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Mette Reissmann og Jan Swyrtz regner på livet 
løs, så Michelle og Thomas kan komme på ret 
spor igen.  
 

Luksusfælden 

TV3, 2010, Michelle på 23 år og Thomas på 25 år, 43 min.  

Luksusfælden har siden 2005 været en fast del af TV3's programflade. Forbrugerjurist Mette Reissmann og 
økonomikonsulent Jan Swyrtz besøger danskere, som har brug for økonomisk førstehjælp. Eksperterne 
undersøger hvordan pengene er blevet brugt, hvilket typisk viser et stort overforbrug. I programmet 
forsøger eksperterne at arbejde sig frem til en løsning, der kan få familierne på økonomisk ret kurs igen.  

I denne udsendelse møder vi en lille familie, som 
består af Michelle på 23 år og Thomas på 25 år. 
Sammen har de et barn, Silas, og hunden Nika. 
Michelle er pædagogmedhjælper, men er pt. på 
barselsorlov. Thomas arbejder som kølemontør. De to 
skylder næsten 2 millioner kroner. Deres realkreditlån 
(obligationslån) i lejligheden er på 1.300.000. Desuden 
har de lånt 440.000 kroner i banken til udbetalingen af 
lejligheden. Desuden har de et forbrugsbanklån (bl.a. 
til deres bil) på omkring 150.000 – altså i alt skylder de 
cirka 1.900.000.  
 

De har problemer med at få pengene til at slå til – 
faktisk viser det sig, at de har et månedligt 
overforbrug på knap 10.000 kroner. Dermed er parrets 
drømme om et stort bryllup og udlandsrejse sat på 

standby. Det viser sig, at det især er Michelles overforbrug, som er skyld i parrets økonomiske krise. Hun 
bruger ganske enkelt flere penge end de har. Følelserne kommer i spil, så eleverne ser, at minus på kontoen 
har nogle emotionelle konsekvenser. 
 
Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelsen. 
 
Denne pædagogiske vejledning kan bruges tværfagligt mellem samfundsfag og matematik. Ud over de 
matematiske færdigheder, som kan trænes, vil det i samfundsfag være oplagt at starte et længerevarende 
økonomiforløb med denne udsendelse. Med udgangspunkt i hverdagen for et helt almindeligt ungt par, 
som eleverne kan relatere sig til, kan man derefter tage fat på den større nationale- og globale økonomi, 
som faghæftets mål stræber imod.   

 

Fælles Mål 

Det tværfaglige samarbejdes berettigelse findes allerede i formålet for matematik, hvor der står ”at 
eleverne skal opnå viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i 
matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv og samfundsliv…” 

Videre står der ”at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig 
sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at 
tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.” 



 
Tema: Økonomi Fag: Samfundsfag og matematik Målgruppe: 8. – 9. klasse     
Titel: Luksusfælden  Vejledning Lærer/elev   

Udarbejdet af pædagogisk konsulent for historie, kristendomskundskab og samfundsfag 
Lars A. Haakonsen UCN, i samarbejde med matematiklærer Anne-Mette Lauritsen, oktober 2012.  

www.cfufilmogtv.dk 

Side 2 af 5 

Med dette har man, som underviser, en stor forpligtelse til at se mange af de matematiske 
problemstillinger i et samfundsfagligt lys.  
 
Når man ser på slutmålet efter 9.klasse, er økonomi ikke er nævnt. Først i anvendelsen af matematikken 
står der, at undervisningen skal lede frem mod, ”… at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at arbejde med problemstillinger vedrørende dagligdagen, bl.a. i forbindelse med 
privatøkonomi, bolig og transport”. Og videre ”… at behandle eksempler på problemstillinger knyttet til den 
samfundsmæssige udvikling, hvori bl.a. økonomi indgår...” 
 
