
Min framtid 
Ett ämnesövergripande tema inom matematik, hem- och 
konsumentkunskap, samt bild.  

 

 
Du ska få göra en tänkt resa in i framtiden där du får göra olika val beroende vilken 
livssituation du befinner dig i. 

 

Du får inreda en lägenhet, skaffa familj och jobb, köpa hus och bil och se till att 
pengarna räcker.  

Du ska också få skapa en berättelse hämtad ur ditt framtida liv. 

 
 

I uppgifterna ingår att söka och sammanställa information från olika webbplatser.  
 
Du får även lära dig hantera Excel för att sammanställa data och göra beräkningar. 
 
Du kommer få använda dig av en blogg för att presentera uppgifterna och programmet 
PhotoStory för att göra bildberättelser. I samband med detta diskuterar vi även 
upphovsrätt. 

 

  



Uppgift 1: Min bostad 

Du ska flytta hemifrån och börja studera. Du har fått ett bidrag på 
35 000 kr för att inreda din tvårumslägenhet. 

 

a. Använd checklistan och HKk-boken sidan 138-145 för att välja ut vad du behöver till din 
lägenhet. 
 

b. Leta reda på kostnaden för det du behöver med hjälp av webbsidorna nedan. 
 

c. Gör en prislista för varje rum i Excel med totalsumma per rum och hela lägenheten. Ange dina 
källor. 
 

d. Välj ut ett rum och skriv en motivering till varför du har valt att inreda rummet på just detta 
sätt. Motiveringen ska illustreras med bilder på t.ex. möbler. 
 

e. Prislistan och inredningen ska presenteras på er blogg. 

 

www.ellos.se  www.jysk.se  www.halens.se  www.josefsson.se  www.ikea.se  www.rusta.se  www.biltema.se  

www.moblera-hemma.se   www.clasohlson.se                                       

 

Bedömning 

Hem- och 
konsumentkunskap 

Du skapar en prislista 
enligt instruktionerna 

Du gör en tydlig 
motivering till 
inredningen i ett rum 

 

Matematik 

Dina resonemang och 
lösningar är möjliga att 
följa. 
 
Du använder begrepp 
och metoder för att 
göra enkla beräkningar 
 

Din redovisning är 
mestadels klar och 
tydlig 

 

 

  

http://www.ellos.se/
http://www.jysk.se/
http://www.halens.se/
http://www.josefsson.se/
http://www.ikea.se/
http://www.rusta.se/
http://www.biltema.se/
http://www.moblera-hemma.se/
http://www.clasohlson.se/


Uppgift 2: Min familj 

Du är nu färdigutbildad och har ett jobb. Du och din partner får 
dra varsitt ”jobbkort” för att få reda på era yrken och era löner. 

 

a. Hitta på en personbeskrivning av dig och din familj.  
Hur ser familjen ut? Vilka intressen, och drömmar har ni? 
 

b. Vilken bostad ska ni ha? Var bor ni? Har ni råd med lånet?  
Visa med beräkningar hur era månadsutgifter påverkas.  
Använd uppgifter från mäklarbesök och bankbesök. 
 

c. Hur tar ni er till skola och jobb?  
Ska ni köpa bil? Vilken bil? Ska ni ta ett billån? Eller ska ni ha busskort?  
Visa med beräkningar hur era månadskostnader påverkas.  
Använd uppgifter från bilförsäljarbesök. 
 

d. Undersök och resonera gärna kring fler faktorer som kan påverka er ekonomi. 
 

e. Gör en månadskalkyl för era levnadskostnader. Se till att få med det mesta, såsom mat, Tv, 
telefon, el, osv.  
Använd uppgifter från konsumentverket.   
Motivera de val ni har gjort för att få budgeten att gå ihop. 
 

f. De olika uppgifterna ska presenteras som inlägg på er blogg. 

 

Bedömning 

Hem- och 
konsumentkunskap 

Du gör en tydlig 
personbeskrivning 

 Du skapar en tydlig 
månadskalkyl med 
utförliga motiveringar 

Matematik 

Dina resonemang och 
lösningar är möjliga att 
följa. 
 
Du använder begrepp 
och metoder för att 
göra enkla beräkningar 
 
 
 
Du löser enkla 
vardagsproblem. 
Du löser del eller delar 
av mer omfattande 
problem. 

Din redovisning är 
mestadels klar och 
tydlig 
 
Du använder 
matematiska begrepp 
och metoder för att 
formulera och lösa 
problem. 
 
 
Du löser de viktigaste 
delarna av ett mer 
omfattande problem. 

Din redovisning är 
fullständig och 
välstrukturerad. Du 
motiverar dina 
slutsatser och 
reflekterar kring deras 
rimlighet. 
 
Du visar säkerhet i dina 
beräkningar, samt 
väljer och anpassar 
räknemetoder och 
hjälpmedel till den 
aktuella 
problemsituationen. 

  



Uppgift 3: Min berättelse 

Du ska nu berätta om en valfri händelse i er familjs liv. 

a. Skapa ett manus utifrån ett tänkt budskap. Era idéer skall grunda sig i orden;  
MINNEN, TANKAR, DRÖMMAR OCH FUNDERINGAR 
 

b. Ta fotografier med egen kamera 
 

c. Lägg in fotografierna i Photo Story och skapa en film med innehållande berättarröst, musik 
och text 

 
d. När filmen är klar får ni hjälp att ladda upp den till Youtube. 

 
e. Lägg in filmen på er blogg och beskriv vad syftet med er film är - vad vill ni visa med den?  

 
f. Filmen publiceras även på http://ourphotostory.wordpress.com 

 
Filmen skall innehålla följande delar: 

 Anslag (titel) 
 Minst 10 fotografier 
 Berättarröst 
 Text 
 Effekter (t ex inzoom, utzoom, övergångar och gråskala mm)   
 Avslutning (t ex medverkande, tack till… mm) 
 Filmen skall vara max 4 minuter 

 

Bedömning 

Bedömningen på arbetet baseras dels på den slutliga film som ni i grupp har skapat i Photo Story och 
dels på det manus ni har arbetat utifrån. 
Bedömningen baseras också på gruppens beskrivning av filmens budskap, samt med vilken insats och 
samarbetsvilja arbetsmomenten har genomförts. 
 
Efter avklarad kurs kan eleven framställa en film med hjälp av modern teknik. Eleven kan använda bilder 
i ett bestämt syfte för att förmedla ett budskap. Eleven känner till strukturen för ett manus. 
 

Bild 

Du redovisar skriftligt 
filmens budskap 
 
Filmen är framställd med 
hjälp av ett manus 
 
Filmen har ett budskap 
som går att tolka 
 
 

Filmen är uttrycksfull 
och du tillämpar ett 
kritiskt 
förhållningssätt i 
arbetet. 
 
Du använder bilder i 
kombination med 
andra gestaltnings-
former för att 
kommunicera idéer 
och tankar i bestämda 
syften 

Du arbetar utifrån egna idéer, 
finner förebilder, söker metoder 
och tekniska lösningar i olika 
konst- och bildtraditioner och 
bearbetar på ett konstruktivt sätt 
idémässiga, formmässiga och 
praktiska problem som uppstår i 
det egna bildarbetet. 
 
Du använder bilden i kombination 
med andra uttrycksformer för att 
kommunicera egna tankar och 
idéer och sätta frågor under 
debatt 

http://ourphotostory.wordpress.com/


 


