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INDLEDNING
Bruger du alle de penge, du tjener, eller
som du får i lommepenge, eller sparer
du op til en computer eller telefon? Du
deltager i Pengeuge, hvor fokus er på
dine egne penge, og hvad du bruger dem
til.

på økonomien. I løbet af Pengeuge kan
du og dine klassekammerater deltage i
PengeQuizzen, hvor I kan vinde 10 000
kr. til klassekassen. Spillet findes på
www.pengeuge.dk.

Det handler både om de penge, du
får eller tjener og de penge, du bruger.
Du kommer til at lære om budgetter,
opsparing, lån og renter, og målet er, at
du lærer at styre din økonomi. Der er
penge at spare/tjene, hvis du har styr

God fornøjelse!
Venlig hilsen
Finans Danmark og
Danmarks Matematiklærerforening
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HVAD DRØMMER
DU OM?

Hvad drømmer du om at få eller købe
inden for de næste par år?
Brug 10 minutter på at tænke over en eller flere dyre ting, du
ønsker dig inden for de næste par år.
Du skal forberede dig på at fortælle om det til to
klassekammerater.
•
•
•
•
•
•

Hvad kunne du tænke dig at eje?
Hvad koster det?
Hvordan vil du skaffe disse ting?
Vil du spare op til selv at købe dem?
Har du mulighed for at skaffe pengene ved at arbejde?
Har du en plan for at få dine ønsker opfyldt?

OPGAVE 1, SAMTALE 1
Snak om, hvad I drømmer om
Sæt jer sammen 3 og 3. Fortæl hinanden om jeres
drømme, planer og andre overvejelser.

HVAD DRØMMER DU OM?
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VIDEN OM
PENGE
TUSKHANDEL OG DE FØRSTE PENGE
Før penge blev opfundet, har man byttet
sig til de ting, man ikke selv kunne
fremstille. Det kaldes tuskhandel. Jeg er
fx dygtig til at væve og har fremstillet et
flot stykke stof. Du er fx dygtig til at lave
knive. Så vi kan bytte: Du får klædet, jeg
får kniven. Man kunne fx bytte fødevarer
og husdyr.
Selv om tuskhandel tidligere fungerede,
var det dog besværligt, og man fandt ud
af at indskyde et mellemled i handelen.
I stedet for at modtage varer, når man
byttede, modtog man et eller andet, som
havde værdi: Smykker, rav, perler eller
flotte sten og så videre, som så senere
kunne omsættes til de varer, man havde
brug for. Det vil sige, at disse smykker,
perler eller flotte sten fungerede som
omsætningsmiddel – en slags penge.

stoffer. Det betyder, at guld ikke ruster.
Guld er altid skinnende blankt. Guld er
værdifuldt, og det repræsenterer en stor
værdi i små mængder.

1 kg

Hvis man havde et guldarmbånd, var man
rig. Man kunne brække et stykke guld
af og bruge guldstykket som betaling.
Guldstykkets værdi blev bestemt ved
vejning.
ANDRE METALLER
Senere har man også brugt sølv og
kobber til mønter. Tænk på H. C. Andersens eventyr Fyrtøjet. Hunden, med

OPGAVE 2
Prisen på guld varierer. I november 2018 var den
ca. 250 kr. pr. gram rent guld.
Hvad koster 1 kg. guld?

GULD
På et tidspunkt begyndte man at bruge
guld som omsætningsmiddel. Guld har
den store fordel, at det er smukt, det er
sjældent, og det er et ædelt metal. Det
går derfor ikke i forbindelse med andre

øjne så store som tekopper, sad på en
kiste fuld af kobbermønter. Hunden, med
øjne så store som møllehjul, sad på en
kiste fuld af sølvpenge. Hunden, med
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.

øjne så store som Rundetårn, sad på en
kiste fuld af guldmønter. I begyndelsen
svarede mønternes værdi til deres
metalværdi. Mønterne kunne derfor
bruges i alle lande. En guldmønt var
simpelthen sin vægt værd i guld.
SNYD MED GULD
Når man præger mønterne, kan man
afgøre møntens værdi ved at se på billedet. Hvis en guldmønt var sin vægt værd
i guld, kunne man godt finde på at file en
lille smule guldstøv af mønten og gemme
guldstøvet. Det kunne man så gøre, hver
gang man havde en guldmønt. Til sidst
kunne man smelte guldstøvet om til fx et
smykke. For at afsløre om der blev filet
i mønterne, blev der lavet riller i kanten
af mønterne.

der er tilbud på en kylling i supermarkedet, kan man vurdere, om det er et
godt tilbud ved at sammenligne tilbuddet
med den pris, man skal betale i et andet
supermarked.
VORES MØNTER
Her ser du de mønter, der er gangbare i
Danmark år 2019:

OPGAVE 3, SAMTALE 2
Giv eksempler på, at du bruger penge som
omsætningsmiddel, værdiopbevaringsmiddel
og værdimåler.
Gå sammen i små grupper, og fortæl jeres
eksempler for hinanden.

