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Innhold: 

• Grunnleggende ferdigheter

• Personlig økonomi

• Knytte personlig økonomi og grunnleggende ferdigheter sammen

• Verktøy og ressurser



Grunnleggende ferdigheter
• Lesing

• Skriving

• Muntlig

• Regning

• Digitale ferdigheter

Bilder: colourbox



Hvorfor grunnleggende ferdigheter?

• Man kan knytte sammen to eller flere ferdigheter

• Motivasjon til å jobbe med grunnleggende ferdigheter

• Felles tema 



Lesing, skriving, muntlig (ulike nivå)
• Finne og lese tilbudsaviser
• Lese kvitteringer
• Lese oppskrifter og lage handleliste 

(knyttes til regning)
• Lese og fylle ut 

egenmeldingsskjema
• Lese og fylle ut låneskjema
• Skrive oppsigelser av abonnement
• Skrive søknader

• Diskutere et budsjett
• Hva er bra, hvor ville du brukt 

mer/mindre penger

• Rollespill:
• Telefonselgere
• Si fra om feil pris på vare
• Si fra hvis vekslepenger ikke 

stemmer
• Spørre om hjelp i butikken til å 

finne vare eller pris



Regning og digitale ferdigheter
Hvorfor kombinerer vi disse to ferdighetene i personlig økonomi?

• Hvor mange av dere bruker følgende til betaling?: 
• Kontant
• Kort
• Mobil

Handler på nettet?

Spilt en eldre versjon av monopol og den nyeste versjonen av monopol?



Regning og digitale ferdigheter (ulike nivå)
• Bruke handleliste og (fra 

språktrening) finne varer i 
butikken og sjekke pris

• Sjekke priser på ulike varer og 
sammenlikne

• Sammenlikne stykkpris og 
kilopris

• Gjøre overslag på ulike varer 
• Lage budsjett
• Diskutere salg – hva ligger i 50%?

• Diskutere forskjellen på bankkort 
og kredittkort

• Hva er lån og hva er rente?
• Bruke nettbank 
• Fylle ut skjema «online»
• Bestille reiser, billetter ved hjelp 

av ulike nettløsninger
• Kjenne til forskjellen på sikre og 

usikre nettsider



Gruppeoppgave 1
• Sett dere sammen med andre enn deres egne kollegaer

• Bruk 2 min på egenhånd og noter ned stikkord på arket før dere setter 
dere sammen

• Diskuter sammen hvordan dere kan bruke dette i klasserommet







Stikkord til gruppeoppgave 1
Reklameavis

• 10 kroners tilbud
• 40 %
• 2 for 1
• skrive handleliste
• Planlegge innkjøp
• I posten eller digitalt

Mobil

• Pris ved kjøp (avbetaling?)
• Pris ved bruk
• Kjøp i apper – «smurfepenger»
• Oversikt

• Kalender, bank, billetter, bilder, 
kvitteringer



Personlig økonomi

Bilder: scanpix



Nordmenn har 70 milliarder i inkassogjeld

Ho hjelper 300 personar med å takle gjelda si

Unge mellom 18 og 26 år har 1 milliard i kredittkortgjeld

Stadig flere mister styringen over økonomien



Stadig flere sliter med å betale regninger

For tredje år på rad øker antallet husholdninger som stadig har 
betalingsproblemer. Risikoen for at mange flere havner i økonomisk 
uføre har aldri vært større.

Rundt 7 prosent av husholdningene i Norge sliter med regningene. Det 
er en økning fra 5,3 prosent i 2011 og dobbelt så mange som i 2008.

11 prosent av husholdningene i Norge ikke har noe økonomisk 
spillerom, såkalt økonomisk velvære. Det innebærer at man kanskje 
klarer å betale regninger, men det finnes ikke ekstra kroner til noe, 
verken på kort eller lang sikt.



