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INDLEDNING
Denne lærervejledning gennemgår, hvordan
der kan undervises med materialerne til
Pengeuge, og hvordan de enkelte klasser kan
benytte sig af de mange tilbud, som er en
del af Pengeuge. Det er op til dig som lærer,
hvordan du vil benytte undervisningsmaterialet, men denne vejledning giver vores bud
på, hvordan Pengeuges tilbud kan benyttes i
undervisningen.
Pengeuges formål er at gøre eleverne bedre
til at forstå privatøkonomi. Det sker ved, at
eleverne bruger deres matematiske færdig-

heder, når de tilegner sig viden om privatøkonomi. Fokus er især på at lægge budgetter og
få viden om renters (og gebyrers) betydning
for ind- og udlån, særligt ved at forstå ÅOP.
Yderligere har Pengeuge et særligt tema
om unge og digital sikkerhed, som giver
mulighed for dialog i klassen om alt fra gode
passwords til digital post og sociale medier.
Opgavernes opfyldelse af Fælles Mål er markeret i afsnittene om hhv. hæfte 1 og 2.

Oversigt over muligheder i Pengeuge 2019
Pengeuge er blevet opdateret og har en række spændende tilbud:
Materiale

Emne

Estimeret
antal lektioner

Gæsteundervisning fra en bank
målrettet enten 7. eller 8. klasse.

Privatøkonomi
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PengeQuizzen hvor eleverne kan udfordre hinanden
og deres forældre i viden om privatøkonomi og digital
sikkerhed. Find PengeQuizzen på www.pengeuge.dk

Både privatøkonomi
og digital sikkerhed

1

Det sorte hæfte, ”Unge og digital sikkerhed”,
er målrettet både 7. og 8. klasse

Digital sikkerhed
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Det grønne hæfte, niveau 1 ”Viden om penge”,
er målrettet 7. klasse.

Privatøkonomi

6

Det røde hæfte, niveau 2 ”Styr på dine penge”,
er målrettet 8. klasse.

Privatøkonomi
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Indhold

GÆSTEUNDERVISNING
Kernen i Pengeuge er undervisning i
privatøkonomi. Derfor tilbyder Finans
Danmark, at en gæsteunderviser
fra en bank kan komme ud og holde
oplæg for klassen. Oplægget fra
gæsteunderviseren vægter dialog med
eleverne om privatøkonomi, særligt
budgetlægning og renter/ÅOP. Altså
har gæsteundervisers oplæg ikke en
tung vægtning af matematisk stof.
Gæsteunderviserne tilrettelægger selv
deres oplæg, men det oplæg gæsteunderviserne har fået, er normeret til i alt
90 minutter og omfatter:
•
•
•

Privatøkonomi (tidsforbrug
ca. 55 minutter).
	Unge og digital sikkerhed
(tidsforbrug ca. 15 minutter).
Pengespillet (tidsforbrug
ca. 20 minutter).

•

•

PENGESPILLET OG
ØKONOMISPILLET
Spillet “Økonomispillet” er tænkt som
både evalueringsværktøj og som
middel til yderligere at befæste de
begreber, der er arbejdet med i ugen.
I “Økonomispillet” kan eleverne teste
deres viden om penge og økonomi.
Husk, at “diaspræsentation” skal aktiveres, før spillet virker.
•

Som lærer kan du hjælpe med at sikre
de optimale rammer for gæsteundervisningen ved på forhånd, at:
•

at de er velkomne til at stille
spørgsmål til gæsteunderviser om
privatøkonomi.
	Tage kontakt til gæsteunderviseren (mail eller telefon) angående
mødetid, sted m.m.
	Sørge for, at der er PC og
projektor/smartboard til-gængelig
for gæsteunderviseren.

•

I de fem kategorier vælger man et
spørgsmål ved at klikke på et af
tallene.
Man får svaret ved at klikke på
spørgsmålet.

	Snakke med din klasse om,

Gæsteundervisning
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•

	
Når
man har set svaret, klikker man på det blå hus
og er tilbage i oversigten.
	Man kan kun vælge blandt de tal, der er sorte.

De tal, der tidligere er valgt, er blevet lyseblå.
“PengeSpillet” indeholder en kategori, der hedder “Pas på
pengene”, som omhandler IT-sikkerhed og farerne ved at
handle på nettet. Får din klasse besøg af en gæsteunderviser,
vil denne kategori blive gennemgået i klassen, med mindre
andet aftales mellem lærer og gæsteunderviser. “Pas på
pengene” vil ligeledes være det gennemgående tema i nogle
animationsfilm, som Finans Danmark har fået produceret til
Pengeuge. Her vil I møde hovedpersonerne Tobias, Lisa, Benjamin og Emma, der kommer ud for lidt af hvert, fordi de ikke
har styr på sikkerheden på nettet. Brug filmene i undervisningen til en snak om elevernes erfaring og viden. Filmene viser
på en humoristisk måde, hvad man skal være opmærksom på,
når man er på nettet. Se film på www.pengeuge.dk/sikkerhed.
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PENGEQUIZZEN

PENGEQUIZZEN
PengeQuizzen er en netbaseret quiz om privatøkonomi, matematik og digital sikkerhed. PengeQuizzen er lavet, så det virker
fra både smartphones, tablets og PC’ere. Eleverne logger
på PengeQuizzen med UNI-login og får 20 tilfældigt udvalgte
spørgsmål, som de skal svare på. Eleverne kan udfordre hinanden (via UNI-login) eller deres forældre uden for Pengeuge
(via Facebook).
Du kan opfordre eleverne til at udfordre deres forældre i PengeQuizzen efter Pengeuge, så elever og forældre kan have en
dialog om quizzens spørgsmål og svar.
Formålet med PengeQuizzen er både at være underholdende
og lærerig – gerne så underholdende, at eleverne også vil
bruge PengeQuizzen i frikvarteret eller i fritiden.
Elevernes samlede præstation bliver målt som klasse, og eleverne kan sammenligne deres klasses præstation med andre
klasser. Den bedste klasse på hvert klassetrin vinder 5000 kr.
til klassekassen. Den bedste klasse i landet vinder yderligere
5000 kr.
SÅDAN BRUGES PENGEQUIZZEN
PengeQuizzen er skabt med en lettilgængelig og intuitiv
brugerflade. Adgang sker fra www.pengeuge.dk. Hvis klassen
skal deltage i konkurrencen om pengepræmie til klassekassen,
så skal klassen være logget ind med UNI-login, og minimum ti

PengeQuizzen
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elever fra klassen skal deltage. PengeQuizzen er tilgængelig hele året, men
det er kun under Pengeuge, at man
kan logge ind med UNI-login og vinde
præmier til klassekassen.

Efter Pengeuge kåres vinderne af
Finans Danmark. Præmieuddelingerne
vil ske i uge 12 og 13 om muligt som
event i en lokal bank eller på kommunens rådhus.

I PengeQuizzen skal eleverne besvare
20 tilfældigt udvalgte spørgsmål
inden for kategorierne privatøkonomi,
matematik og digital sikkerhed. Når
eleverne har besvaret spørgsmålene,
får deltagerne oplyst, hvilke spørgsmål
de har svaret rigtigt og forkert på.
Yderligere kan eleverne se deres placering på high-score-listen.

Ved lige pointstillinger vil Finans
Danmark afgøre, hvem vinderen er.
Snyd medfører diskvalificering.
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UNGE OG
DIGITAL SIKKERHED
FORESLÅET TIDSFORBRUG:
TO UNDERVISNINGSLEKTIONER.
”Unge og digital sikkerhed” gennemgår
en række kompetencer, som gør unge
mere sikre i deres færden på nettet og
på mobile platforme. Hæftet er tænkt
som et afsæt for dialog i klassen om
digital sikkerhed. Derfor kan du som
lærer med fordel udvælge et par af
emnerne, lade eleverne læse teksten og
derefter diskutere emnerne i klassen.
Emnerne, som tages op i
hæftet, er:
•
	Sådan laver du et godt
password
•
	Software på din mobil, tablet
og computer
•
Pas på dine digitale penge
•
Handel på nettet
•
Digital Post
•
God stil på sociale medier
Hæftet ”Unge og digital sikkerhed” er
skrevet med henblik på, at eleverne
nemt skal kunne orientere sig og lære
den grundlæggende viden inden for
hvert af de seks hovedemner.