PENGE SOM OMSÆTNINGSMIDDEL
Når man arbejder, får man løn for sit
arbejde.For sin løn kan man købe mad,
betale husleje osv. En gartner kan dyrke
kartofler. Kartoflerne kan han sælge.
De penge, han får ind ved salget, kan
han fx bruge til at købe en ny cykel.Man
kan sige, at han omsætter sit arbejde til
penge, som så omsættes til mad, husleje
osv. Eller han omsætter sine kartofler til
penge, som så omsættes til en ny cykel.
PENGE SOM VÆRDIOPBEVARINGSMIDDEL
Gartneren har fx en vognladning kartofler. Denne vognladning kartofler har
en bestemt værdi (målt i penge), men
han skal først bruge pengene næste år.
Hvis han gemmer kartoflerne, går de
måske i forrådnelse. Men han kan sælge
kartoflerne nu og så gemme pengene et
år, indtil han skal bruge dem.
PENGE SOM VÆRDIMÅLER
Når man siger, at et hus er 1,2 mio. kr.
værd, eller en bil er 100 000 kr. værd,
bruger man penge som værdimåler. Hvis

Selvom ingen mønter mere er lavet af
guld eller sølv, er der stadig riller på
kanten af de fleste af dem.

OPGAVE 4
Hvad er værdien af de mønter, du ser
på billedet?

Viden om penge
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Selv om mønternes farver ligner guld,
sølv og kobber, er der hverken guld eller
sølv i mønterne. De danske mønter er
i dag lavet af forskellige legeringer af
kobber, aluminium, nikkel, tin og zink.
Der er altså ingen grund til at file i mønterne. Men rillerne og hullerne hjælper
svagtseende med at kende forskel
på mønterne. Disse mønter er lovlige
betalingsmidler i Danmark. Butikkerne
har pligt til at modtage betaling i mønter,
men ingen er pligtig til at modtage mere
end 25 mønter af hver slags. Butikker i
udsatte områder behøver ikke at acceptere kontant betaling aften og nat pr. 1.
januar 2018.

FAKTA
I midten af 1800-tallet kostede en pot
brændevin 18 skilling. En ko kostede ca.
30 rigsdaler.

OPGAVE 5, SAMTALE 3
Hvilke billeder er der på de danske mønter?
Hvorfor hedder det plat og krone?

OPGAVE 6
Hvad er det højeste beløb, man kan betale
med mønter?

ring som bevis for det beløb, de havde
afleveret. Når nu to af disse købmænd
skulle handle med hinanden, så skulle
den ene hen til banken og aflevere kvitteringen og få penge i stedet.
Fra middelalderen og indtil 1875 brugte
man daleren som møntenhed i Danmark.
I 1875 gik Danmark over til at bruge
kroner og ører.
1 rigsdaler blev vekslet til 2 kroner.
Dengang var 1 rigsdaler = 96 skilling. En
daglejer på landet fik en dagløn på 48
skilling.
VORES SEDLER
Hvis man før i tiden havde mange penge
måske en hel kiste fuld af sølvmønter og
guldmønter kunne man være nervøs for,
at nogen ville stjæle dem. Rige købmænd
fra samme egn kunne finde på at gå
sammen om at oprette en bank, hvor
deres sølvmønter og guldmønter kunne
opbevares i sikkerhed. De fik en kvitte-
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Disse penge kunne han så betale til
den anden købmand, som derefter
kunne aflevere pengene til opbevaring
i banken og få en kvittering. Men det
var jo meget nemmere, hvis den første
købmand bare kunne betale med
kvitteringen. Det var, hvad der skete.
Disse kvitteringer (banknoter) var de
første pengesedler. Dette skete i Europa
i løbet af 1600-tallet. I Danmark fik vi
de første pengesedler i 1713. Den bank,
der udstedte pengesedlerne, havde en
møntbeholdning (sølv- eller guldmønter),
der svarede til værdien af de udstedte
pengesedler.
Man kunne til enhver tid gå i banken
med en pengeseddel og få den vekslet

Viden om penge

Den ”gamle plovmand” (500kroneseddel), som var gyldig fra
1910 til 1945.

Den ”nye plovmand” der var gyldig
fra 1945 til 1952.

til mønter. I praksis var det kun få
pengesedler, der blev vekslet til mønter.
Derfor kunne bankerne fristes til at
udstede flere sedler, end der var sølveller gulddækning for. Så længe folk
havde tillid til bankerne og sedlerne, var
det ok. Men hvis befolkningen mistede
tilliden til ”papirpengene”, gik det galt.
Det oplevede man fx ved udbruddet af
1. verdenskrig. Ved børskrakket i USA i
1929 skete det modsatte. Det var tilliden
til aktierne, og dermed kursen, der
styrtdykkede. Folk solgte aktierne og fik
dollars i stedet. Så tilliden til pengesedlerne var ok.
SORTE PENGE OG NYE PENGESEDLER
Engang imellem udstedes der nye
pengesedler – det vil sige pengesedler,
der ser anderledes ud. Det skete fx i
Danmark i 1945 lige efter 2. Verdenskrig.
Under krigen havde en del danskere
tjent ”sorte” penge ved at handle ulovligt
med tyskerne. ”Sorte” penge, er penge,
der ikke opgives til Skat.
”Sorte” penge kan også være penge,
der er tjent på ulovlig vis, fx ved handel
med narko eller våben. ”Sorte” penge
gemmes ofte hemmeligt i pengeskabe
eller bankbokse. I 1945 kom der nye
pengesedler i Danmark. De gamle pengesedler kunne veksles til nye. Hvis man
kom med store beløb, skulle man gøre
rede for, hvordan man havde tjent disse

