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D I N A P E N G A R O C H D I N E KO N O M I .  P R I VAT E KO N O M I  PÅ E N K E L S V E N S K A .

ÖVNINGAR

1 Budget
och skatt

Berätta

• Gör du en budget? Varför? Varför inte?

• Gjorde du en budget i landet där du bodde tidigare?

• Vilka fördelar finns med att planera sin ekonomi?

• Ungefär hur stor är utgiften för dina fritidsintressen varje månad?
Kostar dina fritidsintressen mer eller mindre nu än för fem år sedan?
Kostar dina fritidsintressen mer eller mindre nu än för tio år sedan?

• Ungefär hur stor är utgiften för dina hygienartiklar varje månad?
Vilka av dina hygienartiklar är dyrast?

• Tänk tillbaka på förra veckan. Vad i samhället använde du som betalas med skattepengar?

Diskutera

• Ska barn, 7–12 år, få veckopeng av sina föräldrar? Varför? Varför inte?
Om du svarade ja, vad tycker du att de behöver pengarna till?

• Ska ungdomar, 13–17 år, få månadspeng av sina föräldrar? Varför? Varför inte?
Om du svarade ja, vad tycker du att de behöver pengarna till?
Tycker du att ungdomar ska lära sig att göra en budget?  Varför? Varför inte?

• Är det bra att sjukvård, bibliotek, polis och annat betalas med skattepengar? Varför?
Varför inte? Hur skulle allt betalas om det inte var med pengar från skatt?
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Övningsuppgifter

A  Skriv det ord som passar i meningen.  

bostadsbidrag • budget • hyra •   

inkomster • internet • kvar • utgifter  

DOTTER: Mamma, jag har gjort en                .  

Kan du se om jag har gjort rätt? 

Här är mina                                     .  

Och här är mina                                     .

MAMMA: Inkomsterna är studiemedel  

och                                 .

DOTTER: Och utgifterna är                            , 

el, kläder, mat och nöjen.

MAMMA: Du behöver                                 och 

så måste du betala ditt mobilabonnemang. 

DOTTER: Just det. 

MAMMA: Det är smart att göra en budget.  

Då vet du ungefär hur mycket pengar som  

finns                               i slutet av månaden. 

B  Skriv det ord som passar i meningen.  

barnbidrag • bostadsbidrag •   

inkomst • internet • nöjen • utgift  

1.                                     är pengar du får,  

till exempel för arbete.

2. Inkomst är till exempel också  

                             och                              .

3.                                 är pengar du betalar, 

till exempel hyra.

4. Ett annat exempel på utgift 

är                                     .

5.                                     är också exempel  

på utgift.

C  Skriv svar som passar till frågan. Du behöver inte svara exakt. 

Skriv ungefär vad du tror att det kostar.

Hur mycket handlar du mat för varje månad?                                     

Vad betalar du i hyra eller avgift för din bostad?                                     

Vad betalar du för resor varje månad?                                     

Vad betalar du för el?                                         

Hur mycket betalar du för internet?                                       

Hur hög är din mobilräkning?                                       

Hur mycket betalar du för barnomsorg?                                      
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D  Skriv det ord som passar i meningen. 

Varje ord passar i två meningar.  

avgift • gift • giftig • utgift  

1. Han har en fru. Han är                         . 

2. Hon har en man. Hon är                         . 

3. Svamp kan vara                         .

4. Rök kan vara                         . 

5. Du får betala                          när du går  

till läkare.

6.                          för tv dras på skatten. 

7. Hyra är en stor                    varje månad.

8. Mat är också en stor                         .

E  Skriv det ord som passar i meningen.  

plånbok • kostnad • moms •   

saknas • bostad   

1. Mannen räknade pengarna  

i sin                               . 

2. Det kanske                               pengar  

för honom.  

3.                               och mat är stora  

utgifter för många människor. 

4. Kläder är en annan                               . 

5.                               är en skatt på varor  

vi köper. 

F  Skriv R (rätt) eller F (fel). 

1. Inkomst är pengar du får.             

2. Utgift är pengar du betalar.            

3. Att sakna pengar betyder att det fattas pengar.            

4. Internet är exempel på inkomst.            

5. Studiemedel är exempel på inkomst.            .

6. Skattepengar ger staten inkomster.            

7. Budget och bidrag betyder samma sak.            

8. Budget är att skriva upp alla inkomster och utgifter.            

9. Inkomster totalt betyder alla inkomster tillsammans.            