NåFør Framover



Personlig økonomi profil

Klikk på bildet for å komme 
direkte til kompetansenorges
side om personlig økonomi.

http://www.kompetansenorge.no/personligokonomi
http://www.kompetansenorge.no/personligokonomi


Personlig økonomi og klasserommet
Enkelt elever:
• Lag opplegg som er tilpasset den 

enkelte
• Personlig/generelt budsjett
• Bruk egne tall eller SIFO

Klasseromsundervisning:
• Bruk nøytrale kilder

• Eks Luksusfellen/Teenage Boss

• Diskuter budsjett på et generelt 
nivå

Gruppeoppgaver: 
• Lag caser tilpassa gruppa
• Bruk SIFO/apper



• Lage handlelister
• Forstår tall

Bolig
Tall, priser, datoer
Enkel 
hverdagsmatematikk

• Forstå tall, mengde, priser
• Oppfatte innhold i enkelt 

informasjonsmateriell
• Fortelle om dagligdagse gjøremål

Bolig
Tidsangivelser og tall
Transport i lokalmiljøet

• Lese og forstå oppskrifter
• Søke etter, finne, og forstå 

opplysninger i rutetabeller, 
boligannonser

• Kan bruke nettbank

Personlig økonomi
Arbeidstidsavtaler og lønn



• Finne og forstå relevant 
informasjon i brosjyrer og 
annonser

• Kan oppfatte viktige punkter i 
korte offentlige brev og 
dokumenter

• Skrive korte formelle brev
• Fylle ut elektroniske skjema
• Gi en framstilling om 

framtidsplaner og drømmer

Boligforhold og bomiljø
E-modenhet
Rettigheter og plikter i arbeidslivet 
(skatt, tariffavtaler)

• Kan forstå normert talespråk når 
det er rettet mot en personlig

• Kan presentere en problemstilling 
og argumentere for eget syn

• Kan raskt skumlese lange og 
komplekse tekster og finne 
relevante detaljer

• Kan skrive tekster med saklig 
innhold og argumentere for eget 
syn

Fritid og kultur
Medier og samfunn
Politiske forhold og valg



Gruppeoppgave 2
• Sett dere sammen med kollegaer dere jobber sammen med

• Bruk 2 min på egenhånd og noter ned stikkord på arket før dere setter 
dere sammen

• Diskuter sammen hvordan dere kan bruke dette i klasserommet







Stikkord til gruppeoppgave 2
Budsjett

• oversikt
• Excel/app/papir
• Bryllup/ferie/julegaver/feiring
• Planlegge kortsiktig/langsiktig
• Uke/måned/år
• Faste utgifter
• Variable utgifter

Bil (mc, båt,) (bryllup, ferie)

• Kjøp/salg
• Ny/brukt
• Bruk og andre kostander

• Bensin/diesel/strøm
• Bom/ferge
• Dekk, eu-kontroll, årsavgift

• Budsjett, lån



Verktøykasse  - ulike nettsteder
sjef i eget liv

Lærepenger

Luksusfellen

Teenage Boss

Skolemeny.no

Sløsekalkulator

Dinside.no/okonomi

SIFO referansebudsjett

Lånekalkulator

personligbudsjett.no

Innbokalkulator

Økonomilappen

Bruk pengene dine 
smart

prosjektoppgave

tips til lærere

http://www.laerepenger.no/
https://tv.nrk.no/serie/teenage-boss
http://www.skolemeny.no/
http://www.dinside.no/okonomi/slosekalkulator/60885926
http://www.dinside.no/okonomi
http://sifo.no/page/Lenker/Meny_lenker_forsiden/10242/10278
http://www.laanekalkulator.no/Default.aspx
https://www.finansnorge.no/verktoy/innbokalkulator/
http://okonomilappen.no/
https://www.finansnorge.no/tema/ny-i-norge-bank--og-forsikringstjenester/innforingskurs-i-personlig-okonomi-for-nyankomne-flyktninger/
https://www.finansnorge.no/verktoy/ungdom-okonomi-skole/prosjektoppgave-for-ungdomsskolen/
https://www.finansnorge.no/verktoy/ungdom-okonomi-skole/personlig-okonomi-i-skolen--tips-for-larere/


Nettbankdemo

sparebank 1

DNB

Gjensidige

Eika

https://demo.sparebank1.no/
https://www.dnb.no/portalfront/demo/person/nettbank/startsiden.php
https://www.gjensidige.no/bank/edbnettbank/
http://www.sdc.dk/TerraDemo/Visualisering/total_engasjement/nettbanklogg/


Verktøykasse  - mobilbank



Verktøykasse - huskeliste



Verktøykasse –kundeaviser



Verktøykasse  - kvitteringer



Verktøykasse - reiser



Verktøykasse – oversikt over forbruk



Verktøykasse – budsjett



Verktøykasse – budsjett



Verktøykasse – enkelt apper



Verktøykasse – Kiwi (eks på handleliste)

4 skjermdumper fra appen. Lista 
kan deles med andre, klikk enten 
på pila for å legge til antall brød, 
eller klikk for å utvide og få 
mulighet til å velge hvilket brød.



