Veckopeng,
sparande och
pengaprat
Så kan du lära barn om pengars värde.
Barn och unga som pratar om och får lära sig om ekonomi, som får ta lagom
mycket ansvar för en egen pott pengar och som sparar regelbundet känner
mindre oro och stress kring ekonomi. De bråkar också mindre om pengar
med sina föräldrar. Den här guiden hjälper dig som vuxen att prata pengar
med barn och ger tips om hur du kan lära ditt barn att hantera sin ekonomi.
Att ha koll på pengar är något man har nytta av hela livet!

Prata pengar med barnen –
så kan du göra!
Att tidigt börja prata om
pengar och om vad saker kostar
i familjen hjälper ditt barn att
förstå pengars värde. Så här
kan du göra!

Berätta hur man gör en budget för att
ha koll på hur mycket pengar man får
in och hur mycket pengar som går ut.

F
 örsök att prata enkelt och lustfyllt
om ekonomi. Om barnen tycker att
det är roligt blir de förhoppningsvis
intresserade!

Hjälp barnet att förstå att det är
viktigt att spara, och ge gärna exempel
på hur du själv sparar pengar för att ni
i familjen ska kunna göra roliga saker.
Berätta att ett sparande också gör att
man klarar oväntade utgifter bättre
och får en tryggare ekonomi.

P
 rata om vad saker kostar, till exempel
mat och kläder. I takt med
att barnet blir äldre kan man prata
om att man i ett hushåll får räkningar
att betala varje månad, och hur
fördelningen kan se ut mellan
nödvändiga kostnader – som bostad
och mat – och nöjen, som restaurang
besök och resor.

 rivatekonomi handlar för de flesta
P
om att prioritera vad pengarna ska
gå till. En del utgifter är fasta, de kan
man inte påverka. Andra utgifter är
rörliga, här kan man spara pengar som
man kan prioritera att använda till
annat. Vilka utgifter har ni i ert hushåll
som ni kan påverka och prioritera
annorlunda?

Sju tips om veckopeng och månadspeng!

Tips!

Att få eget ansvar för en mindre summa pengar är ett utmärkt sätt för de flesta barn att
lära sig pengars värde, och ger en bra grund till att kunna sköta sin ekonomi som vuxen.
Kom överens med ditt barn
om vilka förväntningar som
är kopplade till veckopengen.
Ska barnet göra en motprestation,
som att dammsuga vardags
rummet eller hjälpa till med mat
lagning? Kom också överens om
vad pengarna ska räcka till.

Låt barnet så långt det är
möjligt själv ansvara för sin
vecko- eller månadspeng. På så
sätt lär sig barnet att hushålla
med pengar och förstå pengars
värde.

När barnet blir störreoch
mer moget – höj månadspengen och låt barnet själv
betala för exempelvis kläder,
mobilappar, konsertbiljetter
och spel.

Uppmuntra gärna barnet att
spara en del av sina pengar.
Med konkreta sparmål blir det
roligare och enklare.

Undvik att ge mer
pengar när vecko- eller
månadspengen är slut. På så sätt
lär du barnet att hushålla med
begränsade resurser.

Tänk på att alla barn är
olika. Anpassa regler och
ansvar efter barnets mognad.
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Tillåt ditt barn att göra
misstag – det lär man sig
också av.
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Tre sorters månadspeng – vad passar er familj?
1

Liten veckopeng
för småköp

Barnet får ganska låg veckopeng
för småköp, men slipper betala
för större saker som bio, kläder
och fika. Passar ofta yngre barn
som just har börjat få veckopeng
och som ska träna på att hantera
den.

2 Baspeng med chans
till extrapengar

Barnet får en baspeng, med
chans till mer pengar genom att
hjälpa till hemma. Kanske städa
badrummet, passa småsyskon
eller laga mat. Passar många
barn i mellanstadieåldern.

3 Hög månadspeng och
egen ekonomi

Barnet får en ganska hög
månadspeng, och får själv
betala för till exempel kläder, fika,
mobilappar. Passar ofta lite äldre
barn som vill träna på att sköta
sin egen ekonomi. Ett bra sätt
att lära sig vad man själv kostar!

Hur mycket ger andra?
I 7-9 års åldern är det vanligast med veckopeng. En 7-åring får
motsvarande runt 50 kronor per månad. I 10-årsåldern går de flesta
över till månadspeng. Vid 13 år får många 250 kronor i månaden.
Från 16-årsåldern får många hela eller delar av studiebidraget.
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I tioårsåldern
går många över
från veckopeng
till månadspeng

Medianvärdet på månadspeng*
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Över hälften
känner sig som
en ”Spara”

Spara eller Slösa. Vem är du?
En ”Spara” är någon som hellre sparar
för att kunna göra något roligt eller köpa
något fint längre fram, istället för att göra
av med pengar nu. En ”Slösa” är någon
som hellre har roligt för sina pengar först
och sparar om det blir något över.

55 procent av barnen i en undersökning känner sig som en
”Spara”. 27 procent säger att de är mer av en ”Slösa”. Bland
barnens föräldrar säger 70 procent att de är en ”Spara”, och
20 procent uppger att de är en ”Slösa”.
Är du en ”Spara” eller ”Slösa”, och hur fungerar resten av
din familj? Vilka för- och nackdelar kan det finnas med att
vara en ”Spara” eller en ”Slösa”?

Fler vägar till koll på pengar
Utbildning i privatekonomi rustar unga för framtiden
Att tidigt lära sig förstå och ta ansvar för sin egen ekonomi gör det
enklare att påverka sin situation här och nu – och underlättar klivet in i
vuxenvärlden. Därför erbjuder Swedbank och Sparbankerna kostnadsfria
föreläsningar om privatekonomi för elever i högstadiet och gymnasiet.
Under 2020 undervisades 53 800 elever runt om i Sverige.

Lyckoslanten: En tidning
om pengar och samhället
Lyckoslanten har i många år inspirerat
barn till ekonomiskt hållbart tänkande
med frågor som: Vad är privatekonomi?
Hur når jag mina drömmar? Vad vill jag
förändra i mitt liv – och i samhället?
Tidningen skickas
ut fyra gånger per
år till alla fjärde,
femte- och
sjätteklasser
smart
i landets skolor.
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Ung Företagsamhet:
Framtidens entreprenörer provar livet som företagare

ÅRSKUR S 4–6

Spara
vecko pengen

vi älskar
tusse!

vår badsjö!”
poster!

Framtidens entreprenörer finns bland dagens unga. Genom att samarbeta
med Ung Företagsamhet utbildar vi unga i entreprenörskap och låter dem
prova på livet som företagare.

Tusse:

BTS

”JAG SJÖNG
MIG GLAD”

37665 – F210375

* Uppgifterna kommer från en undersökning genomförd av Sifo på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna. Undersökningen gjordes i
juni 2021, 1 600 föräldrar och 1 600 barn i åldrarna 7-19 år deltog. Undersökningen finns sammanfattad i rapporten ”Stort intresse för
privatekonomi” på www.swedbank.se/press. Resterande uppgifter i den här guiden kommer från en undersökning genomförd av Sifo på
uppdrag av Swedbank och Sparbankerna. Undersökningen gjordes i juni 2018, 1 500 föräldrar och 1 500 barn i åldrarna 7–19 år deltog.
Undersökningen finns sammanfattad i pressmeddelandet ”Barn och ungas månadspeng oförändrad sedan 2016” på www.swedbank.se/press.
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