Namn: _______________________________________________________________________ Klass: ___________

Begreppsförhör – privatekonomi
Para ihop den bästa av följande termer med
var och en av de bokstavsmärkta beskrivningarna.
_____________________________________
1. Banktillgodohavanden
2. Barnbidrag
3. Beskattningsbar inkomst
4. Bostadbidrag
5. Bottenlån
6. Disponibel inkomst
7. Inkomst före skatt
8. Låneränta
9. Lön ”i handen”
10. Räntekostnaden på lån
11. Skatt
12. Sparränta
13. Topplån

men för den första av dessa två belopp som du
skall välja.
F. En utgiftspost som de flesta inte tar
reda på exakt. För något decennium sedan sa
en politiker att det är häftigt att betala detta.
Men många tycker bara att det är en tung
börda. Ofta fattar man inte riktigt vad man får
för det som man betalar.
G. Har i princip högre ränta och kortare
amorteringstid. Banken vill ha det så därför
att det fungerar som en minskning av risken.
För den som köpt en bostad är det ju också
bra. Ju snabbare som detta amorteras av, desto
mindre blir räntekostnaden totalt.
H. När man låter någon annan få låna av
en själv kan man ha detta som en slags betalning för att man lånar ut. Så är det för bankerna. Men termen uppfattas nog inte alltid på
detta sätt.

_____________________________________
A. Alla får detta. Alldeles oberoende av
hur mycket som man tjänar. Ja alltså, bara alla
som har s.k. avkommor, från födseln upp till
en viss ålder. Du är alltså någons avkomma.
Visst är det ett härligt ord: avkomma.

I. Om man vill vara riktigt noga när man
beräknar denna siffra, så måste man ta hänsyn
till skatteeffekten. För har man sådana utgifter
så får man faktiskt göra avdrag så att det som
man får betala inte blir lika stor.

B. Alltså, när man till slut räknar ihop
alltsammans som flyter in i familjeekonomin,
så får man ju fram vad man har å röra sig
med, typ. Vad det handlar om är alltså det
som man förfogar över.

J. Räknas ut genom att man från inkomsten (före skatt) drar låneräntekostnaden. Den
första av dessa siffror minus den sista, alltså.

C. Den del av någonting som benämns
med denna term, har i princip en längre amorteringstid. Storleken hänger oftast ihop med
bankens förmåga att ta en risk. Ju längre
amorteringstid på detta, desto mindre risk
anser banken att den tar. Fast det finns avvikelser från dessa principer.

K. Vad man betalar när man får förmånen
att låna. Ibland är beloppet skäligt. Ibland är
det hiskeligt högt, typ SMS-lån.
L. Är den siffra som man med jämna mellanrum läser om i våra kvällstidningar. Man
gör listor på de som har mest av detta. Ibland
är listorna specificerade kommun för kommun. Vissa blir avundsjuka. Andra storögda.
Åter andra gäspar.

D. Det finns olika konton som man kan ha
detta på. En sådan typ kallas personkonto.
Ofta är det ett sådant som arbetsgivaren sätter
in lönen på.

M. Är inkomstprövat. Den som har hög
inkomst får inte detta överhuvudtaget. Används oftast som ett slags stöd till ensamstående med barn.

E. En siffra som ungdomar ofta vill veta
för att få ett bättre grepp om läget. Vi äldre
däremot, använder alltid den siffra som inkluderar det som man betalat till kommunen och
landstinget och ibland till staten. Det är ter-

A

B

C

D

E

F

lärare Gunnar Hyltegren

G

H

I

J

K

L

M

Namn: _______________________________________________________________________ Klass: ___________

Begreppsförhör – privatekonomi

lärare Gunnar Hyltegren

Lärarens preliminära rättning (kritiseras i steg 2)
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KLIPP BORT hela sidan under strecket.
Lägg rättningsmallen ovanför eleven svar.

A

B

C

D

E

F

