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HÄR KOMMER KUNGEN  

PRIS 
 

Viktiga ord i programmet: 

 
pris 
dyrt  
billigt 
betala 
utbud 
efterfrågan 
pruta 
dricks 
 
Kommer du ihåg? 
 

1. Om det finns väldigt mycket av någonting, alltså stort utbud, blir varan dyr eller 

billig då? 

2. Om en massa människor vill köpa just en viss sak, det finns alltså stor 

efterfrågan, vad händer då med priset på den varan? 

3. Vid midsommar vill de allra flesta äta svenska jordgubbar. Om det blir så dåligt 

väder att det inte finns så mycket jordgubbar dagarna innan midsommar, vad 

händer då med priset? Kom på andra sådana varor där priset varierar från en tid 

till en annan. 

4. Hur tror du att priset på julgranar rör sig? Rita en serie som visar det. 

5. Vad gör man när man prutar? Har du prutat någon gång? Berätta! 

6. Vad är dricks? 

Fundera mera 

 Finns det andra saker än utbud och efterfrågan som påverkar hur mycket något 

kostar? Fundera tillsammans. 

 Nu ska ni öva er på att pruta. En har en vara som den andra vill köpa. Säljaren vill 

ha mer pengar än vad köparen är villig att betala. Därför prutar köparen. Här är 

några exempel på hur ni kan börja meningarna. 

 

Det är alldeles för dyrt, titta här den är ju… 

Den är gjord för hand av… 

Den är tillverkad i ett fint material… 
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Det finns massor här på marknaden…  

Den går lätt sönder… 

Jag vill ha något på köpet… 

 

 Vad tror ni kommer vara dyrt i framtiden? Varför då? 

Ta reda på mer 

 Ta reda på vilka varor som är dyrast i världen. Den dyraste maten? Kryddan? 

Metallen? Huset? Bilen? 

 Kungen säger att han inte använder el. Tror du på det? El är en vara som vi betalar 

för och något nästan alla behöver. Ta reda på var elen kommer ifrån och vad som 

styr priset på el. 

Visste du att… 

Världens dyraste diamant såldes för 548,7 miljoner kronor år 2013. Den är alldeles 

rosa, vilket är mycket ovanligt. Den heter, förstås, Rosa stjärnan. Den är cirka 3 

centimeter lång.  

 