Her kan du se, hvordan vores pengesedler har forandret udseende.

Kø foran Nationalbanken for at veksle pengesedler om til guld i anledning af
krigstruslerne før udbruddet af 1. verdenskrig.

FAKTA
2017
Sedler og mønter

71,0 mia. kr.

Privatpersoners indestående

934,6 mia. kr.

I alt

1005,6 mia. kr.

*De nyeste tal som findes er fra December 2017.

Viden om penge
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store beløb. Man kunne ikke så godt fortælle, at man havde
handlet ulovligt med tyskerne. På den måde mistede mange
mennesker deres ulovlige formuer.
ÅR 2017
Vi bevæger os væk fra fysiske betalingsmidler som sedler
og mønter og bruger i stigende grad betalingskort, netbank,
betaling med sin mobiltelefon via mobilbank, Dankort app
og andre apps lanceret af firmaer, der ikke er banker. Derfor
udgør værdien af sedler og mønter nu kun en lille del af vores
samlede pengemængde.Det er stadig Danmarks Nationalbank,
der har ansvaret for de pengesedler og mønter, der er i cirkulation. Mønter holder i lang tid, men pengesedler slides og skal
udskiftes. En 50-kroneseddel kan kun holde i ca. 2 - 3 år. En
1000-kroneseddel kan holde i ca. 10 år.
Elektroniske penge slides ikke. Men elektroniske penge kan
være svære at styre. Når du får et lån, får du ikke pengene
udbetalt kontant. Lånet overføres til din konto, og så kan
du bruge pengene ved at betale med dit betalingskort, dvs.
pengene er elektroniske.
Den bank eller kreditvirksomhed, der yder lånet og tjener
på renterne, har også taget risikoen ved at låne ud. Samtidig
lånes penge ud på tværs af landegrænser. På den måde kan
man sige, at globaliseringen griber ind i vores økonomi.
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Man siger, du bruger elektroniske penge,
når du handler via internettet eller fx
betaler med din mobiltelefon.
MOBILBETALING
Hvis du bruger mobilbetaling, kan man
på en måde sige, at du til daglig går
rundt med alle dine penge i lommen,
hvis du har din mobil i lommen.
PAS PÅ DINE PENGE
Når du går rundt med kontanter i din
pung eller i lommen, kan du tabe din
pung eller blive udsat for tyveri. Du kan
også blive udsat for tyveri, hvis du har
kontanter liggende hjemme. Den bedste
måde at undgå tyveri på er, ved at du
har dine penge på en bankkonto. Skulle
du være så uheldig, at dit betalingskort
bliver stjålet, så skal du ringe til banken
og melde kortet stjålet med det samme.
Husk, at du aldrig må opbevare din
pinkode sammen med dit betalingskort.
Når du bruger netbank og betaling med
din mobiltelefon er det vigtigt, at din pc
og mobiltelefon er opdateret. Derved
sikrer du dig, at alt fungerer, som det
skal, og du er bedre sikret mod hacker
angreb. I hæftet ”Unge og digital sikkerhed” kan du læse mere om, hvordan du
passer på dine penge.

OPGAVE 7
Hvor mange procent udgør sedler og mønter af
den samlede pengemængde?
Hvor mange procent udgør privatpersoners
indestående?
Illustrer fordelingen med et cirkeldiagram.

OPGAVE 8, SAMTALE 4
Undersøg fordele og ulemper ved mobilbetaling. Hvordan undgår man misbrug?
Hvor gammel skal man være for at kunne
bruge mobilbetaling?
Tip: læs Pengeuges hæfte ’Unge og digital
sikkerhed’, hvis du vil vide mere om emnet.

OPGAVE 9
Idas gamle lommeregner er gået i stykker.
En ny med mange matematiske funktioner koster
290 kr.
Den 1. februar har hun 550 kr. på sin bankkonto.
Der sker nu følgende:
2. februar: Mobilabonnement 125 kr.
2. februar: Netto 97,50 kr.
3. februar: Forældrene overfører lommepenge
til Idas konto 200 kr.
5. februar: Biograftur 90 kr.
6. februar: Løn 400 kr.
8. februar: Nye sko 600 kr.
Har Ida råd til at købe den nye lommeregner?