Problemstillingerne omkring digital
sikkerhed er under konstant forandring.
Der er ingen forventning til, at du som
lærer har detaljeret viden om IT-sikkerhed. Men blot det at starte dialogen om
grundlæggende IT-forholdsregler gør,
at de unge kan få langt større IT-sikkerhed, end hvis de slet ikke havde berørt
emnet.
Sund fornuft er den bedste beskyttelse
mod at blive udsat for IT-kriminalitet.
Hvis eleverne blot kender til nogle få forholdsregler som at variere passwords,
opdatere software og være kritisk med,
hvad man klikker på, så opnår eleverne
en langt højere grad af sikkerhed.
Teksten i hæftet om unge og digital sikkerhed er et samarbejde mellem Finans
Danmark, Politiet, E-mærket, Digitaliseringsstyrelsen og Medierådet for Børn
og Unge.
SÅDAN LAVER DU ET GODT
PASSWORD
Alt for mange bruger samme password
(eller kun få forskellige) til mange for-

Unge og digital sikkerhed
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skellige tjenester. Det betyder selvsagt,
at man er sårbar, hvis nogen aflurer,
gætter eller hacker ens password. Da
vil der være adgang til en lang række
tjenester, hvor det samme password
bliver brugt.
Nogle elever vil sandsynligvis indvende,
at det er svært at huske mange passwords. Tag snakken med eleverne om,
at huskereglerne i hæftet kan hjælpe til
at konstruere passwords, som er komplekse men stadig lette at huske.
Med udgangspunkt i teksten kan I
starte en diskussion om:
•
Hvad er et godt password?
•
	Hvorfor er det vigtigt at have forskellige passwords, og hvorfor
er det vigtigt at skifte dem jævnligt?
•
	Hvad kan der ske, hvis andre får
kendskab til dine passwords?
•
	Kender I nogen, hvor andre fik
fat I deres passwords? Hvad
skete der?
•
	Hvorfor er det dumt, at ens venner
kender ens passwords?
•
	Hvad er det vigtigste, I har lært
ud fra teksten?
SOFTWARE PÅ DIN DEVICE
Når en device (”device” er fællesbetegnelse for både PC, tablet og smartphone) giver besked om, at softwaren
skal opdateres, så bør man opdatere
med det samme. Grunden er, at softwareopdateringer er med til at lukke sikkerhedshuller i softwaren, dermed bliver
sikkerheden kraftigt øget, da opdateringer lukker mange huller for ondsindet
malware. Altså er opdateringer af software forudsætning for bekæmpelse af
IT-kriminalitet. Dette er et af de vigtigste
budskaber i hæftet, snak med eleverne
om, at softwareopdateringer er vigtige.
At bruge antivirus er i forlængelse heraf:
Et antivirus-program hjælper til med at
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opdage ondsindet malware på devices og
er en rigtig god idé at have installeret.
Teksten gennemgår yderligere en
række emner, som er:
•
Vær kritisk over for åbne
wifi-netværk.
•
Ved du, hvad du downloader?
•
Hvad giver dine apps tilladelse til?
Fælles for alle disse er, at man skal
”sætte farten ned” og tænke over, hvad
man klikker på, logger på og giver tilladelse til.
Med udgangspunkt i teksten kan I diskutere spørgsmålene:
•
	Hvorfor er det vigtigt at opdatere
sine devices? Hvor tit opdaterer I?
•
	Tænker I over, hvilke trådløse
netværk I logger på?
•
	Har I hørt om nogen, som blev
hacket? Hvad skete der?
•
	Hvordan vil du ændre adfærd, når
du bruger dine devices?
•
Hvad vil du give af råd til andre?
•
Hvordan vil du sikre din mobil
bedre?
PAS PÅ DINE DIGITALE PENGE!
Tekstens udgangspunkt er, at penge går
fra at være gammeldags kontanter til
at være betalingskort og mobilbetaling.
Det er forskelligt, i hvilken og i hvor
høj grad eleverne benytter sig af betalingskort. På et tidspunkt vil de dog alle
stifte bekendtskab med betalingskort
og mobilbetaling. Af denne grund har
vi taget afsnittet med, så eleverne har
viden om emnet.
Med udgangspunkt i teksten kan I diskutere spørgsmålene:
•
	Er der nogen i klassen, som har eller
gerne vil have et betalingskort?
•
	Hvorfor må andre ikke kende din
kode til dit betalingskort?

Unge og digital sikkerhed

99,-

•
•

•
•
•

•

	
Hvordan
passer man godt på sit
betalingskort?
	Hvad skal man gøre, hvis man har
mistanke om, at andre har haft fat i
ens betalingskort?
	Er der nogen i klassen, som bruger
mobilbetaling?
	Hvorfor er det vigtigt, at andre ikke
kender koden til din mobilbetaling?
	Hvad kan der ske, hvis man bruger
samme kode til mobilbetaling som til andre apps?
	Hvorfor skal man tjekke beløbet en
ekstra gang, før man sender penge
til andre?

HANDEL PÅ NETTET
Unge handler på nettet som aldrig før. I
hæftet er beskrevet en række gode råd,
som kan hjælpe de unge til at forstå,
hvilke faresignaler det er vigtigt at
være opmærksom på, når de handler på
internettet.
Rådene er dog ikke at betragte som en
tjekliste, da en butik eksempelvis kan have
gode (men falske) anmeldelser fra kun-

derne. Altså gælder det om at samle sig et
helhedsindtryk af netbutikkens troværdighed, før man handler i den.
Med udgangspunkt i teksten kan I diskutere spørgsmålene:
•
	Hvad er de gode råd, når man
handler på nettet?
•
	Har I prøvet at handle på nettet?
Hvordan foregik det?
•
	Har I hørt om nogen, som blev
snydt, da de handlede på nettet?
Hvad skete der?
•
	Hvad kan være tegn på, at en butik
er en fupbutik? Se de fire råd til ”lær
at spotte en fupbutik”
•
DIGITAL POST
Unge over 15 år får post fra det offentlige
via digital post. Det betyder, at vigtige
meddelelser ikke kommer i et gammeldags brev, men i stedet skal findes på
borger.dk eller på e-boks.dk. Altså, er
det de unge selv, som skal tjekke deres
digitale post, da deres forældre ikke automatisk får besked.

Unge og digital sikkerhed
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Med udgangspunkt i teksten kan I diskutere
spørgsmålene:
•
	Hvor mange af jer er opmærksomme på, at det er jeres
eget ansvar at tjekke digital post?
•
	Har I overvejet, at post om uddannelse og sundhed kan
have stor betydning for jer og skal tjekkes i tide?
OM NEMID
Nem-ID Nøglekortet består af et bruger-id, et password og et
personligt nøglekort med en række nøgler (engangskoder).
Nem-ID bruges mange steder, men især til at tjekke digital
post og til at logge på netbank.
Med udgangspunkt i teksten kan I diskutere
spørgsmålene:
•
	Hvorfor må man ikke tage billede af sit NemID
nøglekort og fx opbevare det på sin telefon?
Svar: Det er yderst risikabelt (og ikke tilladt) at tage
billede af sit nøglekort. Hvis telefonen bliver stjålet eller
hacket, så er der andre, der har alle ens oplysninger på
nøglekortet. Derfor er det også ulovligt at tage billede af
nøglekortet.
Har I tænkt over, hvad det kan få af betydning, hvis andre får
adgang til både dit NemID-nøglekort, samt brugernavn og
adgangskode? Så har de adgang til at alt fra oplysninger om
sundhed til hvilken uddannelse, du går på og meget andet. Så
pas godt på dine data.
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God stil på
sociale medier
Når vi søger på nettet, liker, kommenterer, deler billeder osv., sætter
vi et digitalt fodspor, som bliver
tracket, gemt og brugt til at tegne en
profil af os. Vores data bruges fx til
at målrette annoncer med tilbud eller
skabe indhold præcis til den enkelte.
Det er vigtigt at overveje, hvad vi
lægger ud af oplysninger om os selv
og andre. Det er ikke ligetil at få
slettet informationer, når de først er
på nettet. Nettet glemmer ikke.
Med udgangspunkt i teksten kan
I undersøge og diskutere disse
spørgsmål:
•
	Hvad ved nettet om os? Google
jeres eget navn, og se hvilke
resultater I får! Hvilke tanker gør
I jer om de oplysninger, I finder,
og ikke mindst mængden af
oplysninger?
•
	Diskuter hvilke billeder og
oplysninger om jer, I ønsker, der
skal være tilgængelige på nettet.
Hvilken betydning har det nu,
om 5 eller 10 år, at der er gemt
en masse data på jer på sociale
medier?
Det er nemt og hurtigt at dele billeder og film på de sociale medier. Når
man har det sjovt med vennerne,
og gerne vil dele det med andre,
så tænker man måske ikke lige
over at spørge om lov til at dele
skøre billeder af vennerne. Ifølge
persondataloven må man ikke dele
portrætbilleder af andre uden deres
samtykke. Derimod må man godt
dele situationsbilleder af andre uden
deres samtykke, så længe billederne
ikke er krænkende. Det er ofte en
viden, der kommer bag på de fleste.

