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En av riksdagens fem huvudsakliga uppgifter är att besluta om statens inkomster och utgifter 
i statens budget. I budgetprocessen – arbetet med statens budget – deltar både regeringen och 
riksdagen.

Syfte
Vad är en statsbudget? Hur fungerar budgetprocessen och vilken roll har regeringen och  
riksdagen i den? Genom att arbeta med uppgifterna i detta material får eleverna lära sig mer  
om statsbudgeten och hur budgetprocessen fungerar. Det finns också uppgifter som fokuserar  
på de extra ändringsbudgetar som under våren 2020 har lagts fram i riksdagen med anledning  
av coronaviruset.

Materialet innehåller förslag till upplägg för distansundervisning om statens budget. Materialet 
kan användas för distansundervisning i realtid via en digital plattform eller i form av uppgifter 
som ska lämnas in inom en utsatt tid. I elevbladet Statsbudgeten finns uppgifter och länkar till 
studiematerial för eleverna.

Tidsåtgång: 3–4 lektionstillfällen. 

Förslag på upplägg av undervisningen

Alternativ 1: Distansundervisning i realtid via en digital plattform
Starta med en föreläsning om statsbudgeten och gå igenom regeringens och riksdagens roller i 
budgetprocessen. Begrepp som kan vara viktiga att gå igenom finns listade nedan. Visa gärna  
filmen Så arbetar riksdagen med statens budget: https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksda-
gen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-statens-budget/.

I studiematerialet Riksdagen i samhället, s.17, finns en översiktsbild över de 27 utgiftsområdena. 
https://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/riksdagen-i-sam-
hallet.pdf

Viktiga begrepp som kan vara bra att gå igenom under genomgången

Statsbudgeten – Hur fungerar budgetprocessen?

 ◆ budget

 ◆ proposition

 ◆ motion

 ◆ skuggbudget

 ◆ inkomst

 ◆ utgift

 ◆ skatt

 ◆ utgiftsområde 

 ◆ utskott 

 ◆ finansutskottet 

 ◆ finansminister

 ◆ Finansdepartementet 

 ◆ riksdag

 ◆ regering

 ◆ opposition

 ◆ ekonomisk-politisk talesperson

https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-statens-budget/
https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-statens-budget/
https://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/riksdagen-i-samhallet.pdf
https://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/riksdagen-i-samhallet.pdf
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Lektionsupplägg efter genomgången
1–3 lektionstillfällen

Dela elevbladet Statsbudgeten med dina elever via mejl eller en digital plattform. I elevbladet 
finns uppgifter och länkar till studiematerial som eleverna kan använda för att lösa uppgifterna. 
Elevbladet finns att ladda ner på riksdagens webbplats.

Uppgifterna kan göras vid ett och samma tillfälle om tiden tillåter eller delas upp på flera 
lektions tillfällen. Uppgifterna är anpassade för att eleverna ska kunna arbeta på egen hand  
mellan lektionspass. Ha gärna gemensamma avstämningar via en digital plattform för att gå  
igenom svaren på uppgifterna.

Uppgift 11 är tänkt som en gruppuppgift med en gemensam avstämning i helklass. Dela in  
klassen i grupper om 4-5 personer och skicka med gruppindelningen samtidigt som elevbladet.

Alternativ 2: Distansundervisning för uppgifter som ska lämnas in inom en utsatt tid 
Om du inte har möjlighet till distansundervisning i realtid via en digital plattform kan eleverna 
arbeta på egen hand med uppgifterna och lämna in sina svar till dig. 

Uppgift 11 är tänkt som en gruppuppgift. Om det inte finns möjlighet till en gemensam  
avstämning i helklass arbetar eleverna förslagsvis endast med deluppgifterna 11 a och 11 b. 
Grupperna får sedan redovisa sina svar genom att skicka in dem till dig.  