Viden om penge
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OPGAVE 10
Her er oversigten over
bevægelserne på hans konto:

Mikkel har ikke tjekket sin bankkonto i et stykke tid. Han har en
del kvitteringer liggende samt en
lønseddel.

1. marts: Saldo 300 kr.
10. marts: Kontingent 250 kr.
2. marts: Mobilabonnement 108 kr.
15. marts: Hygge med venner
(kvittering fra Kvickly) 135,50 kr.,
skolefest 50 kr.
3. marts: Lønseddel 550 kr.
5. marts: Frisør 310 kr.
6. marts: Lommepenge 200 kr.
10. marts: Tilbagebetaling af lån
150 kr.

På mobilbank kan han se,
at forældrene har overført
lommepenge, og hans ven
Mads har betalt sin gæld tilbage
til ham. I mobilbank er alle bevægelser i datoorden, og han har iflg.
bankudskriften betalt alt elektronisk. Papirkvitteringerne ligger
måske rodet, men allerede i dag
kan papirkvitteringer fra mange
handlende gemmes automatisk og
elektronisk, når der handles med
Dankort eller mobiltelefon.

Hjælp Mikkel med at få et overblik
over hans konto. Benyt et tomt
regneark, indsæt indtægter og
udgifter ud fra oplysningerne i
teksten. Hvad er saldoen på hans
konto?

FAKTA
Regneark kan være en stor hjælp til regnskabet.

A

B

C
Ind

E

1

Dato

Tekst

2

1. marts

Saldo

3

2. marts

Mobilabn.

4

3. marts

Løn

5

5. marts

Frisør

6

6. marts

Lommepenge

7

10. marts

Kontingent

8

10. marts

Lån Mads retur

9

15. marts

Hygge

135,5

=E8-C9+D9

10

15. marts

Skolefest

50

=E9-C10+D10
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Ud

D
Saldo
300

108

=E2-C3+D3
550

310

=E3-C4+D4
=E4-C5+D5

200
250

=E5-C6+D6
=E6-C7+D7

150
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=E7-C8+D8

Er der plads i budgettet til at spare op, eller er der plads i
budgettet til at låne?

#PENGEUGE

ET LIV UDEN PENGE
Det er svært at forestille sig et liv i Danmark uden penge. Bare
man har penge nok, kan man stort set erhverve sig alle materielle
goder. Rigtig mange mennesker spiller Lotto, tipper, skraber
osv. i håbet om den store gevinst. Men den mest almindelige
måde at skaffe sig penge på er dog stadigvæk ved at arbejde
og modtage løn for det. Vil man købe bolig, bil eller andre dyre
ting, må man enten spare op eller låne pengene.

Det er bl.a. disse emner, du skal arbejde med i Pengeugen.

Viden om penge
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BUDGET

I dette afsnit vil du lære at opstille et
budget, så du kan styre dine penge.
Et budget er en oversigt over indtægter
og udgifter for en bestemt periode, fx
et år. Det er ikke sikkert, at man har de
samme indtægter hver måned. Hvis du
har et fritidsjob, får du jo ikke løn, når du
holder ferie. Udgifterne kan også ændre
sig fra måned til måned. Kontingent til
sportsklubben betales måske to gange
om året, og udgifter til sommerferie
betales i juli måned. Udgifter til julegaver betales måske i december måned.
Efterhånden uddør sparegrisen, fordi
kontante penge udskiftes med elektroniske
penge.
I mange familier udbetales lommepenge og
eventuelt tøjpenge ikke længere i kontanter.
Forældrene overfører pengene elektronisk
fra deres egen bankkonto til den unges
bankkonto.
Alle kan få en NemKonto, men ikke alle
kan få NemID. Man kan få NemID, når man
er fyldt 15 år og dermed er økonomisk

14

$$$,-

myndig. Man kan dog ikke stifte gæld.
Man kan bruge netbank, fra man er fyldt
15 år. Så kan du se, hvor mange penge du
har på kontoen. Med dit hævekort kan du
hæve penge fra din NemKonto i bankens
hæveautomater.

Derfor er det vigtigt
at have oversigt over
indtægter og udgifter,
så du ikke pludselig
står og vil hæve penge,
men kontoen er tom.
Kig på Frederiks budget for 2019 og find
ud af, hvordan det er tilrettelagt. Du skal
nok bruge din lommeregner. Læg mærke
til, at tallene er talt sammen både lodret
og vandret. Læg også mærke til oversigten forneden. Her kan du se, hvor mange
penge der står på kontoen, når måneden
er gået (hvis altså budgettet bliver
overholdt). Læg mærke til, at budgettet
nederst til højre viser et overskud på
1580 kr.

BUDGET

FAKTA
Et budget er en liste over forventede
indtægter og udgifter.

FAKTA
• A
 lle, der får løn, skal have en NemKonto
uanset alder.
• E
 n NemKonto bruges, hvis du har job
og får løn (og feriepenge).
• E
 n NemKonto bruges, hvis du får penge
fra det offentlige (fx SU).
• M
 an kan få NemID til Netbank hos nogle banker,
hvis man er under 15 år. Hos nogle banker kan
man få betalingskort fra man er 7 år.

