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Museby

Økonomi i børnehøjde

Læring

• Hjerne (kognitivt, stimulerende indhold)

• Hjertet (følelser, motivation)

• Handling, samvær (de sociale kompetencer)

– I indskolingen…

Stimulerende indhold

• Hvad hedder det?

• Hvor meget er det?

• Hvordan ser det ud?

• Hvor er det placeret henne?

Motivation

• Velkommen til den hemmelige ø og Museby

– Butikken

– Lageret

– Kunsten at tjene penge

– Arbejdet er som en leg?

Samvær Forstyrrelser

• Forstyr ikke min cirkel…

Differentiering

• Talområde

Raketten

• www.matematiklinks.dk

• www.pittelitten.dk

• www.pengeby.dk

• www.arcademics.com

• www.regnmedpenge.dk



HOW-TO-DO museby (sagt med god bred jysk accent) 

1. tegn en forside/butiksrude (se bilag) 

a. Du må handle 4 ting, de må koste mellem ?-? 

2. tegn en lagerbestilling/lagerside. (se bilag) 

a. Der er 12 "pakker", vælg, hvad du tror, du sælger mest af. Tegn flest af dem. 

3. Tag dit hæfte, skriv datoen øverst på en frisk side. 

4. tag på indkøb med dine penge (centicubes/10'er-stænger/100'er-plader eller legepenge fra f.eks. 

www.m-plus.dk ) 

5. Betal og modtag en udklippet lagerbrik, som sættes i dit hæfte. 

6. Når dagen er omme, tæl dine resterende penge, skrive dem nederst på din side 

7. Løber du tør for varer?  

a. Betal lagerchefen (læreren) hvad en side koster plus ekspeditionsgebyr 

8. Løber du tør for penge? 

a. Tjen penge ved at… (ideer) 

i. f.eks. slå 10 gange med 4 terninger. Læg tallene sammen. (addition) 

ii. variant, hvis du slår en to'er i et slag, pilles den ud. (addition) 

iii. start med 50 kr., slå 3 gange med en terning. Træk resultatet fra din penge 

(subtraktion, skattefar) 

iv. Slå 3 gange med 2 terninger, multiplicer terningerne, så mange centicubes tjener 

du. Tag centicubes efter hvert slag (multiplikation) 

v. Start med 50 centicubes, slå med en terning. Del centicubes i ligeligt fordelte 

bunker, evt. rest gives til banken. Du må tage 1-2 bunker, det er din løn. (division) 

b. Du skal købe én ting, før du må gå i gang med at tjene penge igen. 

Vedlagte bilag: 

 Butiksrude 

 Lagerseddel/lagerside 

 basekopi 

 Eksempel på forsider og lagersider 

God fornøjelse 

Materialerne er underlagt copyright-regler fra www.creativecommons.dk 

Navngivelse – Ikke-kommerciel – Ingen Bearbejdede Værker (by-nc-
nd) 

   

Vælg Navngivelse – Ikke-kommerciel – Ingen Bearbejdede Værker 

Denne licens er den mest restriktive af de seks overordnede licenser. Den tillader alene spredning af 

værket til offentligheden. Denne licens kaldes også “gratis reklame”-licensen, idet den tillader andre at 

downloade dine værker og dele dem med andre, så længe de krediterer dig og linker tilbage til dig. De 

kan dog ikke på nogen måde ændre værkerne eller anvende dem kommercielt 

http://www.m-plus.dk/
http://www.creativecommons.dk/
http://creativecommons.org/license/results-one?q_1=2&q_1=1&field_commercial=n&field_derivatives=n&field_jurisdiction=dk&field_format=&field_worktitle=&field_attribute_to_name=&field_attribute_to_url=&field_sourceurl=&field_morepermissionsurl=%E3%80%88=da&language=da&n_questions=3
http://creativecommons.org/license/results-one?q_1=2&q_1=1&field_commercial=n&field_derivatives=n&field_jurisdiction=dk&field_format=&field_worktitle=&field_attribute_to_name=&field_attribute_to_url=&field_sourceurl=&field_morepermissionsurl=%E3%80%88=da&language=da&n_questions=3
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