Med udgangspunkt i teksten kan I
diskutere disse spørgsmål:
•
	Spørger I om lov til at dele billeder af andre på sociale medier?
Hvorfor/hvorfor ikke?
•
	Har I delt billeder af jer selv eller
andre, som I har fortrudt at have
delt? Hvad gjorde I?
•
	Har andre delt billeder af jer,
som I ikke ville have blev delt?
Hvad gjorde I?
•
	Hvis der opstår konflikter i kommentarfeltet, eller intime billeder
af jer eller jeres venner bliver
delt på sociale medier, hvad gør
I? Hvem taler I med om det?
På baggrund af snakken om ansvarlig og respektfuld adfærd på sociale
medier kan klassen vedtage nogle
spilleregler for, hvordan de udviser
god stil på nettet, og hvordan de kan
hjælpe hinanden og andre, hvis det
går galt.
VIL DU VIDE MERE OM EMNET?
Medierådet for Børn og Unge udvikler oplysnings- og undervisningsmateriale om online privatliv, sikkerhed,
samvær og trivsel på sociale medier
og spil. De er gratis at bruge og er
tilgængelige på www.medieraadet.
dk.
Læs hæftet ”Når børn og unge deler
intime billeder på nettet”. Introducer
eleverne til ”SletDet”, som er Red
Barnets online rådgivning til børn og
unge, som har brug for gode råd og
hjælp til at få slettet billeder, de selv
eller andre har delt af dem på nettet.

Unge og digital sikkerhed
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INDLEDNING OG
FÆLLES MÅL
FOR HÆFTE 1 OG 2
Undervisningsmaterialet til Pengeuge er opbygget
i to niveauer med hvert sit elevhæfte. Materialet til
”Viden om penge” er niveau 1 til 7. klasse og ”Styr på
dine penge” er niveau 2 til 8. klasse. Det anbefales at
starte med ”Viden om penge”. Materialet kan bruges
på alle klassetrin i overbygningen.
Pengeuges formål er at øge elevernes kendskab til
vigtige privatøkonomiske begreber gennem undervisning med virkelighedsnære eksempler. Dermed
styrkes elevernes handleberedskab, når de oplever
privatøkonomiske udfordringer.
Statens udgifter til velfærdssamfundet og statens
indtægter ændrer sig ikke meget fra det ene år til
det andet. I afsnittet om velfærd (De to diagrammer
er vist i hæfte 2: Styr på dine penge) er det i to
diagrammer vist, hvordan henholdsvis indtægter og
udgifter fordeler sig på 100 kr. Da statens samlede
udgifter er på 1100 mia. kr., skal der være en
udgiftsstigning eller en besparelse på 11 mia.kr. for
i diagrammet at påvirke fx udgiften til forsvar med
1 kr.
Materialet kan anvendes i undervisningen i matematik og samfundsfag – enten hver for sig eller i
samspil. Det er tilstræbt, at det kan gennemarbejdes på en uge, men man kan vælge at gøre forløbet
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kortere eller længere. Hovedvægten i elevhæftet er
lagt på matematik og privatøkonomi.
Både materialet til ”Viden om penge” og ”Styr på
dine penge” består af korte kapitler med introduktion til emner som budget, opsparing og lån, og til
hvert kapitel hører nogle opgaver - ofte suppleret
med et regneark.
De enkelte afsnit kan benyttes selvstændigt. Der
kan benyttes mere tid på et afsnit, eller det kan
helt udelades. Der er mulighed for at differentiere
arbejdet med emnerne. Eleverne kan efter en introduktion og diskussion arbejde med de færdige regneark, eller eleverne kan selv indtaste regnearkene
efter et grundigt arbejde med de matematiske problemstillinger. I nogle afsnit er problemstillingerne
ret enkle. I andre afsnit er problemstillingerne mere
komplicerede. Man kan selv vælge niveau efter
interesse og formåen.
Færdige regneark findes på www.pengeuge.dk/
materialer. Regnearkene, som hører til forskellige
opgaver i hæftet, er alle i Excel 1997-2003. Disse
filer kan læses af stort set alle andre regnearksprogrammer både i open source og diverse
betalingsprogrammer.

Indledning og fælles mål

I overensstemmelse med Undervisningsministeriets opgavekommission
og ministeriets ”Matematiske Formler
og Fagord” bruger vi lille mellemrum
som tusindseparator (cifferseparator)
i de skærmklip fra regneark, der kan
ses i materialet. Man kan selv rette sit
regnearksprogram til, så det kommer til
at fremtræde med lille mellemrum som
separator. Det kan desuden være nødvendigt at justere på enkelte celler.
Materialet er opbygget, så alle emnerne
kan gennemgås på en uge. Man kan vælge
at nå hele hæftet på en uge, eller man
kan vælge at vente med nogle af emnerne
til andre tidspunkter. Flere af emnerne
lægger op til fordybelse i den matematik, der kommer i anvendelse i senere
undervisningsforløb.
Desuden har underviserne, der både
er lærere og besøgende fra finansielle
institutioner, mulighed for at benytte sig
af en introducerende PowerPoint-præsentation. Denne introduktion anvendes
til at præsentere en oversigt over det
samlede materiale og til i den forbindelse at understrege pointer, der vil
komme i spil senere, afhængig af om
man er gæstelærer eller fast lærer for
eleverne.
Materialet er udarbejdet af Danmarks Matematiklærerforening for Finans Danmark.
Materialet findes på www.pengeuge.dk/
materialer, der også indeholder links til en
række andre mulige undervisningsaktiviteter på området “privatøkonomi”.
FÆLLES MÅL OG PENGEUGE
Alle emner med oplæg og opgaver tager
udgangspunkt i Fælles Mål og de tilhørende læseplaner.
Til hvert emne i de to hæfter er knyttet
de relevante matematiske kompetence-

og stofområder. De dele af læseplanen
for faget matematik, der udbygger og
forklarer de relevante kompetence- og
stofområder er beskrevet nedenfor.
MATEMATIK
I formålet for matematik står der:
“Eleverne skal i faget matematik udvikle
matematiske kompetencer og opnå
færdigheder og viden, således at de kan
begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og
fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-,
arbejds- og samfundsliv.”
“Elevernes læring skal baseres på, at
de selvstændigt og gennem dialog og
samarbejde med andre kan erfare, at
matematik fordrer og fremmer kreativ
virksomhed, og at matematik rummer
redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.”
“Faget matematik skal medvirke til, at
eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en historisk, kulturel og
samfundsmæssig sammenhæng, og at
eleverne kan forholde sig vurderende til
matematikkens anvendelse med henblik
på at tage ansvar og øve indflydelse i et
demokratisk fællesskab.”
Læseplanen for faget matematik
I 2.trinforløb, fra 4.-6.klasse findes
følgende to opmærksomhedspunkter:
Eleven kan vælge hensigtsmæssig
regningsart til løsning af enkle hverdagsproblemer og opstille et simpelt
regneudtryk. Eleverne kan gennemføre
regneprocesser inden for alle fire regnearter med inddragelse af overslag og
lommeregner. Det er disse to punkter,
der arbejdes videre med i 3.trinforløb
indenfor økonomi, herunder især
privatøkonomi.