Verktøykasse – Coinkeeper (oversikt forbruk)

Appen gir en mulighet til å ha oversikt over forbruk. 
Man kan opprette ulike konto (lommebok, 
lønnskonto, sparekonto, regningskonto (eller andre). 
Ved å legge inn beløp (eks lønn) kan man «hente» 
pengene fra de ulike kontoene og legge det inn på 
utgiften. Man kan endre navn på alle konto og alle 
utgifter. 
Tips – hvis deltakeren hvordan en gjør det, la de 
lage en personlig.

Tips – kan også brukes til å holde oversikt over 
reisepenger på et reisekort (eks Ruter, Fram) – lag 
en egen konto som heter reisekort og en egen utgift 
på reiser. Overfør mellom hver gang en reiser/legger 
på penger.



Verktøykasse – Julegaveliste

Lag en enkel oversikt hvem som skal 
ha julegave, hvor mye penger en skal 
bruke og hva en skal kjøpe.

Denne kan også brukes til å ha 
oversikt over andre ting. Gaver, reiser.






Verktøykasse – Sparebank1 (budsjett)

Sett opp et budsjett. 
Appen bruker SIFO 
kalkulatoren til å 
beregne budsjettet. 
Alle tallene kan endres 
hvis ønskelig – tilpass 
din egen situasjon.



Verktøykasse – Monefy (oversikt forbruk)

En app som gir oversikt over forbruk. Viser 
kun $, men en kan bruke norske beløp og se 
bort fra $ tegnet. 

Man kan endre navn på de ulike kategoriene 
(både konto og utgifter)

Man legger til lønn/penger inn ved å trykke 
på (+). 

Man legger til utgifter ved å trykke på (-).



Managing Money

• EU – prosjekt. Deltakelse fra 8 partnere i 6 europeiske land

• Undervisningsopplegg
• App

• Nettsiden

https://www.kompetansenorge.no/Grunnleggende-ferdigheter/laremidler/Hverdagsmatte-praktisk-regning-for-voksne/
http://managing-money.eu/


Ressurser fra Kompetanse Norge
• kompetansenorge.no/personligokonomi

• Film som gir tips om hvordan undervise
• Hefte med undervisningstips og ideer
• Profilen for basisferdigheter knyttet til personlig økonomi

• Hverdagsmatte og migramatte

• skatt og arbeidsliv

• Regnehjelpen

https://www.kompetansenorge.no/Grunnleggende-ferdigheter/metoder-og-eksempler/Praksisnar-opplaring-i-personlig-okonomi/
https://www.kompetansenorge.no/Grunnleggende-ferdigheter/laremidler/Hverdagsmatte-praktisk-regning-for-voksne/
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Arbeidsrettet-opplaring/
http://www.regnehjelpen.no/

	Regn med personlig økonomi
	Innhold: 		
	Grunnleggende ferdigheter
	Hvorfor grunnleggende ferdigheter?
	Lesing, skriving, muntlig (ulike nivå)
	Regning og digitale ferdigheter
	Regning og digitale ferdigheter (ulike nivå)
	Gruppeoppgave 1
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Stikkord til gruppeoppgave 1
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Stadig flere sliter med å betale regninger�
	Lysbildenummer 15
	Personlig økonomi profil
	Personlig økonomi og klasserommet
	Lysbildenummer 18
	Lysbildenummer 19
	Gruppeoppgave 2
	Lysbildenummer 21
	Lysbildenummer 22
	Stikkord til gruppeoppgave 2
	Verktøykasse  - ulike nettsteder
	Nettbankdemo
	Verktøykasse  - mobilbank
	Verktøykasse - huskeliste
	Verktøykasse –kundeaviser
	Verktøykasse  - kvitteringer
	Verktøykasse - reiser
	Verktøykasse – oversikt over forbruk
	Verktøykasse – budsjett
	Verktøykasse – budsjett
	Verktøykasse – enkelt apper
	Verktøykasse – Kiwi (eks på handleliste)
	Verktøykasse – Coinkeeper (oversikt forbruk)
	Verktøykasse – Julegaveliste
	Verktøykasse – Sparebank1 (budsjett)
	Verktøykasse – Monefy (oversikt forbruk)
	Managing Money
	Ressurser fra Kompetanse Norge

