
 

 
 
 

Januari - årets fattigaste månad 
 

Ekonomi-läraren Maria tipsar: 

 

Januari månad, det är just den här månaden efter jul. Efter jul så är det ju 

faktiskt lite skralt i kassan . Det blir lite svårt med pengar, för man har ju 

gjort av med pengar på julklappar osv. Och då gäller det ju faktiskt att 

ha lite koll på pengarna. Och hur ska vi göra nu då? Jag tänkte att jag 

skulle ge några tips om det.  

 

Det första jag kan säga som ekonomi-lärare: papper och penna! 

Jätteviktigt! Gör en liten budget! Och vad är en budget? Ja, det är en 

ekonomisk planering. Det är att skriva upp “hur mycket pengar får jag in 

den här månaden?” och du skriver upp “hur mycket pengar MÅSTE jag 

ge ut med?”. Och då är det det jag måste ge… hyra, matkostnader osv.  

 

Det finns faktiskt vissa kostnader du kan spara på. Ett tips är exempelvis 

matlåda! Mycket billigare att laga mat! Gör grytor exempelvis. Jättebra, 

jättenyttigt men mycket billigare. De håller ju några dagar och smakar 

bättre ju längre de får stå.  

 

Ett annat exempel är det här med kaffe, kaffeköp. Om vi räknar med att 

en kaffekopp kostar 10 kronor, två koppar om dagen är 20 kronor, per 

vecka blir det 100 kronor, en hel månad blir det 400 kronor! Det räcker 

faktiskt till 10 paket kaffe för en hel månad. Det är mycket pengar! 
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Ett annat tips kan vara exempelvis: gå inte på fik den här 

månaden! Bjud hem folk istället! Det kan låta väldigt dyrt men om alla 

tar med sig en liten maträtt, gör en liten “picknick” hemma. Det är både 

billigt och trevligt.  

 

Men framför allt, det som är viktigt det är att faktiskt skriva upp allt som 

du ger ut på. Det brukar vara ganska intressant! Och som jag brukar 

säga, alltid, om man spar på många små ställen, många bäckar små 

bildar en hel å!  
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Nya ord och fraser 
 
skralt i kassan ont om pengar 

göra av med pengar spendera pengar 

då gäller det faktiskt att… då är det viktigt att... 

ha lite koll på pengarna veta vad man gör med 

pengarna 

en budget en ekonomisk planering 

får in tjänar och/eller får i bidrag  

en gryta en maträtt som består av många 

ingredienser och som du kan 

äta i flera dagar (som en soppa 

fast tjockare) 

 

 

de håller ju några dagar de blir inte dåliga så snabbt 

ett fik ett café 

många bäckar små bildar en hel å om man sparar många små 

summor blir det till en stor 

summa 
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Grammatik 
 
imperativ - de grönmarkerade orden i texten står i imperativ. Imperativ 
används när man ger tips och råd. Titta på filmen nedan om du behöver 
repetera imperativ: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AKPQ51k1V-Y 
 
partikelverb - är markerade med tjock stil i texten. Det är verb som 
består av verb+partikel. Man betonar alltid partikeln. Man måste lära sig 
vad hela partikelverbet betyder. T.ex. 
 
göra  av  med pengar = spendera pengar 
 
lägga  av  = sluta 
 
lägga  på  = avsluta ett telefonsamtal 
 
hålla  med  = tycka samma sak 
 
Oftast kan man inte gissa vad partikelverbet betyder utan en kontext/ett 
sammanhang. 
 

Träna mera!  
 
Är du bra på att spara pengar? Vilka är dina bästa tips? Prata med en 

kompis eller skriv en lista. Använd imperativ! 

 

 
Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-l/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
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