OPGAVE 11, SAMTALE 5
Gennemgå sammen to og to Frederiks budget.
Hvad undrer I jer mest over?
Frederik vil gerne købe et smartwatch til 1.200
kroner. Hvilken måned, vurderer I, han skal købe
uret i?
Se Frederiks budget på næste side.

BUDGET
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BUDGET

200

800

1000

Forældre

Løn

I alt

0

1000

635

365

Overført

Indtægt

Udgift

Saldo

1030

335

1000

365

335

1695

335

1000

1030

335

200

1410

1285

1000

1695

1285

200

2075

335

1000

1410

335

200

135

1000

800

200

maj

2740

335

1000

2075

335

200

135

1000

800

200

juni

200

300

135

200

200

juli

1605

1335

200

2740

1335

635

200

135

950

1000

800

200

april

I alt

200

Hygge

135

1000

800

200

marts

700

300

Gaver

135

1000

800

200

februar

Ferie

135

Mobil

Kontigent

Udgifter

januar

Indtægter

2270

335

1000

1605

335

200

135

1000

800

200

august

Frederiks budget for året 2019

2635

635

1000

2270

635

200

300

135

1000

800

200

september

1150

2485

1000

2635

2485

1200

200

135

950

1000

800

200

oktober

1815

335

1000

1150

335

200

135

1000

800

200

november

1580

1235

1000

1815

1235

200

900

135

1000

800

200

december

1580

9620

1900

2400

1800

1620

1900

11200

8800

2400

I alt

Regneark benyttes, når man opstiller et budget
Benyt et af de tre regneark, når du opstiller dit
budget i opgave 12.
• Du
 kan udfylde dit budget på computeren ved at
benytte følgende regneark.
Hent TOMT_BUDGET_UDEN_FORMLER på
www.pengeuge.dk
• D
 u kan udfylde det på computeren ved at
benytte regneark.
Hent TOMT_BUDGET_MED_FORMLER på
www.pengeuge.dk
• D
 u kan selv kode et regneark, så det kan bruges
til dit budget.

OPGAVE 12
Benyt en de tre regnearksmuligheder fra den sorte
boks, så du kan løse denne opgave.
Opstil et budget over dine nuværende indtægter
og udgifter. Udgifter kan for eksempel være til
mobiltelefon, kontingenter, biograftur, tøj og andre
ting, som du selv betaler for. Indtægter kan for
eksempel være lommepenge, fødselsdagspenge
eller løn, hvis du har et fritidsjob.
Pointen er, at du nu har nået en alder, hvor du selv
kan holde styr på din økonomi.
Om 5 år
Prøv at opstille dit budget, som du tror, det ser ud
om fem år. Tænk på, om du har arbejde, om du får
lommepenge af dine forældre, om du får SU, og om
du mon har råd til at flytte hjemmefra?
Der er mange åbne spørgsmål, men prøv alligevel.

BUDGET
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BUDGET

Saldo

Udgift

Indtægt

Overført

I alt

Udgifter

I alt

Indtægter

januar

februar

marts

april

maj

juni

juli

august

Dit budget for året 2019
september

oktober

november

december

I alt

OPSPARING

Nogle ting er så dyre, at man er nødt
til at spare op for at kunne købe dem.
En cykel, en telefon eller en computer
er ikke noget, man bare lige kan købe.
Man kan spare op ved at sætte penge i
banken. Bankrenterne på indlån er lige
nu meget lave (2019), men de ændrer sig
hele tiden.
SPROGREJSE
Mille vil gerne på sprogrejse efter
9. klasse. En sprogrejse koster 20 000
kr. Hendes mor og far har lovet, at de
vil betale halvdelen. Hun har 5000 kr.
tilbage fra sin konfirmation. Resten af
pengene må hun spare op. Mille har
mulighed for at spare op i 12 måneder.

OPGAVE 13, SAMTALE 6
• Gå sammen to og to. Snak om: Hvad skal der til
for at spare penge op? Hvordan kan man spare
op?
• Giv forslag til, hvordan Mille kan spare resten af
pengene op, så hun kan komme på sprogrejse.
• Kom med et forslag til, hvordan hendes økonomiske oversigt vil se ud, hvis hun finder et
arbejde og derved får en større indtægt.
• Kom med et forslag til, hvordan hendes økonomiske oversigt vil se ud, hvis hun skærer nogle
udgifter væk.
• Forklar forskellen på de to forslag.
• Hvilket forslag vil I anbefale Mille?

Mille har lavet en oversigt over sin
økonomi, se næste side.

Opsparing
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BUDGET OG OPSPARING
For at skabe overblik over hvordan Mille
kan spare op, vil hun gerne have udgiften til
sin rejse lagt ind i sit budget.

Milles økonomiske månedsoversigt
Indtægter
Løn (fx børnepasning, avisbud, flaskedreng osv.) (efter skat)

200 kr.