Indledning og fælles mål
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I 3.trinforløb bevæger de to hæfter “Viden om
penge” og “Styr på dine penge” sig indenfor
arbejdet med: Hjælpemiddelkompetence, som her
vedrører kendskab til, samt anvendelse og valg af
relevante hjælpemidler i matematik.

deltage kvalificeret og engageret i samfundet. Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan mennesker
både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de
skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.”

Regnestrategier, hvor eleverne skal kunne gennemføre sammensatte beregninger og beregninger
i forbindelse med opgaver, der består af flere
trin. I arbejdet indgår viden om regningsarternes
hierarki. Eleverne skal kunne vælge hensigtsmæssig brug af hovedregning, skriftlig notation og
anvendelse af digitale værktøjer ved beregninger
med rationale tal. I forbindelse med løsningen af
problemer skal de også kunne foretage overslag til
at vurdere rimeligheden af beregninger foretaget
med digitale værktøjer.

“Eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres egen
deltagelse i samfundet.”

Senere i trinforløbet lægges vægt på beregninger,
der knytter sig til procentuel vækst, herunder
beregninger vedrørende renter, lån og opsparing.
Eleverne skal som led heri lære at udarbejde et
budget, vurdere lånemuligheder, herunder beregning af ÅOP, og vurdere komplekse tilbud, hvori der
fx indgår bindingsperioder. Dette arbejde foregår
hovedsagelig ved hjælp af digitale værktøjer,
herunder regneark, og der indgår bl.a. udvikling og
anvendelse af formler.

Til alle temaer er der angivet de relevante mål
fra Fælles Mål i matematik. Det kan bruges, hvis
et pengeugeforløb skal indskrives på en læringsplatform. Målene kan i flere tilfælde erstatte mere
detaljerede læringsmål.
Vær opmærksom på, at til nogle afsnit henvises til
Fælles Mål for 4.-6. klasse. Det skyldes, at i Fælles
Mål skrives kun det nye, eleverne skal lære, hvilket
betyder, at mål fra tidligere trinforløb skal indgå i
senere trinforløb.

Formler og algebraiske udtryk
Senere i trinforløbet skal eleverne kunne oversætte enkle sammenhænge til algebraiske udtryk
i forbindelse med løsning af både praktiske og teoretiske problemstillinger, og de skal kunne anvende
sådanne algebraiske udtryk, herunder formler.
SAMFUNDSFAG
I formålet for faget samfundsfag står der:
“Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og
færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til
samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå
kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk
samfund.”
“Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling
af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan
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VIDEN OM PENGE NIVEAU 1
HVAD DRØMMER DU OM?
Side 5 er oplæg til diskussion i klassen på baggrund af de
enkelte elevers drømme om større indkøb. De skal udfordres
på, hvordan pengene skal skaffes.
VIDEN OM PENGE OG MOBILBETALING
Fælles Mål
7.-9. klasse, regnestrategier, fase 1.
REGNEARK
Der er ikke noget regneark til dette emne.
VEJLEDNING
Historisk gennemgang med små fortællinger om sjove og interessante episoder i pengenes historie. Eleverne kan selv læse
teksten, eller læreren kan fortælle ud fra teksten. Endelig kan
små grupper af elever fremlægge hvert deres afsnit af teksten.
Der er både små regneopgaver og forslag til samtale.

Viden om penge - niveau 1
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Facit
OPGAVE 2
Guldbarren vejer 1 kg.
Guldbarren er ca. 250 000 kr. værd.
OPGAVE 3, SAMTALE 2
Når lommepenge omsættes til fx slik,
bruges penge som omsætningsmiddel.Når
der fx. spares sammen til julegaver, bruges
penge som værdiopbevaringsmiddel. Når
man siger, at en computer er 3000 kr. værd,
bruges penge som værdimåler. Eleverne går
sammen i små grupper, og fortæller om deres
eksempler.
OPGAVE 4
Værdien af mønterne på illustrationen:
50 øre ∙ 2
1 kr. ∙ 2 		
2 kr. ∙ 2 		
5 kr. ∙ 2 		
10 kr. ∙ 2		
20 kr. ∙ 2		
I alt		

=
=
=
=
=
=
=

1 kr.
2 kr.
4 kr.
10 kr.
20 kr.
40 kr.
77 kr.

Siden 2002 er der præget 20-kroner med
temamotiver på bagsiden. Den side af mønten,
hvor der er en krone, kaldes krone. Den anden
side kaldes plat, der kommer fra tysk, platt,
der betyder flad.
OPGAVE 6
50 øre ∙ 25
1 kr. ∙ 25		
2 kr. ∙ 25		
5 kr. ∙ 25		
10 kr. ∙ 25
20 kr. ∙ 25
I alt		

12,50 kr..
25,00 kr.
50,00 kr.
125,00 kr.
250,00 kr.
500,00 kr.
962,50 kr.

OPGAVE 7
Sedler og mønter udgør

Kontopenge udgør

71,0
1005,6
934,6
1005,6

≈ 7,06 %

≈ 92,94 %

Fordeling af betalingsmidler

OPGAVE 5
50 øre:		
Forsiden: Chr. V’s krone, 		
		
som siden 1671 er den 		
		danske kongekrone
		Bagsiden: værdiangivelsen
1 kr.:		
Forsiden: Tre kongekroner
		Bagsiden: værdiangivel-		
sen samt ornamentik 		
Kontopenge
inspireret fra oldtiden
2 kr.:		Som 1 kr.
5 kr.:		Som 1 kr.
10 kr.:		
Forsiden: dronningen
		
B agsiden: værdiangivelse
samt tre løver og en krone
20 kr.:		Som 10 kr.
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=
=
=
=
=
=
=
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7%

93%

Sedler og mønter

Facit
OPGAVE 8, SAMTALE 3
Fordele ved mobilbetaling:
•
•

	
Man
behøver ikke medbringe sedler og
mønter, når man er ude.
	Det er hurtigt, og man har en liste på
mobiltelefonen over udbetalinger og
indbetalinger.

Ulemper ved mobilbetaling:
•
Afhængig af strøm og teknik.
•
	Ikke alle kan modtage betaling via
mobiltelefonen.
OPGAVE 9
Nej, Ida har ikke råd til en ny lommeregner til
290 kr., da hun kun råder over 237,50 kr.

Viden om penge - niveau 1
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Facit
OPGAVE 10

Forslag til ekstraopgaver
Hvor mange forskellige pinkoder med 4 cifre
kan man fremstille?
Hvor mange mobiltelefoner har samme
pinkode? Hvor mange Visakort?
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DIT BUDGET
Fælles Mål

Facit

4. - 6. KLASSE, HJÆLPEMIDLER, FASE 2
7. - 9. KLASSE, REGNESTRATEGIER, FASE 1.

OPGAVE 11, SAMTALE 4
Opgaven kan løses på mange
forskellige måder.

REGNEARK
TOMT_BUDGET_MED_FORMLER
TOMT_BUDGET_UDEN_FORMLER
www.pengeuge.dk
VEJLEDNING
I dette afsnit arbejder eleverne med et budgetskema, som
giver et samlet overblik over indtægter og udgifter i løbet af et
år.

OPGAVE 12
Opgaven kan løses på forskellige måder. Eleverne kan
fremlægge deres budget for
hinanden i små grupper.

Hvis der ændres på tallene, kan konsekvensen aflæses med
det samme.
Et budget er et godt værktøj til at styre den enkeltes økonomi,
især hvis indtægter og udgifter er ujævnt fordelt i løbet af året.

