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Matte på hjemmebane 7. trinn 
Regning i ferien 
 

 
 

Begreper å lære 
Personlig økonomi, budsjett, regnskap, valuta, valutakurs, avstand  

 
Hva kan vi gjøre                              
hjemme?                                     
• Vi kan støtte og oppmuntre 

og dermed vise at 
matematikk er et viktig fag 

 
• Vi kan ”jakte på matematikk” i 

hverdagen 
 

• Vi kan hjelpe til med 
leksearbeidet 

 
• Vi kan spille, leke e. l 

 
• Vi kan be barna fortelle oss 

voksne hva begrepene betyr 
 

Visste du at…. 
• Forskning viser at foreldres 

engasjement i egne barns 
opplæring og skolegang 
har avgjørende betydning 
for motivasjon, innsats og 
læringsresultater. 

 
 
• Gode regneferdigheter er 

nødvendig for å kunne gå 
videre med mer avanserte 
problemstillinger i 
matematikk. 

 
 

• Det å ha en positiv holdning 
til matematikk ser ut til å 
henge sammen med gode 
resultater. 

 
 
• Gode regneferdigheter gir 

barn og unge følelse av 
mestring-det å mestre gir 
lyst til å lære mer. 

 
 
• Vi har ulike læringsstiler og 

lærer på mange forskjellige 
måter. Vi voksne må legge 
til rette for at barnet ikke 
bare lærer en ”metode” 

 
• Alle kan lære matematikk 

•  

•  
 

 
  

Trening 
Personlig regnskap og budsjett 
Når vi setter opp en nøyaktig oversikt over inntekter og utgifter vi har hatt en 
periode, sier vi at vi fører et regnskap. Arbeid med å lage budsjett og føre 
regnskap kan oppleves kjedelig dersom det blir for teoretisk. En god 
innfallsvinkel kan være å gi barnet oppgaver som er aktuelle og 
engasjerende.  
 
Barn kan lage et halvårsbudsjett over egne inntekter og utgifter.  
Som en del av oppgaven prøver en å innpasse kjøp av noe  
de ønsker seg, som er så kostbart at de har behov for en  
spareplan. De kan i løpet av halvåret føre regnskap over det de  
bruker. 
 

Inntekter Kr Utgifter Kr 
Ukepenger 80 Kino 60 
Barnepass 100 Smågodt 50 
    

Tilgang på datamaskin med regnearkprogram kan være et godt 
hjelpemiddel. 
 
Dere kunne jo i familien lage en felles spareplan til f. eks ferien. En 
spareplan der hele familien bidrar. Pengene kan settes på en konto i 
banken. Rentene vi får, regnes ut i prosent av innestående beløp.   
 
Valuta  
Vi bruker ordet valuta når vi snakker om penger og myntsorter. Hvert land 
har sin egen myntsort - sin egen valuta. I store deler av Europa bruker 
Euro(€). Den mest kjente valuta er kanskje den amerikanske dollaren - USD 
($). 
 
Den norske myntenheten er kroner.  
 
Krone:   1 kr  = 100 øre 
Øre:  1 øre = 0,01 kr 
   

 Land Mynt 

 EU 1 Euro 

 USA 1 amerikansk dollar (USD) 

 Storbritania 1 engelsk pund (GBP) 

 
Regn med Kristiansand 
Dette vil vi: 
Flere lykkes med regning og matematikk!
Flere liker matematikk og regning! 
Flere tenker matematikk og regning! 
Flere bruker matematikk og regning! 
 
Matematikk angår alle 
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Tips om leksearbeidet 
 
• Oppgaver kan løses på 

forskjellige måter 
• La barnet fortelle om hvordan 

det tenker 
 

• Ikke gi fra deg svaret med en 
gang! Finn først ut om barnet 
forstår oppgaven - og alle 
ordene som brukes i 
oppgaven. Prøv å få barnet 
med på en mulig løsnings-
metode ved å gi hint. 

 
• Galt svar kan være til hjelp. 