Lommepenge (fx arbejde hjemme - tømme opvasker, rydde op osv.)

700 kr.

Samlet

900 kr.

Udgifter
Mobiltelefoni

100 kr.

Tøj og sko

250 kr.

Make-up og accessories

50 kr.

Bøger og blade

50 kr.

Musik, film og spil

100 kr.

Snacks, slik og drikkevarer

100 kr.

Transport

100 kr.

Rejser og ferier
Sport og andre fritidsinteresser
Koncerter, biograf, forlystelser og lignende

150 kr.

Samlet

900 kr.

Øvrige udgifter

Samlet
Beløb som Mille gerne vil spare op
5000 kr.

(til fx mobil, tablet, computer, rejse, tv osv.)
Beløb som Mille mangler for at kunne spare op

-5000 kr.

(indtægter - udgifter og opsparing)
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Opsparing

OPGAVE 14
Åbn regnearksfilen, Milles økonomiske oversigt,
og hjælp Mille med at sætte tallene ind i hendes
budget.

Regneark:
Hent Milles økonomiske oversigt_opgave 14 på
www.pengeuge.dk

FAKTA
Indtægter og udgifter
Indtægter er de penge, du tjener. Faste indtægter
er de penge, som du er sikker på at få hver uge
eller måned, fx lommepenge.
Udgifter er de penge, du bruger på fx tøj og fornøjelser. Faste udgifter er de penge, som
du betaler hver måned, kvartal eller årligt,
fx mobilabonnement.

Opsparing
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LÅN

Lån skal betales tilbage. Det koster at låne penge. Man kan
ikke låne penge, før man bliver 18 år. Hvorfor er det så nødvendigt at tale om lån nu?

OPGAVE 15, SAMTALE 7
Undersøg, hvad det koster at optage et lån på
50 000 kr.
Find 3 forskellige lånetilbud på internettet. Alle
skal være med et lån på 50 000 kr., og tilbagebetalingen skal ske over 3 år. Sammenlign de 3
forskellige lån.
• Renten
• ÅOP
• Den månedlige ydelse
• Det samlede beløb som er tilbagebetalt
• De samlede kreditomkostninger
Hvilket lån vil I vælge? Jeres svar skal indeholde
beregninger.
Tip: Benyt leksikon, bagerst i hæftet.
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Lån

Selvom man ikke er 18 år endnu, er det
vigtigt at tale om, hvilke betingelser og
konsekvenser der er ved at optage et lån.
Et lån skal betales tilbage, og der skal
også betales renter og andre omkostninger. Det er nogle af de ting, vi vil undersøge nærmere.
I SKAL UNDERSØGE, HVOR STOR FORSKELLEN ER PÅ AT SPARE OP
OG PÅ AT LÅNE
Om nogle år er det tid til at flytte hjemmefra, og i den forbindelse er der er en
del nye udgifter. Hver måned skal der
betales husleje, men der er også udgifter
til forsikring, vand, varme, telefon,
transport, mad og andre nødvendige
poster. Der vil også være udgifter til fx
møbler og køkkenting. Nogle forretninger tilbyder, at man kan købe på kredit.
Det betyder, at man får varerne med det
samme, men betaler senere.
Der er mange muligheder for at låne,
men renter, afdrag og gebyrer er meget
forskellige fra lån til lån.

Bankbog månedlig indbetaling (årlig rentetilskrivning)
Rente:
Dato

3 % p.a.
Tekst

Beløb pr. md.:
Indsat

500 kr.
Saldo

Startkapital

Startkapital:
Rente

1000 kr.
Rentemdr.

1000,00

30,00

12

jan.

Ind

500,00

1500,00

15,00

12

feb.

Ind

500,00

2000,00

13,75

11

marts

Ind

500,00

2500,00

12,50

10

april

Ind

500,00

3000,00

11,25

9

maj

Ind

500,00

3500,00

10,00

8

juni

Ind

500,00

4000,00

8,75

7

jul.

Ind

500,00

4500,00

7,50

6

aug.

Ind

500,00

5000,00

6,25

5

sept.

Ind

500,00

5500,00

5,00

4

okt.

Ind

500,00

6000,00

3,75

3

nov.

Ind

500,00

6500,00

2,50

2

dec

Ind

500,00

7000,00

1,25

1

1. år

Rente

127,50

7127,50

213,83

12

jan.

Ind

500,00

7627,50

15,00

12

feb.

Ind

500,00

8127,50

13,75

11

marts

Ind

500,00

8627,50

12,50

10

april

Ind

500,00

9127,50

11,25

9

OPGAVE 16
Hvilke fordele og ulemper er der ved at låne
penge?
Er der forskel på at låne penge i en butik og i en
bank?
Opsparing
Hvor meget skal indbetales på en konto hver
måned i 3 år for at have 50.000 kr., når renten er
3 % p.a.
Hent:
BANKBOG_MAANEDLIG_INDBETALING på
www.pengeuge.dk

Med udgangspunkt i det lån I valgte i opgave 15,
skal I finde ud af, hvor stor forskellen er på at
spare op og på at låne.

