
 Undervisa i privatekonomi med 

 CONTROL YOUR MONEY
Använd matematiklektioner för att ge dina elever i 
år 4-9 kunskap i ekonomiska frågor 
med det webbaserade programmet 
Control Your Money.  

»Hela tanken med programmet är 

jättebra. Jag lärde mig också mer om 

aktier och vad obligationer är«

»Uppgifterna var roliga och aktuella för 

min ålder«

»Ett kul sätt att använda matte och samtidigt lära mig 

mer om privatekonomi« 

»Bra grundidé och kul alternativ till matteböckerna«

Louise, Gustav, Miranda och Lisa, årskurs 8, 

Vittra Sollentuna.

Till matematiklärare 
Webbaserat 

undervisnings-material i 
privatekonomi

www.controlyourmoney.se



Varför ett webbaserat program i privatekonomi? 

Barn och ungdomar saknar 
förståelse för ekonomi
Flera studier visar att barn och ungdomar saknar förståelse för 

ekonomi. Samtidigt har de aldrig haft så mycket pengar som idag till 

kläder, elektronik och övrig konsumtion*. Därför är det viktigt att barn 

och ungdomar får en grundläggande ekonomisk kunskap - även så att 

de är utrustade för att hantera sin egen ekonomi i framtiden.

Undervisning i privatekonomi passar bra in i matematikundervisningen 

och här kan det nya, webbaserade programmet Control Your Money 

vara ett bra komplement till läroböckerna. Det menar de pedagogiska 

experter som har hjälpt till att utveckla programmet och de lärare som 

har testat det.

»Control Your Money är ett bra komplement till matteboken som 

känns både nytt och spännande«

Camilla Tucinska, mattepedagog, Vittra Sollentuna. 

* Undersökning genomförd av YouGov Zapera för Danske Bank bland 
10-15-åringar i Sverige, Danmark, Norge, Nordirland och Irland.

www.controlyourmoney.se

FAKTA om Control Your Money
•   Utvecklat i samarbete med barnpsykologer och ledande 

experter inom media, pedagogik och didaktik.

•  Uppgifterna i programmet följer läroplanen för matematik 

i grundskolan.

•  Control Your Money innehåller adaptiva och tidsmässiga 

uppgifter.

Control Your Money utmanar elevernas matematiska 
kunskaper utifrån deras ålder.
•  Eleverna i år 4-6 arbetar med huvudräkning, decimaler, 

bråk och procent med mera.

•  Eleverna i år 7-9 arbetar med procentandelar, valuta, 

upplupna räntekostnader och de frågor som rör den 

egna ekonomin, boende- och resekostnader med mera.



Hur fungerar  

Control Your Money?

Med Control Your Money lär sig eleverna hur man kan samla in 

pengar, göra en budget och spara. Programmet är uppbyggt som 

en berättelse i flera kapitel. Varje kapitel handlar om en person med 

en dröm - ett uppdrag - till exempel att samla pengar till en klassfest 

eller en klassresa. Eleverna ska sedan använda sina matematiska 

kunskaper för att uppfylla de åtta ungdomarnas drömmar.

Uppdragen är anpassade till mellan- och högstadiet. Eleverna kan 

spara uppdrag de påbörjat och arbeta vidare med dem senare.

Mer än uppdrag
Förutom de fiktiva uppdragen ger Control Your Money möjlighet att 

skapa egna projekt i the Real Deal och introducerar ekonomiska 

termer såsom aktier, budgetar, investeringar och utländsk valuta på 

ett pedagogiskt sätt.

Hitta Control Your Money på: 
www.controlyourmoney.se

Så kommer du igång, steg för steg

Control Your Money

1.  Registrering
  Besök www.controlyourmoney.se, klicka på “Lärarinformation” överst 

på sidan, klicka sedan på ”Öppna Läraravdelningen” och sedan på 

“Registrera” i menyn till vänster. Fyll i alla fälten på registreringssidan 

och notera dem - detta är dina personliga inloggningsuppgifter som du 

använder varje gång du vill administrera dina klasser. 

2.  Skapa en klass
  Klicka på ”Registrera din klass”. Välj namn på klassen och nivå genom 

att välja årskurs, skriv antal grupper i klassen som ska ha tillgång till 

uppdragen (två eller högst tre elever per dator är optimalt när man 

arbetar med uppdragen).

  När du klickar på “Fortsätt” genereras användarnamn och lösenord för 

dig som lärare (gruppen längst upp) och varje grupp automatiskt. Dessa 

ska du använda när grupperna ska starta sina uppdrag. Skriv ut hela 

sidan så har du alla inloggningsuppgifter nära till hands när du och dina 

elever ska starta uppdragen. Ett tips kan vara att tilldela alla grupper alla 

uppdrag på en gång. Klicka avslutningsvis på ”Spara klassinformation”.

3.  Starta ett uppdrag
  Gå till startsidan www.controlyourmoney.se och välj årskurs. Klicka 

sedan på “Uppgifter” överst på sidan. Välj sedan ett av de fyra 

uppdragen.

4. Spara ditt uppdrag
  Du kan enkelt stänga av mitt i ett uppdrag och fortsätta arbeta senare. 

Du behöver inte spara uppdraget när du stänger av. Nästa gång 

du loggar in på www.controlyourmoney.se kommer programmet 

automatiskt att öppnas där du slutade.



Vilka fl er verktyg fi nns för att lära ut 
privatekonomi till olika åldrar?

- Fler webbaserade program 
till matematiklektionerna
Dansk Bank har i samarbete med ledande experter utvecklat en 

serie material för undervisning i privatekonomi i skolorna.

Sajten penningborg.se riktar sig till 5-9-åringar, medan den nya 

sajten controlyourmoney.se är för 10-15-åringar.

Hitta lärarmaterial på 
www.pefb.se

På sajten för privatekonomisk folkbildning, 

www.pefb.se, hittar du även andra 

webbaserade och interaktivt lärande material 

såsom handledningar, artiklar, länkar till 

utbildningsmaterial och fallbeskrivningar. 

Platsen är utvecklad bara för lärare.

www.controlyourmoney.se



Utvecklad för Danske Bank i samarbete med 
barnpsykologer och ledande experter inom 
media, pedagogik och didaktik.

Hur sparar jag till en ny mobiltelefon?

Hur mycket ska vi samla in för att ordna en klassfest?

Hur kan vi få råd med en skolresa?

Ekonomisk översikt och förståelse är inte en självklarhet bland barn 

och ungdomar idag. Det är därför vi har utvecklat Control Your Money, 

ett webbaserat utbildningsverktyg för år 4-6 och 7-9. I realistiska 

uppdrag, där åtta ungdomar behöver hjälp för att förverkliga sina 

drömmar, leds eleverna genom en rad grundläggande ekonomiska 

och matematiska problem.

Delarna i Control Your Money följer läroplanen i matematik och har 

testats av en grupp lärare och deras elever.

Lärare om Control Your Money: 

“Inspirerande uppgifter där eleverna både får använda 

matte i verkliga situationer och lära sig privatekonomi. 

Ett bra redskap om man vill jobba ämnesövergripande 

med matte och SO.” 

Camilla Uddman, arbetslagsledare, Vittra Sollentuna
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