
Samarbejdspartner Danske  Bank 

Sted På skolen  

Målgruppe 

 

Matematik og samfundsfag (udskolingen) 
Indskoling 0.- 3.klasse 
Mellemtrin 4.- 6. klasse 
Udskolingen 7.- 9. klasse 
 

Kontaktoplysninger 

 

Kontaktperson i den lokale afdeling Danske Bank, Fredericia  

Marianne Hougård Kristensen 

Tel: 45 12 35 75 

Mail: MHOU@danskebank.dk 

Underviserne er velkomne til at tage kontakt for at aftale tid til en 

gæsteundervisning (gerne på alle klassetrin) – eller hvis I ønsker et 

foregående møde for præsentation af materialet. 

Indhold 

 

"KlogePenge" er et undervisningsmateriale, udarbejdet i samråd med 
matematiklærerforeningen, som bruges i forbindelse med 
gæsteundervisning på 7.-9. klassetrin. https://www.danskebank.com/da-
dk/CSR/Finansielforstaaelse/Pages/laerere.aspx 
Gæsteundervisning er også en mulighed for indskoling og mellemtrin, og 
vil bestå af en indledende snak om f.eks. hvad er penge, værdi af penge, og 
opsparing - og efterfølgende en præsentation af online spillene "Pengeby" 
og "Control your money", som passer til aldersniveauet, og som kan 
inddrages i undervisningen efterfølgende. 
 
Mellemtrin og udskoling: www.controlyourmoney.dk 
Eleverne arbejder med økonomi og matematik. Eleverne bliver bedt om at 
vurdere, prioritere og argumentere for valg og løsninger. De vil stifte 
bekendtskab med begreber som forbrug, lån og gæld, budget m.m.  
Indskoling: www.pengeby.dk  
Giver børn grundlæggende viden om penges værdi, opsparing, om at tjene 
penge, prioritere og få indtægter og udgifter til at balancere. 
 

Forberedelse før samarbejdet På websitet findes baggrundsmaterialer til download til de tre alderstrin.  

Aktiviteter under forløbet  

 

Materialet er et on- line spil. Eleverne arbejder med missioner individuelt 

eller i gruppe i hvad der svarer til ca. 8 matematiktimer. Hver mission 

indeholder 8 fiktive personer, som står over for økonomiske 

problemstillinger med relevans for elevernes eget liv, som fx planlægning 

og gennemførelse af en klassetur, indretning af et værelse eller indsamling 

til velgørenhed. 

Ideer til efterbehandling På sitet findes materialer til at arbejde videre med. 

Forventninger til klassen Ingen særlige forventninger ud over de alderssvarende færdigheder i 
matematik. Spillet kan bruges i sammenhæng med den ordinære 
matematikundervisning. 

Fælles mål Der arbejdes inden for flere kompetencemål i matematik. 
Primært kompetenceområde: Problembehandling 

Pris Gratis 
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