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FORBRUG: Nyt sam-
arbejde skal øge den 
økonomiske forstå-
else og skabe sunde-
re forbrugsmønstre 
hos Byskovskolens 7. 
klasser.

Af Hans-Henrik Lærke

RINGSTED: Formålet med 
»ung privatøkonomi«, som 
PwC og Skoleglæde.nu står 
bag, er at give landets unge 
en bedre økonomisk forstå-
else og fornuftig forbruge-
radfærd.

- Vi vil gøre matematikken 
nærværende og motiveren-
de. Vi håber, de unge kan se 
sig selv i matematikken, for-
tæller Henrik Leth, der er 
grundlægger af Skoleglæde.
nu, der bryder med de klas-
siske undervisningsram-
mer.

Fredag formiddag stod 
han selv for et stjerneløb på 
Byskovskolen, hvor elever-
nes købsønsker skulle testes 
ved seks poster: Hvor vigtigt 
er mit køb? Hvad får jeg ud af 
det? Kan det vente? Skal jeg 
gøre det?

- Humlen er at gøre elever-
ne bevidste om, hvad der 
styrer deres køb. Vi vil ska-

be selvforståelse og påpege, 
at man godt kan have lyst til 
at købe nogle bestemte ting, 
fordi det giver en plads i fæl-
lesskabet eller styrker ens 
rolle i et fællesskab, siger 
Henrik Leth, der håber ele-

verne reflekterer over deres 
køb og ikke bare bruger løs i 
jagten på prestige.

Det er der grund til.

Det går galt for mange
Baggrunden for det nye 

samarbejde mellem PwC og 
Skoleglæde.nu skyldes øko-
nomisk uføre blandt mange 
unge i Danmark. Undersø-
gelser viser, at det går galt 
for mange i en tidlig alder, 
hvor gældsproblemer bliver 

grundlagt og kan få konse-
kvenser langt ind i voksen-
livet.

Nye tal fra RKI viser, at 
cirka 47.000 unge i alderen 
18-30 år er registreret med 
mindst én anmærkning i 

RKI. Samtidig viser en un-
dersøgelse fra 2018 fra Tænk 
og Trygfonden, at hver nien-
de ung slås med økonomien, 
og at cirka 140.000 unge har 
tilbagevendende betalings-
problemer i hverdagen.

- Når vi går ind i det her, 
skyldes det samfundsudvik-
lingen. Vi ser mange unge 
har svært ved at styre det, 
når de begynder at få flere 
penge mellem hænderne, 
siger Brian Petersen, leder 
af PwC’s kontor i Benløse og 
fortsætter:

- Som virksomhed vil vi 
gerne bidrage til de unges 
økonomiske selvforståelse. 
Vi vil gerne opmuntre til at 
vise personligt lederskab og 
ikke bare blindt følge andres 
forbrugeradfærd.

Debut i Benløse
Med “Ung privatøkonomi” 
håber PwC, at kunne favne 
op til 40 skoler i hele Dan-
mark, så op til 750 elever i 
udskolingen årligt over fire 
år får løftet deres kompeten-
cer.

7. klasse-eleverne på By-
skovskolen har fået lov at 
være de første til at prøve 
forløbet. 

Det omfatter blandt andet 
undervisning, event og et 
besøg hos PwC i Ringsted.

Elever lærer om sunde forbrugsmønstre

FORBRUGSADFÆRD: 
Der er en god idé at 
sammenkæde mate-
matik og forbrugs-
vaner. Skrækken er 
at kopiere eksem-
plerne fra tv, mener 
Julie Rath.

BENLØSE: Blå Mandag ven-
ter inden længe, og med 
bankkontoen fyldt op af pen-
gegaver fra konfirmationen, 
er der grund til at tænke sig 
om, inden shoppeturen be-
gynder.

Det er Julie Rath bevidst 
om. I går fik hun sammen 
med kammeraterne fra 7. 
klasse på Byskovskolen af-
deling Benløse endnu en på-
mindelse, da de satte fokus 
på »ung privatøkonomi«

- Jeg synes, det er fedt at 
have noget om matematik 
og privatøkonomi. Det hjæl-
per, når man er ude at shop-
pe, fortalte Julie Rath.

Hun ønsker ikke at ende, 
som nogle af de skrækek-
sempler, hun har set i tv, 
hvor privatøkonomien er 
blevet et virvar grundet 
overforbrug, kviklån og 
manglende økonomisk for-
ståelse.

En af dagens øvelser 

handlede om matematiske 
begreber anvendt i praksis. 
Decimaler, brøker og pro-
center er godt at have med i 
tankerne, før indkøbskur-
ven bliver fyldt op.

Tænker over sin adfærd
Julie Rath har udset sig en 
trøje, som hun gerne vil 
købe inden længe. Eller skal 
hun vente lidt?

- Hvis man kan få tingene 
billigere, er det jo fedt, siger 
hun.

Hendes idé blev om egen 
forbrugeradfærd blev for-

stærket af en af dagens an-
dre aktiviteter. Eleverne 
skulle med afsæt i et kom-
mende køb besøge seks po-
ster, hvor de blev tvunget til 
at tænke over pris, opnået 
glæde eller mulig udskydel-
se af behov.

- Jeg tænker over disse 
ting, når jeg handler, og jeg 
kunne godt lide spillet, sag-
de Julie Rath, der nu over-
vejer, om hun skal udskyde 
sit køb. For mon ikke trøjen 
bliver lidt billigere med 
tiden eller kommer på ud-
salg.

Elev siger »nej tak«  
til luksusfælden

Hvis de unge lærer om privatøkonomi og forbrug i en tidlig alder, kan de sparer sig selv for en kedelig økonomisk fremtid, fortæller Henrik Leth 
fra Skoleglæde.nu.       Foto: Kim Rasmussen
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Julie Rath synes, det er en rigtig god idé at kombinere matematik og privatøkonomi.