Indenfor samfundsfagets slutmål, vil det næppe være nogen underdrivelse, at ”den store økonomi” fylder 
meget. Begreber som økonomisk globalisering, økonomiske kredsløb og markedsmekanismen kan virke 
store og uoverskuelige for eleverne i folkeskolens ældste klasser. Derfor er det også glædeligt, når man i 
faghæftets læseplan bl.a. kan læse, at ”indholdsvalget i samfundsfagsundervisningen ikke foretages direkte 
ud fra fagets formål og mål eller alene ud fra dets faglige perspektiver, men må principielt og nødvendigvis 
også bero på en vurdering af, hvad der er vigtigt at læse set i relationer til elevernes fælles erfaringsverden.” 
 
For at begribe de overordnede begreber om det økonomiske kredsløb og markedsmekanismen, er det en 
forudsætning, at eleverne har en forståelse for privatøkonomiens rolle i disse store begreber. Til dette er 
”Luksusfælden” optimal. Udsendelsen kan ikke, i et forløb om økonomi i samfundsfag, stå alene, men som 
en opstart til emnet er programmet optimalt. 
    

Ideer til undervisningen 

Inden udsendelsen vises vil det være en god idé, at 
tale om elevernes forforståelse af økonomi. Det vil 
være oplagt at tale om, hvilke indtægter og udgifter 
der er i en husholdning. Næppe alle elever har en stor 
indsigt i, hvilke pengestrømme der rent faktisk er i 
deres husholdning.  

I udsendelsen opstiller de økonomiske eksperter 

følgende regnskab over parrets indtægter og udgifter de sidste 12 måneder. På indtægtssiden er der 40.600 

hver måned, når skatten er betalt. Dette beløb kommer fra løn, børnepenge og overskydende skat. De 

månedlige udgifter fordeler sig således: 

 

Boligposten Øvrige faste udgifter Gæld Transport Mad Hund Diverse 

lån, el, vand forsikringer, telefon,  forbrugs- udgifter     Tøj, tandlæge 

og varme A-kassen, licens  lånet til bil     gaver, pc-udstyr 

              

11.100 5.000 1.400 3.300 7.000 1.200 21.000 

 

Der kunne arbejdes med følgende spørgsmål  

 

- Beregn hvordan disse udgifter forholder sig i procent i forhold til den månedlige indkomst?  

- Hvordan synes du forholdet mellem indtægter og udgifter er?  
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Danskernes privatforbrug har historisk ændret sig meget. Udgifterne til mad faldet, mens boligudgifterne er 

steget.  

 

Danskernes privatforbrug  

 

 

 

 

 

 Kilde: ”Få styr på økonomien”, Søndergård, Lars. Gyldendal 2009, s. 11.  

 

- Sammenlign det unge pars udgifter til mad og bolig. Passer det med denne tabel?  

- Hvorfor har disse typer (mad og bolig) af forbrug ændret sig så meget siden 1948? 

  

Udover de mere matematiske opgaver rejser udsendelsen også nogle diskussionsemner. Bl.a. udtaler 

Michelle, at: ”... at ved at jeg kun skal bruge 1.000 kr. om måneden, så daler mit humør. Jeg bliver glad, når 

jeg selv synes jeg ser godt ud, og det gør jeg ved at gøre noget ud af mig selv. Og det koster jo penge.”  

 

Ellers kunne man tage fat i disse på det klassiske spørgsmål om hvorvidt, der er forskel på hvordan piger og 

drenge bruger deres penge? Eventuelt kunne man lave en lille undersøgelse omkring dette.  

 

Hvis tiden tillader det, kunne man også tage fat i nogle dilemmaer, som det unge par står overfor. Hunden 

Nika koster det unge par omkring 14.000 kroner om året – mange penge, når man månedligt er i 

underskud.   

  

Faktum er, at parret skal spare. Derfor kunne det være oplagt, at eleverne kunne lave forskellige forslag til, 

hvordan der kunne spares penge.    

 

Efter besøget af de to økonomer ser Michelle og Thomas’ budget noget anderledes ud. 

 

Boligposten Øvrige faste udgifter Gæld Transport Mad Opsparing Diverse 

lån, el, vand forsikringer, telefon,  forbrugs- udgifter     Tøj, tandlæge 

og varme A-kassen, licens lånet til bil     gaver, pc-udstyr 

              

             
11.100  

                                    
6.000  

        
5.000  

          
2.500  

    
5.500  

              
5.000  

                    
5.500  

 

Dette kunne give anledning til følgende spørgsmål og opgaver.  

