Veiledning til de åtte oppgavearkene
Materialet er delt opp i de samme fire områdene som i Pengeby for 5-7-åringene: Sparing/avbetaling,
prioritering av penger, verdien av penger og hvor pengene kommer fra.
Innholdet i de fire emnene overlapper hverandre og kan på den måten også supplere hverandre.
Nedenfor følger en kort beskrivelse av hensikten med de enkelte områdene. Du kan se på det som én
måte å bruke materialet på. Det er et allsidig materiale som også kan danne grunnlaget for mange andre
aktiviteter som handler om økonomi og penger.
Arbeidet med arkene kan brukes i forlengelse av hverandre eller som egne emner. La elevene ha både
kalkulator og penger til undervisningsbruk til rådighet under arbeidet. Det anbefales at elevene arbeider
sammen to og to med arkene, slik at de kan få en dialog rundt tematikken økonomi og penger.
Sparing/betaling
Elevene uttrykker ofte ønsker om forskjellige ting, og det er derfor nærliggende at man snakker med
elevene om disse ønskene og hva de gjør for å oppfylle dem.
Snakk også om begrepet avbetaling, og spør om hva de vet om dette. Noen elever har kanskje
kjennskap til at man må betale renter når man låner penger. Det skal imidlertid ikke regnes med renter i
ark 2, da pengene lånes av mor.
•

•

Ark 1 handler om ”å spare til en mobiltelefon”. Elevene må undersøke om det er mulig for Per å
kjøpe den ønskede mobiltelefonen, hvis han sparer 140 kroner per måned eller 150 kroner per
måned. Arket er også en øvelse i å føre regnskap. Tallene er valgt slik at Per ikke har nok penger
til å kjøpe mobiltelefonen, hvis han bare sparer 140 kr per måned. Noen elever kan oppfordres til
å undersøke hva det vil innebære hvis han sparer 140 kr i måneden og noen vil sikkert finne ut at
143 kr per måned vil være nok til at han kan kjøpe mobiltelefonen.
Ark 2 handler om ”betaling av sykkel”. Elevene må her regne ut hva syklene koster med rabatt.
Deretter skal de finne halvparten av prisen med rabatt. Deretter må de finne ut hvor mange
måneder Katrine må betale ned på lånet. Arket er også en øvelse i å føre regnskap. Det er viktig
at elevene har både kalkulator og penger til undervisningsbruk til rådighet under arbeidet.

Prioritering av penger
For enkelte elever kan det være vanskelig å foreta valg eller prioritere hva de skal velge mellom.
Ved å arbeide med oppgavearkene ”tvinges” de til å foreta forskjellige valg, da de ikke kan overskride
beløpet de har til rådighet. Samtidig må de forsøke å treffe beløpet så riktig som mulig.
•

•

Ark 1 handler om ”Jeppes hundevalp”. Elevene får her en bunden oppgave med å skulle velge
halsbånd, hundebånd og leker til valpen. De kan velge å kjøpe et dyrt halsbånd og et dyrt
hundebånd og ikke så mange leker, eller et billig halsbånd og et billig hundebånd og mange
leker. Her handler det ikke om riktige og feil svar, men om elevenes egne prioriteringer.
Ark 2 handler om ”Nyttårsfest”. Elevene skal her hjelpe Signe og Jeppe med å lage et budsjett
for en nyttårsfest. De får den bundne oppgaven at de skal kjøpe en kake og en hatt til hver
person. Resten av pengene kan de velge å bruke til kjøp av de tingene som vises. Her handler
det ikke om riktige og feil svar, men om elevenes egne prioriteringer.

Pengenes verdi
Ofte har ikke elevene noen begrep om mynters/sedlers innbyrdes størrelsesforhold. Dette vil det arbeides
med i denne kategorien.
•

Ark 1 heter ”Utbetaling av lommepenger". Dette arket handler om hvordan en verdi på 75 kr kan
utbetales med forskjellige myntenheter. Det er viktig at elevene har penger til undervisningsbruk
til rådighet under arbeidet. De kan på den måten få mulighet til å veksle forskjellige mynter og
på den måten kunne telle antallet mynter. Det er helt bevisst at antallet 16 er tatt med, selv om
det ikke er mulig å betale de 75 kronene med de viste myntene. I svarfeltet kan elevene
begrunne hvorfor det ikke er mulig.

•

Ark 2 stiller spørsmålet ”Hvor mange ganger er?” Her skal elevene finne ut hvor mange av de
mindre myntenhetene/pengesedlene som skal til for å få den samme verdien som en større
myntenhet/pengeseddel. Det er også lagt opp til at elevene selv finner på nye spørsmål.

Hvor kommer penger fra?
De fleste elevene i første og andre klasse vet godt at man får penger når man arbeider.
•

•

Ark 1 heter ”Tur med hund”. Her tjener Signe penger på å gå tur med herr Olsens hund. Elevene
skal regne ut hvilke av tilbudene hun tjener mest på. La elevene arbeide sammen i små grupper
med oppgavene, men husk at alle må fylle ut sitt eget ark. Når elevene arbeider sammen, får de
mulighet til å kommunisere og argumentere for sine forskjellige løsningsforslag.
Ark 2 heter ”Tjene penger". Elevene skal her hjelpe Sofie med forslag til hvordan hun kan tjene
120 kr i måneden. Snakk med elevene om begrunnelsen for deres valg av de forskjellige
aktivitetene. Elevens valg kan godt henge sammen med hva den enkelte eleven selv liker å holde
på med. Andre elever vil kanskje bare velge det som er best betalt. For å unngå at oppgaven kun
løses på denne bakgrunnen, må de utarbeide minst tre forskjellige forslag. Elevene må ha en
kalkulator til rådighet.

Arbeidet med oppgavearkene gir mulighet for å komme inn på følgende områder og begreper:
Faglige
•
•
•
•
•
•

områder
Bruk av tall
Addisjon
Subtraksjon
Deling
Multiplikasjon
Bruk av kalkulator og konkret materiale

Begreper
•
For mye
•
For lite
•
Hvor mange
•
Antall
•
Stk.
•
Måneder
•
Hver annen, hver tredje og hver fjerde
•
Tjene penger
•
Kjøp
•
Pris
•
Utgifter
•
Avbetaling
•
Lån
•
Rabatt

Lykke til!
Med vennlig hilsen
Landslaget for matematikk i skolen

