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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 .

LÄRARSIDOR

1 Budget
och skatt

VIKTIGA ORD:  bidrag  •  budget  •  ekonomi  •  inkomst  •  

kostnad  •  kvar  •  lön  •  minska  •  moms  •  onödig  •   

planera  •  plånbok  •  räkna  •  saknas  •  skatt  •  utgift  

Introduktionstext

En man tittar i sin plånbok och ser att pengarna är slut. Det är flera dagar tills han får lön. 
Han funderar på att kanske göra en budget, men han vet inte hur man gör. Han funderar 
också på vad alla pengar används till som han betalar i skatt. Mannens inkomster är lön och 
bidrag. Hyra, mat och kläder är några av hans utgifter.

Berätta

Se frågor under Övningar. 

Diskutera

Se frågor under Övningar. 
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Skriv

Skriv alla inkomster du har under en månad. Skriv alla utgifter du har under en månad.

Är det något du blir förvånad över? Är du nöjd med din budget?  
Om du svarar nej, vad är det du vill ändra på?

Siffror och tal

Säg ett tresiffrigt tal. Eleverna skriver talet med siffor. Fortsätt att säga flera tal. Skriv på 
tavlan så att eleverna kan kontrollera att de skrivit rätt. Eleverna skriver sedan fem till tio  
tresiffriga tal var. De sitter därefter två och två och läser sina tal, ett i taget. Den som sitter 
bredvid skriver.

Facit till övningsuppgifter

A  Skriv det ord som passar i meningen.  

bostadsbidrag • budget • hyra •   

inkomster • internet • kvar • utgifter  

DOTTER: Mamma, jag har gjort en budget .  
Kan du se om jag har gjort rätt? 
Här är mina inkomster/utgifter .  
Och här är mina inkomster/utgifter .

MAMMA: Inkomsterna är studiemedel  
och bostadsbidrag .

DOTTER: Och utgifterna är hyra , 
el, kläder, mat och nöjen.

MAMMA: Du behöver internet 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 kvar i slutet av månaden. 

B  Skriv det ord som passar i meningen.  

barnbidrag • bostadsbidrag •   

inkomst • internet • nöjen • utgift  

1. Inkomst är pengar du får,  
till exempel för arbete.

2. Inkomst är till exempel också  
barnbidrag och bostadsbidrag .

3. Utgift är pengar du betalar,  
till exempel hyra.

4. Ett annat exempel på utgift är  
internet/nöjen .

5. Internet/nöjen är också exempel  
på utgift.
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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 gift. 

2. Hon har en man. Hon är gift . 

3. Svamp kan vara giftig.

4. Rök kan vara giftig . 

5. Du får betala avgift  när du går  
till läkare.

6. Avgift för tv dras på skatten. 

7. Hyra är en stor utgift varje månad.

8. Mat är också en stor utgift .

E  Skriv det ord som passar i meningen.  

plånbok • kostnad • moms •   

saknas • bostad   

1. Mannen räknade pengarna  
i sin plånbok . 

2. Det kanske saknas pengar för honom.  

3. Bostad och mat är stora utgifter  
för många människor. 

4. Kläder är en annan kostnad. 

5. Moms är en skatt på varor vi köper. 

F  Skriv R (rätt) eller F (fel). 

1. Inkomst är pengar du får. R

2. Utgift är pengar du betalar. R

3. Att sakna pengar betyder att det fattas pengar. R

4. Internet är exempel på inkomst. F

5. Studiemedel är exempel på inkomst. R

6. Skattepengar ger staten inkomster. R

7. Budget och bidrag betyder samma sak. F

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

9. Inkomster totalt betyder alla inkomster tillsammans. R