Et galt svar kan hjelpe deg og 
barnet ditt til å oppdage hva 
barnet ikke forstår. 

 
• Hjelp barnet ditt til å prøve 

seg. Gi tid til å utforske 
forskjellige framgangsmåter 
for å løse et problem 

 
• Finn gjerne konkrete 

gjenstander som kan hjelpe 
barnet til å ”se” oppgaven- 
bruke klosser, metermål, 
litermål o.l. 

 
• La barnet ditt erfare at noen 

oppgaver må vi streve litt 
med før vi får dem til. 

 
• Lekser skal oppleves 

meningsfulle.  Av og til kreves 
strev og innsats for å finne 
løsninger. Ta kontakt med 
læreren dersom barna synes 
at leksene er altfor 
vanskelige. Da må leksene 
tilpasses bedre – barn må ha 
en reell sjanse til å lykkes. 

 
 

Gode nettsider for 
elever og foreldre 
• www.matematikk.org Har 

egen side for foreldre. Her 
finner du oversikt over 
læreplaner, temaet 
matematikkvansker, 
matematiske spill for elever. 

 
• www.gruble.net En side med 

mange spill og aktiviteter som 
tar utgangspunkt i skolefag. 

 
• www.puggandplay.com En 

side der dere kan få 
leksehjelp eller  stille 
matematiske spørsmål. 

 
• www.fug.no og 

www.foreldrenettet.no  Her 
finnes  mye informasjon for 
foreldre som har barn i 
grunnskolen. 

  
• www.norges-bank.no 

/stat/valutakurser Her kan du 
finne valutakurser for Norges 
bank 

Valutakurs 
Når en reiser utenlands, må en ofte regne om utenlandske 
penger til norske kroner. Først da er en i stand til å  
sammenligne priser ute og hjemme.  
 
Verdien av utenlandsk valuta i norske kroner kaller vi valutakursen. 
Valutakursen bestemmes på børsen og kan ofte skifte verdi. 
 
Fra norske kroner til utenlandske valuta 
     
  
 
 
 
Fra utenlandsk valuta til norske kroner 
 
      
 
 
 
Velg et land som dere ønsker å reise til. Undersøk pengesystemet. 
Sammenlikn priser på varer og tjenester i dette landet i forhold til 
priser i Norge.  
 
La barna legge opp et budsjett for en to ukers ferie. De skal innom 
minst 4 land. De må ha lommepenger i riktig valuta. De bestemmer 
selv hvor lenge de skal være i hvert land og hvor mye penger de 
trenger. Budsjettet kan være 5000 kr. Hvor mye har de i hver 
valuta? 
 
Avstand 
De lengdeenhetene vi bruker mest er, mil, kilometer, meter, 
desimeter, centimeter og millimeter.  
 
1 m   = 10 dm   Vi har videre: 
1 dm = 10 cm   1 mil = 10 km 
1 cm =  10mm   1 km = 1000 m 
 
Når dere er ute å kjører, bruk kilometertelleren  
og finn ut hvor langt det er mellom ulike steder.  
Ved lengre kjøreturer kan dere ha ulike konkurranser i bilen. Tipp 
avstander; Hvor langt er det til neste bensinstasjon? Neste skilt, 
fotoboks, dyr osv. Den som kommer nærmest har vunnet. 
 
Se i Atlas og finn et drømmested i Norge og i utlandet.  
Prøv å finne ut hvor langt det er dit fra ditt hjemsted.  
Bruk kartet, finn steder dere har vært eller skal dra,  
Hvor mange mil reiser dere da?  God tur! 
  

Dette gjelder ikke  Euro, britiske 
pund (£) og amerikanske dollar ($). 
Disse er oppgitt i enhetskurs så du 
skal ikke gange med 100 

  
Kurs

NOKValuta 100•
=    

100
kursValutaNOK •

=  
Dette gjelder ikke  Euro, britiske 
pund (£) og amerikanske dollar 
($). Disse er oppgitt i enhetskurs 
så du skal ikke dele på 100 