Lån
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HVAD KOSTER DET AT LÅNE?
I dette afsnit vil du lære, hvad det koster at låne penge.
Du vil lære, hvordan man kan sammenligne lån ved at sammenligne kreditomkostninger for forskellige lån.

FAKTA
Når du låner penge, er der mange udgifter
• Omkostninger: Stiftelsesomkostninger og gebyrer.
• Samlede kreditomkostninger: Alle omkostninger og renter.
• De samlede kreditomkostninger om året udtrykt i procent kaldes ÅOP.
• Termin: Det tidspunkt hvor der betales renter og afdrag på lånet.
• P
 ct. p.a.: Procent pr. år dvs. den årlige renteprocent. Hvis renten blot opgives
som procent, er det ofte renten pr. termin, dvs. renten pr. måned, hvis der er
månedlige terminer.
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Lån

ÅOP

#PENGEUGE

Du kan låne penge på mange måder, men du skal være fyldt
18 år. Det er ikke kun i bankerne, man kan låne penge. Du kan
også optage forbrugslån i butikkerne eller få et hurtigt lån via
internettet eller mobiltelefonen.
Personer under 18 år kan ikke få et kreditkort, men et
hævekort, hvor det beløb, der kan hæves, ikke kan overstige
kontoens indestående. Det er svært at sammenligne de forskellige typer lån, fordi man ikke kun betaler renter, men også
oprettelsesgebyr og løbende omkostninger.
Derfor bruges begrebet ÅOP, årlige omkostninger i procent.
ÅOP udtrykker i et enkelt tal alle de udgifter, der er forbundet
med at låne penge. Du har ret til at få oplyst ÅOP af den, du
låner penge af. Hvis du ikke kan få oplyst ÅOP, skal du finde et
andet sted at låne penge.
Der er mange ting, man skal være opmærksom på, når man
undersøger lån. Foruden ÅOP skal man også tænke på, om
man har råd til at betale lånet tilbage. Når man tilbagebetaler et lån, betaler man en fast ydelse hver gang, man
betaler. Ydelsen består af renter og afdrag samt eventuelle
omkostninger.

Åop

25

Lån 1

Lån 2

Pct. p.a.

10 %

Antal terminer:

12

Lån:

11 000

Omkostninger:

Ydelse:

1000

-964,87 kr.

ÅOP:

31,84 %

Tilbagebetaling:

-11 578,45 kr.

Antal terminer:
Lån:
Omkostninger:

Ydelse:

ÅOP:

Tilbagebetaling:

Lån udbetalt:

10 000,00 kr.

Lån udbetalt:

Samlede
kreditomkostninger:

-1 578,45 kr.

Samlede
kreditomkostninger:

OPGAVE 17
Hvor mange procent p.a. skal man betale
for lån 1?
Hvor mange procent p.a. skal man betale
for lån 2?
Bemærk at omkostningerne er lagt til
lånet. Sammenlign omkostningerne for
de to lån.

OPGAVE 18
Sammenlign de samlede kreditomkostningerne for de to lån.
Lån 1 har høj rente og lave omkostninger.
Lån 2 har lav rente og høje omkostninger.
Hvilket lån har den højeste ÅOP?
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Pct. p.a.

Åop

5%
12
12 000
2000

-1026,68 kr.

48,77 %

-12 320,15 kr.
10 000 kr.
-2 320,15 kr.

Lån 3

Lån 4

Pct. p.a.

10 %

Antal terminer:

120

Lån:

11 000

Omkostninger:

1000

Ydelse:

-142,75 kr.

ÅOP:

12,54 %

Tilbagebetaling:

-17 130,36 kr.

Pct. p.a.

5%

Antal terminer:

120

Lån:

12 000

Omkostninger:

2000

Ydelse:

-126,63 kr.

ÅOP:

9,37 %

Tilbagebetaling:

-15 195,39 kr.

Lån udbetalt:

10 000,00 kr.

Lån udbetalt:

10 000,00 kr.

Samlede
kreditomkostninger:

-7 130,36 kr.

Samlede
kreditomkostninger:

-5 195,39 kr.

OPGAVE 19
Sammenlign de samlede kreditomkostningerne for
de to lån (lån 3 og 4).
Hvilket lån har nu den højeste ÅOP?
Hvorfor opstår denne ændring?

OPGAVE 21

Hvis du sætter penge i banken og får 2 % i rente
pr. måned, hvad bliver renten så om året? Brug
formlen (1 + r) n

OPGAVE 20

Louise har fået en oversigt
fra banken. Renten på
hendes forbrugslån er
steget fra 11 % til 17%. Hvor
mange procentpoint steg
hendes forbrugslån?
Hvor stor var stigningen i
procent?

Pernille er 18 år, og hun vil gerne købe en ny cykel
til 6.000 kr., men hun har ikke penge.
Find nogle lånetilbud på internettet. Sammenlign
ÅOP for forskellige tilbud. Beregn de samlede kreditomkostninger for forskellige tilbud. Sammenlign
også lånetilbud med dine klassekammerater.