Viden om penge - niveau 1
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OPSPARING
Fælles Mål

Facit

MATEMATIK, 7.-9.KLASSE, HJÆLPEMIDLER, FASE 1
MATEMATIK, 7.-9. KLASSE, REGNESTRATEGIER, FASE 1

OPGAVE 13, SAMTALE 5
Kom med forskellige forslag
til, hvordan Mille kan spare
resten af pengene op.
Eleverne kan løse denne
opgave på mange forskellige
måder. Det forventes, at
eleverne skal prøve at ændre
den økonomiske oversigt
både ved at forøge Milles
indtægter og ved at mindske
hendes udgifter.

REGNEARK
MILLES_OEKONOMISKE_OVERSIGT
TOMT_BUDGET_MED_FORMLER
www.pengeuge.dk
VEJLEDNING
Eleverne vil i dette afsnit blive stillet over for forskellige scenarier, hvor de skal foretage nogle valg. De skal hjælpe Mille
med, hvordan hun kan spare op til en sprogrejse. Eleverne kan
eksperimentere i regnearket for at hjælpe Mille med at lægge
et budget, så hun kan få sparet op til turen. Der skal lægges
op til diskussioner i klassen om forskellen på at forøge sin
indtægt eller mindske sine udgifter.
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OPGAVE 14
Du skal med udgangspunkt i
Milles økonomiske oversigt
hjælpe Mille med at sætte
tallene ind i sit budget.
Budgettet afhænger af,
hvordan eleverne har løst
opgaven omkring den økonomiske oversigt.

LÅN
Fælles Mål

Facit

MATEMATIK, 7.-9.KLASSE, HJÆLPEMIDLER, FASE 1
MATEMATIK, 7.-9. KLASSE, REGNESTRATEGIER, FASE 2

OPGAVE 15, SAMTALE 6
I skal undersøge, hvilke
muligheder I har for at
optage et lån på 50 000 kr.
Der er mange mulige svar på
denne opgave.

REGNEARK
BANKBOG_MAANEDLIG_INDBETALING
VEJLEDNING
Eleverne skal undersøge, hvad det koster at låne. De skal
finde ud af, at det at låne er forbundet med renter og gebyrer.
Eleverne skal til dette afsnit have adgang til internettet, da de
skal søge efter forskellige lånetilbud. Det er vigtigt, at eleverne
gøres opmærksom på vigtigheden af, at lån kun kan sammenlignes, hvis lånebeløb og tilbagebetalingsperiode er ens.
I den sidste opgave skal eleverne undersøge hvor stor forskellen er på at spare op eller låne. Eleverne kan bruge regnearket
BANKBOG_MAANEDLIG_INDBETALING til at beregne, hvor
meget de skal sætte ind hver måned for at have 50 000 kr.
efter 3 år.
EKSTRAOPGAVE
Regnearket BANKBOG_MAANEDLIG_INDBETALING er lavet på
forhånd, men prøv at lade eleverne selv bygge regnearket op.

Hvilket lån vil I vælge? Jeres
svar skal indeholde matematiske argumenter.
Beregninger viser forskelle
i renter, gebyrer og stiftelsesomkostninger. Det kan
begrunde, hvilket lån man
vælger.
OPGAVE 16
Hvad er forskellen på at
spare op eller låne?
Opsparing med en rente
på 3 % p.a. og en månedlig
indbetaling på 1326,50 kr. i 36
måneder, vil give 50 000 kr.
på kontoen.
Mange lån på 50 000 kr. giver
en ydelse på omkring 1600 kr.
om måneden over 3 år.
Forskellen på at spare op og
låne er altså omkring 300 kr.
pr. måned, i alt
10 800 kr. hen over 3 år.

Viden om penge - niveau 1
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ÅOP

Facit

Fælles Mål
MATEMATIK, 7.-9.KLASSE, HJÆLPEMIDLER,
FASE 1
MATEMATIK, 7.-9. KLASSE, REGNESTRATEGIER,
FASE 3
REGNEARK
AAOP_BEREGNING
I regnearket er alle beløb, som betales, skrevet med
røde tal. www.pengeuge.dk
VEJLEDNING
Det vil være oplagt at diskutere forbrugeradfærd i
et sociologisk perspektiv.
•
•
•
•

	
Hvorfor
vælger nogen at overbelåne deres hus
for at købe luksusvarer?
	Hvilke vanskeligheder kan manglende økonomisk indsigt føre til?
	Målet med dette afsnit er, at eleverne lærer at
bruge ÅOP til sammenligning af lån.
	Eleverne skal også sammenligne de samlede
kreditomkostninger for forskellige lån.

OPGAVE 17
Lån 1: 10 % p.a.
Lån 2: 5 % p.a.
Omkostninger for lån 1: 1000 kr.
Omkostninger for lån 2: 2000 kr.
OPGAVE 18
Samlede kreditomkostninger for lån 1:
1578,45 kr.
Samlede kreditomkostninger for lån 2:
2320,15 kr.
Lån 2 har den højeste ÅOP: 48,77 %
(Omkostningerne på 2000 kr. ”fylder mere”
på et lån).
OPGAVE 19
Samlede kreditomkostninger for lån 3:
7130,36 kr.
Samlede kreditomkostninger for lån 4:
5195,39 kr.
Lån 3 har den højeste ÅOP: 12,54 %
De 2000 kr. i omkostninger på lån 4 bliver
”delt ud” over en længere periode, og renten
i procent p.a. er højere på lån 3.
2 % pr. måned bliver til (1 + 0,02)12 = 1,2682
og det svarer til 26,82 % p.a.
OPGAVE 20
Der er mange mulige svar på denne opgave.
OPGAVE 21
Forbrugslånet er steget med 6 procentpoint
og 54,55%.Nemkontoen er faldet med 1,5
procentpoint og 37,5%.
LEKSIKON
Siden er ikke et stikordsregister eller
udtømmende begrebsliste. Der er udelukkende medtaget korte forklaringer på de
helt centrale begreber, som nævnes i læseplanen til Fælles Mål.
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STYR PÅ DINE
PENGE - NIVEAU 2
HVAD DRØMMER DU OM?
Siden er oplæg til diskussion i klassen på baggrund
af de enkelte elevers drømme om et fremtidigt job
og uddannelse. De skal udfordres på at forklare,
hvorfor de ønsker et bestemt job og hvilken uddannelse, det kræver. Gerne forventninger til fremtidige
indkomster og udgifter til uddannelse.
VELFÆRD

ges i fagene matematik og samfundsfag – enten i
samspil eller hver for sig.
Tallene er taget fra Danmarks Statistik 2017.
EKSTRA MATEMATIKOPGAVE
Brug tallene fra de to figurer til at beregne de
samlede udgifter og indtægter til velfærd fordelt på
de forskellige kategorier. Overvej hvorfor dine tal
ikke helt stemmer med tallene under fotografierne.

Fælles Mål
MATEMATIK, 4.-6. KLASSE, REGNESTRATEGIER,
FASE 3
REGNEARK
Ingen regneark til dette afsnit.
Målet med at arbejde med de økonomiske kredsløb
er at give eleverne en forståelse af Danmark som
en velfærdsstat. Skoler, hospitaler, forsvar, ældrepleje, SU, motorveje, broer, kollektiv trafik og meget
andet betales af stat og kommuner. Staten og kommunerne får pengene fra skatter, moms og andre
afgifter, som betales af landets borgere og virksomheder. At Danmark er en velfærdsstat betyder, at vi
er fælles om at betale udgifterne til vores velfærd.
Arbejdet med de økonomiske kredsløb kan inddra-

Styr på dine penge - niveau 2
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Facit
SIDE 6-7 (SAMFUNDETS INDTÆGTER
OG UDGIFTER I MIA. KR.)
Udgifter
Økonomiske anliggender
Off. orden og sikkerhed
Social beskyttelse
Generelle off. tjenester
Forsvar		
Undervisning 		
Fritid, kultur og religion
Miljøbeskyttelse
Sundhedsvæsen
I alt			
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66 mia. kr.
22 mia. kr.
484 mia. kr.
143 mia. kr.
22 mia. kr.
143 mia. kr.
33 mia. kr.
11 mia. kr.
176 mia. kr.