 

- Beregn hvordan disse udgifter forholder sig i procent?  

- Sammenlign dette forbrug med danskernes privatforbrug (mad og bolig).  

- Hvordan har procenttallene ændret sig i forhold til det første regnskab? 

 1948 1960 1975 1985 1995 2000 2007 

Mad 38,5 32,5 25,6 21,9 17,8 16,4 14,2 

Bolig   4,4   7,6 15,4 17,2 19,6 19,7 19,2 
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En sidste opgave til udsendelsen kunne være, at spå om fremtiden. Hvis vi besøgte parret om et år, hvordan 

ville deres økonomiske situation se ud? 

 

Andre aktivitetsforslag  

 

- Hvordan bruger du dine penge? Lav et regnskab – bruger du alle dine penge, eller sparer du op? 

- Lånetyper. Det unge par afdrager i udsendelses start deres forbrugslån med 1.400 kroner pr. 

måned. Løbetiden er 17 år. Lånets hovedstol var på cirka 150.000, men hvor meget får de betalt 

tilbage sammenlagt?  

- Sammenlign lån – se fx L’easys afbetalingsaftaler, bankernes billån, forbrugslån ect.  

- Sms-lån er det nyeste tiltag indenfor lånevirksomhed og kan være en dyr fornøjelse. Lad eleverne 

undersøge hvad dette er.    

- Besøg den lokale bank. De fleste banker har skræddersyede undervisningsforløb, der henvender sig 

til folkeskolens ældste klassetrin.   

Supplerende Materialer 
Følgende er forslag til supplerende materialer, der evt. kan lånes på dit lokale CFU. 
 

Bøger om emnet: 

Excel i samfundsfag, Hansen, Christina Blach m. fl. Columbus 2011.  

Få styr på økonomien, Søndergård, Lars. Gyldendal 2009.   

Verden i dag – finanskrisen, Hynson Colin, Flachs 2009.  

 

Web-sider 

www.finanskarriere.dk   

 

Her findes der gode ideer til undervisningen under ”skolematerialer”. Her kan nævnes et  
kompendium til budgetopgaver, ung og økonomi opgaver, forklaring på ÅOP mv. 
 
www.pengepriser.dk   

 

Her kan man sammenligne priser på forskellige typer lån. 
 
www.matematikkensunivers.dk  

 

Siden er udviklet i samarbejde mellem Finansrådet og Danmarks Matematiklærerforening.   
Her kan eleverne vælge ”scenarier” og herunder ”hvordan får jeg råd?” Ideen er at eleverne skal 
bruge matematikken til at regne sig frem til hvornår de fx har råd til en rejse, en hest, eller en 
Ferrari! Det faglige stof er procent og simpel rentesregning, hvor man kan variere sværheds- 
graden. Kræver UNI-Login. 
 

 

http://www.finanskarriere.dk/
http://www.pengepriser.dk/
http://www.matematikkensunivers.dk/
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www.ty.spotslant.com   

 

Spotlån via sms. Her kan man bl.a. se, at et 500 kroners lån, kan medføre en ÅPR på 138.143.381.951 % 

 

Artikler om emnet:  

 

Privatøkonomi skal på skoleskemaet,  Berlingske Business, 30. april 2011.   

Unge har rod i privatøkonomien,  Berlingske Business, 30. april 2011.   

10 gode råd til unge om økonomi,   Tænk, 08. februar 2012.   

 

  

http://www.ty.spotslant.com/
http://www.business.dk/bank/privatoekonomi-skal-paa-skoleskemaet
http://www.business.dk/bank/unge-har-rod-i-privatoekonomien
http://woview.infomedia.dk/?url=http://taenk.dk/gode-r%C3%A5d/10-gode-r%C3%A5d-til-unge-om-%C3%B8konomi&OpointData=33110a0411e1297761906b71afa84597JmlkX3NpdGU9NjQyNyZpZF9hcnRpY2xlPTExNzAmaWRfdXNlcj0yODQwJmlkX2FwcGxpY2F0aW9uPTEwMDAzNTkmbGFuZz1lbg

