ned tre spel om arbetslivet