OPGAVE 2 OG 3
Målet med dette afsnit er at give eleverne en
forståelse af, at arbejde og løn hænger tæt
sammen. Vil man have løn og dermed mulighed for forbrug, må man arbejde. Afsnittet
inddrager desuden en international dimension
ved at sammenligne lønnen i Danmark og i
USA. Den internationale dimension er central
i Fælles Mål for faget samfundsfag. I samfundsfag vil det her være oplagt at inddrage
forskellige måder at organisere velfærdsstater på: Den skandinaviske model, Den amerikanske velfærdsmodel, markedsøkonomi,
planøkonomi og blandingsøkonomi.

1100 mia. kr.

Indtægter
Moms m.v.		
Arbejdsmarkedsbidrag
Pensionsafkastforsikring
Selskabsskat		
Skat af formue og ejd.
Indkomstskat		

231 mia. kr.
110 mia. kr.
22 mia. kr.
55 mia. kr.
187 mia. kr.
506 mia. kr.

I alt			

1111 mia. kr.

Styr på dine penge - niveau 2

DET ÅRLIGE
SKATTEREGNSKAB
Fælles Mål

Facit

MATEMATIK, 7. - 9. KLASSE, HJÆLPEMIDLER, FASE 1
FORMLER OG ALGEBRAISKE UDTRYK, FASE 2

OPGAVE 5
Eleverne bruger skatteberegneren til at arbejde undersøgende med Peters disponible
indkomst.

REGNEARK
SKATTEBEREGNEREN_2018 (udvidet) og
SKATTEBEREGNEREN.2019 (udvidet)
Man kan eventuelt sætte nye og aktuelle tal ind i de
gule felter.
VEJLEDNING
Formålet med dette afsnit er at gøre eleverne i stand til at
forstå de enkelte dele af en lønseddel. Desuden lærer de,
hvordan skatten beregnes for et helt år. Til afsnittet hører
et regneark “SKATTEBEREGNEREN_2018” og “SKATTEBEREGNEREN_2019”, hvor de kan foretage en skatteberegning.
Mange unge vil gerne have viden om skat. Hvordan beregnes
den, hvad er et fradrag, og hvordan kan jeg selv kontrollere
min selvangivelse? Der introduceres i dette afsnit nogle
ord, begreber og tankegange, som er ukendte for en del af
eleverne. Det vil være nødvendigt at bruge tid på forklaringer
over for eleverne:
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Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) betales af alle, der tjener
penge. Pengene bruges til at sende fx arbejdsløse på kursus.
Der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag af overførselsindkomster, fx SU og dagpenge.
Personfradraget er et fradrag, der anvendes ved beregning af
indkomstskat. Skatteværdien af personfradraget modregnes
i de beregnede skatter. Alle, der er fyldt 18 år, har i 2019 et et
personfradrag på 47 000 kr., mens unge under 18 år i 2019 har
et personfradrag på 35 300 kr.
Kapitalindkomst er indkomst, der ikke er arbejdsindkomst,
som fx renteindtægter og aktieudbytter.
Den personlige indkomst er alle indkomster minus

Styr på dine penge - niveau 2
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arbejdsmarkedsbidraget og uden
kapitalindkomst.
Beskæftigelsesfradraget er et fradrag
alle lønmodtagere får. I 2019 er det
10,10% af lønindkomsten dog max 37 200
kr.
Den skattepligtige indkomst er den
personlige indkomst og kapitalindkomst
minus forskellige fradrag, fx beskæftigelsesfradrag og rentefradrag.
Jobfradraget I 2018 blev der indført et
jobfradrag, som i 2018 er på 2,50 % af
(lønindkomst + ATP bidrag + pensionsbidrag) som overstiger 187.500 kr. Jobfradraget kan max. være 1.400 kr. dvs. hvis
man tjener 243.500 kr. eller derover, får
man max. fradrag.

I 2018 skal man tjene over 187.500 kr.
for at få jobfradraget, og i 2019 skal
man tjene over 191.600 kr. for at få
jobfradraget.
Sundhedsbidraget var i 2018 1 % af den
skattepligtige indkomst. Sundhedsbidraget bortfalder fra og med år 2019.
Kommuneskat er den skat, man betaler
til den kommune, man bor i. Kommuneskatten besluttes af kommunalbestyrelsen, og den er forskellig fra kommune til
kommune.
Kirkeskat er den skat, man betaler, når
man er medlem af Folkekirken. Pengene
bruges til drift af kirkerne. Kirkeskatten
besluttes af kommunalbestyrelsen,
og den er forskellig fra kommune til
kommune.

I 2019 er jobfradraget på 3,75 % af (lønindkomst + ATP bidrag + pensionsbidrag)
som overstiger 191.600 kr. Jobfradraget
kan max. være 2.100 kr. dvs. hvis man
tjener 247.600 kr. eller derover, får man
max. fradrag.

Den disponible indkomst er det beløb,
man har til rådighed, når man har betalt
sin skat. Ordet “disponibel” betyder “til
rådighed”.
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LØN
Fælles Mål

Facit

MATEMATIK, 7.-9. KLASSE, FORMLER OG ALGEBRAISKE
UDTRYK, FASE 2
MATEMATIK, 7.-9. KLASSE, REGNESTRATEGIER, FASE 1
MATEMATIK, 7. - 9. KLASSE, HJÆLPEMIDLER, FASE 1

OPGAVE 7
I februar måned tjente Peter
(66,16 · 32) kr. = 2117,12 kr. før
skat.

REGNEARK
Ingen regneark til dette afsnit.

OPGAVE 8
Når Peter skal betale arbejdsmarkedsbidrag (8 %) får han
i februar udbetalt 1947,75 kr.
Han betaler ikke ATP, da han
arbejder under 39 timer.

Eleverne kan selv fremstille et regneark, hvor lønsedlens
tal kan indsættes, og hvor der efterfølgende kan ændres på
tallene, og eleverne kan se, hvilke konsekvenser det får.
VEJLEDNING
I afsnittet arbejder eleverne med beregning af løn. At kunne
beregne løn forudsætter grundlæggende regnefærdigheder, fx
decimaltal, brøker og procent. I dette afsnit arbejdes der også
med ATP, feriepenge og lønseddel. Forskudsopgørelse og årlig
skatteberegning for Peter gennemgås.
ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) er en pensionsordning, alle lønmodtagere, der er fyldt 16 år, betaler til. Dog skal
man ikke betale ATP, hvis man arbejder mindre end 9 timer pr.
uge, 18 timer pr. 14. dag eller 39 timer pr. måned. Når man forlader arbejdsmarkedet, vil man resten af sit liv hver måned få
udbetalt penge fra ATP. Hvor mange penge, man får, afhænger
af hvor mange penge, man har betalt i ATP. Hvis man har betalt
til ATP hele sit arbejdsliv, vil man få ca. 24 000 kr. om året før
skat.
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OPGAVE 9
I 2019 forventer Peter at tjene
24 000 kr. og skal derfor
arbejde 363 timer.
363 timers arbejde på et
år svarer til 30-31 timer pr.
måned. Han skal derfor ikke
betale ATP, da det er mindre
end 39 timer.
Han skal betale 1920 kr. i
arbejdsmarkedsbidrag.
Peter har frikort og skal ikke
betale skat. Han får udbetalt
(24 000 – 1920) kr. = 22 080
kr.
Han forventer i gennemsnit at
få udbetalt (22 080 : 12) kr. =
1840 kr. pr.måned.
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OPSPARING
Fælles Mål

Facit

MATEMATIK, 7.-9.KLASSE, HJÆLPEMIDLER, FASE 1

OPGAVE 10
Mads’ computer
Hvis Mads sætter 250 kr. i
banken hver måned i 3 år, vil
der stå 9423,38 kr. Altså har
han fået 423,38 kr. i renter.

