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Tredje historien

Att samtala kring före berättelsen:
Varför är det bra att spara pengar?
Hur får man sin veckopeng att räcka länge? Ge förslag.

Calle vill ha en ny cykel

– Jag måste ha en ny cykel, pappa, säger Calle när de 
plockar fram cyklarna ur förrådet där de stått hela 
vintern.
– Alla andra i skolan har fått nya cyklar, det är
bara jag som fortfarande har 24-tummare. Det är
pinsamt, fortsätter Calle. 
Calle är kortast i klassen. Det är sista terminen i 
sexan och han vill absolut inte börja högstadiet med 
en minicykel… hur kort han än är!
– Alla andra har inte alls fått nya cyklar, svarar
pappa. Det är bara du som tycker det känns så för att
du vill ha en ny. Den här storleken funkar till dig i år
också. Och om jag ska vara ärlig så har vi inte råd just 
nu med en ny cykel till dig. Moa måste ha en ny detta 
året och jag måste köpa nya sommardäck till bilen!
– Moa, ska hon få en ny? Men det är ju jättefus-
kigt. Hon kan väl ta min, så kan jag få en ny, nästan
skriker Calle.
– Lugna dig lite, svarar pappa. För det första så 
kan inte Moa ha en så stor cykel och för det andra har hon aldrig fått en ny cykel. Det är ju 
du som fått nya varje gång. Ska du ha en ny så får du helt enkelt spara ihop till den själv.
– Men det är ju omöjligt, klagar Calle. Hur ska jag få ihop så mycket pengar? Jag har 
ju bara 50 kronor i veckan. Jag måste ha mer i veckopeng då, fortsätter han.
– Du fyller ju 13 om en månad, och då hade vi tänkt höja din veckopeng och dessutom 
gå över på månadspeng istället, svara pappa. Vi tror du är stor nog att hantera pengar, och 
förstå att du måste spara för att ha kvar i slutet av månaden. Vad tror du om det?
– Hur mycket ska jag få då? frågar Calle som tycker det är en dålig idé.
– Mamma och jag har pratat om att ge dig 350 kr per månad. Det är 150 kr mer än du 
haft tidigare men det betyder också att du måste betala för mer saker själv. Om du nu vill 
ha en cykel så kan du ju stället spara de 150 kronorna varje månad, eller mer, för att få ihop 
till din cykel, säger pappa och fortsätter: Och på din födelsedag kan du kanske önska dig 
pengar för att få ihop de pengar som krävs. Du får helt enkelt lägga upp en sparplan. 
– Sparplan, tänker Calle. Hur tråkig får man bli?
– Jag kom på en sak till, fortsätter pappa. Från det man är 13 år får man faktiskt börja 
jobba lite, på helger eller efter skolan. Det kanske skulle vara nåt för dig?
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Calle ska minsann visa dem, han ska spara så mycket det bara går varje månad.

När han fyller 13 önskar han sig bara pengar. När han räknar ihop vad han fått av mormor,
farmor och farfar och mamma och pappa så blir det 2000 kronor.

Från det att Calle fyller 13 år börjar han på helgerna dela ut reklam i området. För det får 
han 150 kr per gång och tjänar alltså 600 kr till i månaden. Nästan hela lördagen går åt, 
men det är det värt nu när han sparar till cykeln.

De 600 kronorna sätter han undan direkt och har ändå 350 kronor kvar att kladda för.

En vecka innan skolan börjar efter sommarlovet sitter Calle och kollar igenom hur mycket 
han har tjänat ihop de senaste 5 månaderna. 5000 kr! Det trodde han aldrig, nu kan han ju 
köpa cykeln!
Calle ber pappa följa med till cykelaffären för att kolla in de senaste cykelnyheterna och 
pappa följer med. I bilen pratar de om hur bra det gått att spara pengar till något man 
verkligen vill ha och hur kul det känns när man sparat länge till något speciellt.
- Är du säker på att du vill lägga alla dina pengar på en ny cykel nu? frågar pappa. Det 
är fortfarande så att du inte behöver en ny cykel egentligen, om vi nu tänker storleksmäs-
sigt. Den gamla funkar ju fortfarande bra.

På måndagen veckan efter kommer Calle till skolan. Redan på vägen dit träffar han många
kompisar han inte sett under sommaren. Det är roligt. Han tittar också lite närmare på 
kompisarnas cyklar. Alla är inte nya. Långt därifrån. Han funderar på sitt besök i cykelaffä-
ren. Där fanns många läckra cyklar. Och mopeder. De var naturligtvis väldigt dyra. Men 
det är två år kvar tills han fyller femton…

Att samtala kring efter berättelsen: 
Har ni någon gång lyckats spara ihop till något alldeles själva? Tog det långt tid?
Hur gjorde ni det? 
Finns det andra sätt, än som i historien, att tjäna pengar på?


