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Sant eller falskt om privatekonomi

Namn: .........................................................................................................  Klass: ...................................

Du ska fundera på och ta ställning till 
olika påståenden om privatekonomi.

Uppgift

Tips!
Läs mer på 
hallåkonsument.seOberoende vägledning

genom Konsumentverket

Sant eller falskt? 
Börja med att titta på det animerade filmavsnittet Sara om privatekonomi (3 min) som finns på 
Youtube innan du kryssar sant eller falskt.

Sant Falskt

1. Ränta är en kostnad för att låna pengar. 

2. Man kan bli vräkt om man inte betalar hyran i tid. 

3. Faktura är samma sak som räkning. 

4. Förfallodag är senaste dag som något ska betalas. 

5. Lön, barnbidrag och pension är exempel på utgifter i ett hushåll. 

6. Att köpa något på kredit betyder att man betalar senare. 

7. Att lägga sina pengar i madrassen är det bästa sättet att spara. 

8. Att handla på kredit är dyrare än att betala direkt.  

9. En budget är en plan för beräknade inkomster och utgifter för en  
viss tid.

10. Mat, hyra och kläder är exempel på inkomster i ett hushåll. 

11. En betalningsanmärkning finns kvar i 3 år. 

12. Det är lag på att alla 15-åringar ska ha 500 kronor i månadspeng. 

13. Moms betyder mervärdesskatt, och det betalar man på allt man 
köper. 

14. Ekonomi handlar om att hushålla med de resurser vi har.  

15. Man får handla på kredit när man är 15 år. 

16. Skadestånd kan man få betala om man har orsakat en skada eller 
förstört något.
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