Uppstart 
Informera dina elever via mejl eller genom att lägga upp informationen på en digital plattform 
att de ska lära sig mer om statsbudgeten och budgetprocessen. Dela också elevbladet Stats
budgeten med dina elever. Elevbladet finns att ladda ner på riksdagens webbplats. För uppgift 
11 behöver klassen delas in i grupper om 4-5 personer. Skicka med gruppindelningen samtidigt 
som elevbladet.

Elevbladet innehåller uppgifter och länkar till studiematerial som eleverna kan använda för  
att lösa uppgifterna. Uppgifterna är anpassade för att eleverna ska kunna arbeta på egen hand 
mellan lektionspass. Redovisning kan ske genom att eleverna lämnar in svaren på uppgifterna  
till dig, till exempel via mejl eller genom att ladda upp dem på en digital plattform.
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Länkar till materialet i elevbladet 
Här finns länkar till det material som det hänvisas till i elevbladet.  

Länkar till del 1: Statsbudgeten och budgetprocessen
 ◆ Beslutar om statens budget  

https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-stat-
ens-budget/

 ◆ Riksdagen i samhället, s.10-11 och s.16–17 
https://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/riksda-
gen-i-samhallet.pdf

 ◆ Från förslag till budget 
https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/fran-forslag-till-budget/ 

 ◆ Budgetprocessen 
https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/budgetprocessen/

 ◆ Ett budgetår – tre olika sorters propositioner 
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ett-bud-
getar--tre-olika-sorters-propositioner/

 ◆ Budgeten för 2020 på fem minuter 
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/09/budgeten-for-2020-pa-fem-minuter/ 

Länkar till del 2: Coronokrisen påverkar statsbudgeten
 ◆ Om budgetprocessen och det finanspolitiska ramverket: 

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/Om_bud-
getprocessen_och_det_finanspolitiska_ramverket/

 ◆ Vårbudgeten 2020 på fem minuter: 
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/varbudgeten-2020-pa-fem-minuter/

 ◆ Regeringen överlämnar 2020 års ekonomiska vårproposition:  
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/regeringen-overlam-
nar-2020-ars-ekonomiska-varproposition/

 ◆ Regeringens beslut och initiativ med anledning av nya coronaviruset:  
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anled-
ning-av-nya-coronaviruset/regeringens-beslut-och-initiativ-med-anledning-av-nya-corona-
viruset/

 ◆ Ekonomiska åtgärder med anledning av covid19:  
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ekono-
miska-atgarder-med-anledning-av-covid-19/

 ◆ Budgetförslag per budgetår:  
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/budget-
propositioner-per-budgetar/
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 ◆ Riksdagens arbete med anledning av coronaviruset (se framför allt under rubriken Aktuellt 
om riksdagsbeslut med anledning av corona i menyn till höger)  
https://www.riksdagen.se/sv/riksdagens-arbete-med-anledning-av-corona/ 

 ◆ Aktuellt (riksdagsbeslut med anledning av coronaviruset) 
https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/?cmskategori=corona-riksdagsbeslut

Tips på fördjupningsmaterial för dig som lärare
Vissa av elevuppgifterna berör dagens ekonomiska situation. Länkarna nedan är tips på webb-
sidor med aktuell information.

 ◆ Arbetskraftsundersökningarna (statistik över sysselsättning och arbetslöshet) 
https://www.scb.se/AM0401 

 ◆ Arbetslöshet i Sverige 
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/arbetslosh-
et-i-sverige/  

 ◆ Konjunkturinstitutets kommentarer om vårbudgeten 
https://www.konj.se/om-ki/aktuellt/nyhetsarkiv/2020-04-15-kommentar-till-regerin-
gens-varproposition-2020-och-andringsbudgetar.html

 ◆ Statistik över Sveriges statsskuld 
https://www.riksgalden.se/sv/statistik/statistik-om-sveriges-statsskuld/statsskuldens-utveck-
ling/# 

 ◆ Inflationen just nu 
https://www.riksbank.se/sv/penningpolitik/inflationsmalet/inflationen-just-nu/
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