Åop

Midtbank har ændret renten
på hendes NemKonto. Så
nu får hun desværre kun
4%, hvor hun plejer at få
5,5%. Beregn ændringen
i procentpoint på hendes
NemKonto.
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LEKSIKON

AFDRAG
At afdrage betyder at betale nogle af
de penge tilbage, du har lånt. Når man
låner penge i en bank, vil der altid være
en aftale om, hvor lang tid der må gå,
inden alle pengene med renter er betalt
tilbage.
BUDGET
Et budget hjælper dig med at få overblik
over dine indtægter og udgifter. Budgettet kan hjælpe dig med at holde styre
på dine penge, ved at du kan se, hvad
du bruger dine penge til, og hvor mange
penge du har tilbage, når du har betalt
dine udgifter.
FORBRUGSLÅN
Forbrugslån er penge, du låner til
forbrug. Forbrugslån er lån, du kan
oprette i banker og butikker eller via
mobiltelefonen og nettet. Nogle forbrugslån har en særlig høj rente.

som du er sikker på at få hver uge eller
måned.
KREDIT
At købe på kredit betyder, at du får varen
nu, men betaler senere. Når du køber på
kredit, skal du ofte betale renter og gebyrer.
Det kan godt blive dyrt. Du kan købe på
kredit, når du er fyldt 18 år.
LÅN
Du kan måske låne penge af venner
eller familie. De penge skal betales
tilbage igen på et aftalt tidspunkt. Hvis
du er fyldt 18 år, har du mulighed for at
optage et lån i banken. De penge skal
betales tilbage med renter og andre
omkostninger.
NEMID
NemID er et fælles log-in, som benyttes af
banker og offentlige institutioner:
Borger.dk, Skat.dk og e-Boks.

INDTÆGTER
Indtægter er de penge, du tjener, fx fra
fritidsjob. Lommepenge og gaver er også
indtægter. Faste indtægter er penge,

NemID består af et bruger-id og en
adgangskode samt et nøglekort med
engangskoder.
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Leksikon

NEMKONTO
En NemKonto er en helt almindelig
bankkonto, som du har i din bank. Hvis
du fx skal have penge tilbage i Skat, så
benytter det offentlige NemKontoen til
udbetaling.
P.a.
P.a. er en forkortelse af pro anno.
Pro anno er latin og betyder ”pr. år” eller
”årligt”.
PROCENTPOINT
Procentpoint er forskellen mellem to
procenttal.
For eksempel: Når en rente stiger fra 2
% til 3 % er den steget med 1 procentpoint (3 % - 2 % = 1 procentpoint). Hvis
man regner stigningen ud i procent,
bliver det
= 0,50 altså 50 %.
RENTE
Hvis du låner penge, skal der altid
betales en vis procentdel af lånet i rente
til dem, du låner af. Det betyder, at du
både skal tilbagebetale hele det lånte
beløb og den rente, der også skal betales
samt eventuelle omkostninger.
Hvis du sætter penge i banken, betyder
det, at du låner banken penge.
STATENS UDDANNELSESSTØTTE
Statens Uddannelsesstøtte (forkortet
SU) er en økonomisk uddannelsesstøtte.
Du skal være fylde 18 år, og gå på en
ungdomsuddannelse for at få SU.
UDGIFTER
Udgifter er det, du bruger penge på,
fx mobil, fritidsfornøjelser og tøj.
Faste udgifter er penge, du betaler hver

måned eller hvert kvartal, fx mobilabonnement og klubkontingent.
Variable udgifter er de udgifter, du kan
skrue op og ned for, fx penge til slik, tøj
og sodavand.
YDELSE
Det er det beløb, som du betaler for
et lån fx hver måned. Ydelsen består
af afdrag, renter og eventuelt andre
omkostninger.
ÅOP – ÅRLIGE OMKOSTNINGER
I PROCENT
ÅOP er et vigtigt begreb, du skal kunne,
når det handler om penge. ÅOP er de
samlede omkostninger for et lån udtrykt
i procent for et år. ÅOP indeholder stiftelsesomkostninger, renter og gebyrer.
ÅOP er derfor en hurtig og nem måde
at sammenligne priser på ved lån med
samme løbetid.

Leksikon
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VIND
10.000 KR.
TIL KLASSEKASSEN.

”PengeQuizzen” kan spilles på din computer, mobiltelefon eller tablet. Spillet er en quiz om privatøkonomi,
matematik og digital sikkerhed. Du kan udfordre dine
klassekammerater – eller se, om du er klogere end
dine forældre!
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Leksikon

NOK PÅ KONTOEN?

Er din klasse god til privatøkonomi, digital sikkerhed og matematik?
Så deltag i PengeQuizzen fra
pengeuge.dk

#PENGEUGE
Leksikon
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PENGEUGE KAN KONTAKTES
PÅ MAIL@PENGEUGE.DK

Pengeuge’19
www.pengeuge.dk
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Leksikon

