ARBETSBLAD
HÄR KOMMER KUNGEN
RÄNTA
Viktiga ord i programmet:
Tips till läraren! Gå gärna igenom orden innan eleverna tittar på programmet för att ge
förförståelse och/eller som repetition efteråt.
ränta
låna
låna ut
extrapengar
bank
betalning
avgift
Kommer du ihåg?
1. När du lånar pengar och ska betala tillbaka måste du betala mer pengar än vad
du har lånat. Vad kallas de extrapengarna för?
2. Ibland får du själv ränta av banken. När då?
3. Har det alltid varit tillåtet med ränta?
4. Finns det några länder där ränta inte är tillåtet idag?
Fundera mera
1. a. När kungen lånade pengar av glasstanten, hur lång tid hade han på sig att
betala tillbaka pengarna?
b. Vad tror du kommer hända om han inte kan betala tillbaka då?
2. Hur lång tid tycker ni är lagom att få på sig för att betala tillbaka om man lånar
pengar till en cykel som kostar 3000 kronor? Räkna ut hur länge du skulle
behöva betala tillbaka på lånet med hjälp av din veckopeng/månadspeng om du
slipper ränta? Skulle du lägga alla dina pengar eller bara en del? Varför? Varför
inte?
3. Här kommer en klurig fråga. Banker tjänar pengar på en massa saker, till
exempel på ränta. De både betalar och får in ränta. Hur gör de för att gå plus?
Ta reda på mer

1(2)

4. Välj någon av bankerna nedan och ta reda på hur hög deras bolåneränta är. (Det
är den ränta man får betala om man lånar till ett hus eller till en lägenhet. )
Swedbank
SEB
Nordea
Handelsbanken
5. Räkna ut hur mycket det skulle kosta att betala tillbaka ett lån på 1 000 000 (en
miljon) med den räntan.
Visste du att…
Riksbankens ränta styr hur mycket andra banker i Sverige kan ta ut i ränta. Den räntan
kallas reporänta eller styrränta. År 1992 höjde Riksbanken reporäntan till 500 % i tre
dagar för att försöka få ordning på ekonomin i Sverige. Det betydde att om man hade ett
lån på 3 miljoner kronor fick man betala 41 000 kronor om dagen i ränta! Tack och lov
sänktes räntan sedan igen.
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