Vad kostar en liter mjölk? 
Du vet säkert på ett ungefär, men har du
ställt frågan till din tonåring? Just den typen
av frågor kan vara en start på viktiga samtal
om pengar – och vad vi väljer att lägga
pengar på.
Att tidigt börja reflektera över pengars värde
lägger en grund för en god privatekonomi
genom livet. Om du pratar pengar i vardagen
kan du som förälder bidra till att ditt barn
får bra förutsättningar att växa upp i dagens
samhälle. Det behöver inte vara svårare än
att prata mjölkpriser.

Föräldratricket
Om du pratar pengar i vardagen kan du
som förälder bidra till att ditt barn får
bra förutsättningar att växa upp i dagens
samhälle. Det finns många sätt att
diskutera pengar, val och konsumtion.
Som förälder kan du inte ge alla svar 
– men du kan lyfta några av de viktigaste
frågorna så att ni kan söka svaren ihop.

?
Även om det kanske inte alltid känns så 
i vardagen är du som förälder en förebild för
din tonåring. Dina värderingar kring pengar
och konsumtion – och hur du hanterar pengar
– sänder viktiga signaler. Det betyder inte att
du måste vara perfekt och aldrig göra dåliga
köp för att kunna prata om pengar. Det viktiga
är att du är medveten om att ditt beteende
och det du köper faktiskt påverkar ditt
barn – och att ni kan prata om pengar och
konsumtion hemma på ett enkelt sätt.
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Hur pratar du pengar
med dina barn?

Sök svaren ihop
Det finns många sätt att prata om pengar,
val och konsumtion. Som förälder kan du inte
ge alla svar – men du kan lyfta några av de
viktigaste frågorna så att ni kan söka svaren
ihop. Utgå från vardagen och starta ett samtal.

Men alla andra har ju...

Fundera på om du kan komma på något.
Eller kanske ännu hellre: be ditt barn ge ett
exempel på vad du sagt – och sen gjort.
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Valet
Berätta för din tonåring om ett köp du gjort.
Vad valde du mellan? Varför valde du som
du gjorde?
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Schysst att swisha?
”När han började i 8:an bestämde vi
gemensamt att han skulle få ta ett större
ansvar för sina fickpengar. Då fick han 500
kronor i månadspeng. Problemet var väl att
vi aldrig gjorde upp vad pengarna skulle räcka
till och vi har väl inte varit så konsekventa.
Ibland har vi swishat honom extra. Vi vill ju
vara schyssta föräldrar och att han ska vara
glad, men samtidigt vill vi ge honom bra
värderingar. Det är verkligen inte lätt
att hitta balansen.”

Mjölkpriset
Det klassiska föräldratricket. Vad kostar en
liter mjölk? Hur många liter går åt på en vecka?
Vad blir det i månaden? På ett år? Hur många
fikor på stan räcker det till?
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Fem pengaprat
1
Sagt och gjort
Har du som förälder sagt en sak, och sen gjort
tvärtom själv? (Till exempel förklarat att ”man
faktiskt kan spara också” och sen själv köpt
den där saken som kändes jättenödvändig bara
för att priset var nedsatt och som nu ligger
längst in i garderoben). Ge ett exempel.

Fel, fel, fel
Kommer du ihåg den där gången du köpte den
där jackan som du aldrig använde. Eller den
superavancerade (och superdyra) grillen som
du fortfarande inte riktigt förstår hur den
funkar? Kort och gott: vilket är ditt sämsta
köp? Varför? Berätta!
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Drömsemestern
Vart skulle drömresan gå? Vad skulle ni göra
där? Hur skulle ni bo? Och vad skulle det kosta
jämfört med vad det kostar att bo, äta och
göra saker hemma?

– Tomas, pappa till Mårten 14 från filmen
”Men alla andra har ju…”