MATEMATIK, 7.-9. KLASSE, REGNESTRATEGIER,
FASE 2
MATEMATIK, 7. - 9. KLASSE, FORMLER OG ALGEBRAISKE
UDTRYK, FASE 2
REGNEARK
BANKBOG_MAANEDLIG_INDBETALING
MILLIONAER_OM_50_AAR
VEJLEDNING
Eleverne skal i dette afsnit arbejde med regnearket
BANKBOG_MAANEDLIG_INDBETALING. Regnearket bruges
til indtastning for at undersøge størrelsen af en samlet
opsparing, men eleverne skal også eksperimentere sig frem
med rente og indskud, så målet for en opsparing på 10 000 kr.
nås på 2 år. Der indtastes kun i de gule felter i regnearket, da
resten af arket er låst. Det er muligt at ændre på renten, det
månedlige beløb samt startkapitalen. Eleverne kan på bankernes hjemmeside se, hvilke rentesatser bankerne kan tilbyde.
Indlånsrenten er i dag historisk lav, hvilket kan lægge op til
diskussion om den gamle tanke om, at man ved a sætte penge i
banken sparer op, fordi man kan tjene på renterne.

Hvis han giver de 250 kr. til
sin mor og far, har han betalt
dem i alt 9000 kr., og de vil da
betale ham de sidste penge op
til 10.000 kr., altså 1.000 kr.
Altså har hans mor og far ret i,
at renten er mindre, end det de
vil betale ham.
OPGAVE 11
Hvis han vil spare hele
beløbet op over 2 år
Hvis Mads sætter 404 kr. i
banken hver måned, vil han
have 10 000 kr. efter 2 år.
OPGAVE 12
Studieår i USA
K3 = 40 000 ·1,053 =
40 000 · 1,1577 = 46 305
Altså har Josefine penge nok
til sin rejse.
OPGAVE 13
Millionær om 50 år
Ved at prøve sig frem finder
eleverne ud af, at ved at sætte
87.203,73 kr. ind på en konto
i år 1, vil der stå 1.000.000 kr.
efter 50 år.
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LÅN
Fælles Mål

Facit

MATEMATIK, 7.-9.KLASSE, HJÆLPEMIDLER, FASE 1
MATEMATIK, 7.-9. KLASSE, REGNESTRATEGIER,
FASE 2
MATEMATIK, 7. - 9. KLASSE, FORMLER OG ALGEBRAISKE
UDTRYK, FASE 2

OPGAVE 14
Emmas racercykel
Ved en ydelse på 255,01 kr. vil
lånet være betalt tilbage på 3 år.
Lånebeløbet indtastes til 6500 kr.

REGNEARK
LAAN_MAANEDLIGE_TERMINER

OPGAVE 15
Undersøg om du kan låne 10 000
kr. med en månedlig ydelse på
200 kr. og en rente på 2 % pr.
måned?
Hvis man sætter lånet til
10 000 kr., ydelsen på 200 kr. og
renten til 2 % pr. måned, vil man
opdage, at renten og ydelsen vil
være den samme, så der ikke vil
blive afdraget på lånet.

VEJLEDNING
Eleverne skal i dette afsnit arbejde med regnearket LAAN_
MAANEDLIGE_TERMINER. Regnearket bruges til indtastning
for at undersøge ydelsen på et lån, men eleverne skal også
eksperimentere sig frem med rente og samlet lånebeløb.
Eleverne kan også benytte sig af mål-søgning i regnearket. Der
indtastes kun i de gule felter i regnearket, da resten af arket er
låst. Det er muligt at ændre på rente, ydelse samt lånebeløb.
Eleverne skal i dette afsnit også afprøve deres undersøgelse
ved hjælp af annuitetsformlen.

OPGAVE 16
Mobiltelefon: 354,28 kr.
I alt: 354,28 · 24 + 500 = 9002,72 kr.
Computer:
263,34 kr.
I alt 263,34 · 48 = 12 640,32 kr.
Lejlighed:
1 471,64 kr.
I alt 1 471,20 · 20 = 29 432,80 kr.
Regneark:
LAAN_MAANEDLIGE_TERMINER.
xls
Regnearkets kolonner kan
kopieres, så antal terminer kan
forøges.
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Facit
OPGAVE 17
y=

H· r
1- (1+r)-n

Mobiltelefon: (6000 · 0,03)/
(1-(1+0,03) -24) = 354,28 kr.
Computer: (10 000 · 0,01)/
(1-(1+0,01) -48) = 263,34 kr.
Lejlighed: (20 000 · 0,04)/
(1-(1+0,04) -20) = 1471,64 kr.
På 5 år er der 20 terminer.
Når antal terminer, ydelsen og
lånets størrelse kendes, kan
renten findes ved at løse denne
ligning med et CAS-værktøj:

solve(354,28=

600 · r
(1- (1+r)-24)

,r)

resultatet bliver 0,029999
altså 3 % Du kunne også bruge
Excel-formlen:
= RENTE (antal terminer;-ydelse;lånets størrelse)
(bemærk ydelsen skal være
negativ)
dvs.:
= RENTE (24;-354,28;6000)
som giver 3%
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ÅOP
Fælles Mål
MATEMATIK, 7.-9.KLASSE,
HJÆLPEMIDLER, FASE 1
MATEMATIK, 7.-9. KLASSE,
REGNESTRATEGIER, FASE 1-3
MATEMATIK, 7. - 9. KLASSE, FORMLER
OG ALGEBRAISKE UDTRYK, FASE 2
REGNEARK
AAOP_BEREGNING
I regnearket er alle beløb, som betales,
skrevet med røde tal.
VEJLEDNING
Det vil være oplagt at diskutere forbrugeradfærd i et sociologisk perspektiv,
herunder identitet, socialisering og
kultur fx:
•

•
•
•

lige lånetilbud. Det hører med til fornuftig forbrugeradfærd.
•
•

	ÅOP er udtryk for et låns årlige
omkostninger i procent.
	ÅOP og de samlede kreditomkostninger er gode tal, når lån skal
vurderes. ÅOP er et udtryk for et
låns årlige omkostninger udtrykt i
procent af det lånte beløb.

Ifølge Fælles Mål skal eleverne lære om
ÅOP. I beregningen af ÅOP indgår mange
faktorer. Der kan være små forskelle i
beregningen af ÅOP, men fremgangsmåden i dette projekt er nogenlunde
dækkende.
Ved sammenligning af ÅOP for forskellige lån er det vigtigt, at udregningsformen er nogenlunde ens.

	
Hvorfor
vælger nogen at overbelåne
deres hus for at købe bestemte
luksusvarer?
	Hvilken forbrugerkultur præger den
danske befolkning?
	Hvilke vanskeligheder kan manglende økonomisk indsigt føre til?
	Inspiration: Tv-serien Luksusfælden

Målet med dette afsnit er, at eleverne
lærer at udregne ÅOP og de samlede
omkostninger for et lån, så de kan
vurdere om et låns omkostninger står
i et rimeligt forhold til lånets størrelse.
I arbejdet indgår brug af regneark. Når
man skal låne penge, er det godt at
kunne sammenligne prisen for forskel-
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ET EKSEMPEL:
Matematikken i beregningen af ÅOP
forklares i det følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kviklån: 40 000 kr.
Rentesats: 21,7 % p.a.
60 månedlige terminer
Omkostninger: 4400 kr.
Omkostningerne tilskrives lånet dvs.
	Lån udbetalt: 40 000 kr.
Gæld: 44 400 kr.
	Når den årlige rentesats (procent
p.a.) oplyses i et lånetilbud, skal
denne rentesats omregnes til
den månedlige rentesats (hvis
terminerne er månedlige). Hvis rentesatsen er 21,7 % p.a. skal følgende
ligning løses:

1,217 = (1 + r)12
Først uddrages den 12. rod på begge
sider af lighedstegnet:
12

1,217 =

12

(1+r)12

1,0165 = 1 + r
0,0165 = r
Ydelsen beregnes med Excel-formlen:
=YDELSE
(terminsrente;antalydelser;
lånetsstørrelse)
=YDELSE
(0,0165;60;44400) = 1171,40 kr.
Annuitetsformlen kan også bruges:
y=G ·
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De månedlige omkostninger i procent
beregnes med Excel-formlen:
=RENTE
(antal terminer; -ydelsen; lånetsstørrelse minus omkostninger)
=RENTE (60; -1171,40;44400-4400)
= 0,0207392
Ydelsen 1171,40 skal indtastes som
et negativt tal: –1171,40.
Dvs. omkostningerne indgår i renten på
0,0207392. Omkostninger kan være stiftelsesomkostninger, omkostninger ved
de månedlige indbetalinger m.v.
De månedlige omkostninger i procent
skal omregnes til de årlige omkostninger
i procent:
ÅOP
(1 + 0,0207392)12 ≈ 1,2793 ≈ 27,93 %
= ÅOP
–eller på en gang: ((1+r) n -1) ∙ 100
I projektet indgår et regneark, som
eleverne kan indtaste. Regnearket “ÅOP_
BEREGNING” kan bruges. I de gule felter
kan der indtastes tal.

r
1- (1+r)-n
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Facit
OPGAVE 18
Tilbagebetalingsbeløbet findes ved at gange
antal ydelser med ydelsen:
Lån 1: 12 ∙ 964,87 kr. = 11 578,44 kr.
Lån 2: 6 ∙ 1 884,84 kr. = 11 309,04 kr.
De samlede kreditomkostninger beregnes ved
at trække lånet fra tilbagebetalingsbeløbet.
Lån 1. Samlede kreditomkostninger
1578,45
		
10000

Lån B:
ÅOP 11,65 %
Samlede kreditomkostninger 4.478,29 kr.
Udregningseksempel (lån B)

Regneark til ÅOP/månedlige ydelser
Pct. p.a.
Antal terminer

≈ 15,78 %

Lån

10 %
72
12 500

Omkostninger

500

Lån 2. Samlede kreditomkostninger

Terminsrente

0,00797414

1309,04
		
10000

Ydelse

≈ 13,09 %

ÅOP

OPGAVE 19
Lån 1 har den laveste ÅOP: 31,84 %
Lån 2 har de laveste samlede kreditomkostninger: 1309,04 kr.

Tilbagebetaling
Lån udbetalt
Samledekreditomkostninger

Lån 1 har lavest ÅOP. Begge lån har en rente
på 10 %, men Lån 1 afvikles over længere
tid, så startomkostningerne fordeles over en
længere periode. Man skal også tage hensyn
til, om man kan klare de månedlige ydelser.
OPGAVE 20
Lån A:
ÅOP 14,02 %
Samlede kreditomkostninger 4.451,77 kr.

-228,87 kr.
11,65 %

-16 478,29 kr.
12 000,00 kr.
-4478,29 kr.

OPGAVE 21
1 pct. pr. måned svarer til (1 + 0,01)12 ≈ 1,1268
og det svarer til 12,68 % p.a.
Dvs. 1 % pr. måned er mere end 12 % p.a.
Kommenter evt. renters rente effekten.
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AKTIER OG OBLIGATIONER
Fælles Mål
MATEMATIK, 7.-9. KLASSE, REGNESTRATEGIER, FASE 1
Eleven kan udføre sammensatte beregninger med
rationale tal.
Eleven har viden om regningsarternes hierarki.
MATEMATIK, 4.-6. KLASSE, STATISTIK, FASE 1
Eleven kan anvende og tolke grafiske fremstillinger
af data.
Eleven har viden om grafisk fremstilling af data.
REGNEARK
Der er ingen regneark til dette emne.
VEJLEDNING
Målet med dette afsnit er at give eleverne indsigt i investering i
aktier og obligationer, herunder kurser og afkast.
Kursen på aktier er prisen for 1 stk. aktie, uanset pålydende
værdi. Kursen for en obligation udtrykker, hvad man skal
betale for et nominelt beløb på 100 kr. Aktier kan have meget
forskellige stykværdier. Fx er stykværdien på aktier i bank A
10 kr. og stykværdien på aktier i bank B 1 kr, men kursen er
stadig prisen på 1 stk. aktie. Aktiekurser fra kurslister kan
ikke umiddelbart sammenlignes, hvis man vil kende værdien
af selskabet bag aktien. Det er den samlede værdi af selskabet
(samlet antal aktier ∙ stykpris), der kan bruges til at sammenligne, hvor store børsnoterede virksomheder er.
Tilsvarende angives udbyttet i kr. pr. aktie. Hvis stykprisen
(kursen) på en aktie er 250 kr., og udbyttet et år fastsættes til
5 kr. pr. aktie, svarer det til et afkast på:
5
250

= 0,02 = 2 %.

Ifølge Fælles Mål skal eleverne lære at tage stilling til, og
handle i forhold til deres egen økonomiske situation. Mange
elever vil stifte bekendtskab med obligationslån i forbindelse
med lån til køb af lejlighed eller hus. Derfor er det oplagt at
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diskutere: Variabel rente eller fast rente,
løbetid og evt. kurstab.
Hvis et obligationslån på 100 000 kr.
effektueres til kurs 97, betyder det, at
låntageren får udbetalt 97 000 kr., men
skylder og betaler renter af 100 000 kr.
til kreditforeningen. Altså et kurstab på
3000 kr. Det er låntageren, der må bære
kurstabet. Da kursen ændres i forhold til
“udbud og efter spørgsel”, vil det være
oplagt at eksemplificere “udbud og efterspørgsel” for eleverne. For eksempel
kan man diskutere, hvad prisen for en
billet til en koncert med Mads Langer vil
være værd, hvis der kun er 100 billetter
til salg, eller hvis der er 2000 billetter til
salg.
I forbindelse med investering er det
oplagt at diskutere sikkerhed i forhold til
afkast. Ofte er det sådan, at stor sikkerhed giver mindre afkast, og stor risiko
giver stort afkast, hvis det går godt og
mindre afkast, hvis det går dårligt. Går
selskabet, man har investeret i, konkurs,
kan alle pengene være tabt. Hvis man
sætter penge i banken på en bankkonto,

er der en absolut sikkerhed på 750 000
kr. for indlån på almindelige konti, f.eks.
en budgetkonto.
Dvs. hvis banken går konkurs, som vi fx
så under finanskrisen, får kunden sine
penge, hvis det indestående beløb
er under eller lig med 750 000 kr. Samtidig er indlånsrenten i banken aktuelt
meget lav.
HVAD VIL I INVESTERE I
OG HVORFOR?
Eleverne kan argumentere med muligheden for højt afkast (f.eks. høj rente på
obligationer), men andre argumenter kan
også indgå: Sikkerheden ved obligationer, penge på en bankbog eller chancen
for fortjeneste ved salg, hvis det går
godt for et aktieselskab. For obligationer
har renten, kursen og løbetiden betydning for, om investeringen er god eller
dårlig. Hvis man vil sammenligne priser
på aktier, kan man omregne kursen til
prisen for et pålydende beløb på 100 kr.
Stykprisen kan evt. findes på aktieselskabets hjemmeside.
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Facit
OPGAVE 22
I gruppe B med den største andel aktier faldt
kursen mere end i gruppe A med størst andel
obligationer.
Til gengæld er stigningen i gruppe B
størst i år 2018.
OPGAVE 23
Den direkte rente i Jensen & Søn A/S er
50
		
3250

≈ 0,0357 = 3,57 %

OPGAVE 25
Obligationer
Den direkte rente:
3 % Øernes Realkredit
3
110

2
80

= 0,025 = 2,5 %

Aktier
Den direkte rente:
Hansen og Co.
15
536

≈ 0,0280 = 2,80 %

Oles Motor

≈ 0,0154 = 1,54 %

OPGAVE 24
Den direkte rente i Husejernes Kreditforening
er
35
		
980

2 % Hovedstadens Kreditforening

3
75

= 0,04 = 4 %

Dvs. Oles Motor giver størst udbytte.
LEKSIKON
Siden er ikke et stikordsregister eller udtømmende begrebsliste. Der er udelukkende medtaget korte forklaringer på de helt centrale
begreber, som nævnes i læseplanen til Fælles
Mål. Derfor er leksikonlisten heller ikke sorteret alfabetisk.

≈ 0,0273 = 2,73 %

2,5 % Fiskernes Realkredit
2,5
97
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≈ 0,0258 = 2,58 %
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