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LÄRARHANDLEDNING
Vad roligt att du vill hjälpa dina elever till en bättre framtida 
ekonomi! Vi hoppas att boken ”Så här blir du miljonär i häng-
mattan” ska bidra till att öka elevernas förståelse för, kunskap 
om och intresse för privatekonomi. 

VAD MATERIALET BESTÅR AV
Materialet består av boken ”Så här blir du miljonär i hängmattan” av  
Per H Börjesson. Låt gärna eleverna läsa ett kapitel i taget – de viktigaste 
är kapitel 1–2, sid 12–50. Därefter kan ni diskutera boken utifrån den digitala presentationen, 
som finns i pdf-format. Presentationen tar upp bokens olika kapitel, samt vissa extra delar, 
speciellt riktade till unga. Dessutom finns ett work sheet, som du kan välja att skriva ut och låta 
eleverna arbeta med, efter att ni läst och diskuterat boken. Det handlar om budget och ränta på 
ränta. Det finns även en Kahoot! på https://bit.ly/3rEgjX0 som ni kan avsluta med.

VIKTIGT ATT LÄRA SIG GRUNDLÄGGANDE PRIVATEKONOMI TIDIGT
Unga har tiden på sin sida när det gäller att bygga upp kapital. Man behöver inte spara så stora 
belopp varje månad, om man börjar tidigt. Den som börjar senare måste spara större belopp 
för att nå samma slutresultat. Tyvärr hamnar många i skuldfällan tidigt i livet – antalet unga som 
ansöker om skuldsanering dubblerades mellan 2019 och 2020. Vi lever i ett komplext samhälle 
som ställer höga krav på egen kunskap. 

VIKTIGT BÅDE FÖR INDIVIDEN OCH SAMHÄLLET
Sparklubben Media AB vill skapa förutsättningar för Sveriges unga att fatta bra privatekonomiska 
beslut – och gärna bygga upp ett eget kapital över tid. Att ha råd att starta företag, lämna en 
relation, ett dåligt jobb eller ordna en egen bostad blir enklare om man har ekonomiska margi-
naler.

SPARKLUBBEN MEDIA AB ÄR ETT DOTTERBOLAG TILL SPILTAN INVEST
Bokens författare är Per H Börjesson och han är även vd på Spiltan Invest. Sparklubben Media AB 
är ett dotterbolag till Spiltan Invest. Vi hoppas att ni ska få mycket nytta och glädje av materialet. 
Vill du ha en klassuppsättning av Spiltan Invests årsredovisning för att kunna lära eleverna ännu 
mer om ekonomi och bokföring? Har du annan feedback? Mejla helena@spiltan.se 

FACIT WORK SHEET-FRÅGORNA
1. En sparad veckouppgift: 67 500 kr.  
2. En sparad månadsutgift: 56 100 kr.

72-regeln: 
1. 9 år. 2. 6 år. 

”All the math you need in the 
stock market, you get in the 
fourth grade”  
- Peter Lynch. 


