
1

Pengar
2Kristina Lutteman  

Per-Anders Nilsson

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Till läraren



2

Pengar 2

Hur ser våra mynt och sedlar ut och vad använder vi dem till? 

I Pengar 2 får eleverna jobba med samtliga mynt; 1-, 2-, 5- och 10-kronan. 
De sedlar som tas upp är; 20-, 50- och 100-kronorssedeln. Eleverna får 
räkna pengar, växla, jämföra priser och uppskatta vad olika varor kan 
kosta. Tanken är att eleverna ska få en förståelse för pengars värde 
och att saker kostar olika mycket.

Bilderna på varorna har vi medvetet valt utifrån saker som eleverna 
kan känna igen från sin egen vardag. Urvalet är också tänkt att passa 
elever i olika åldrar.

När ni löser uppgifterna kan det vara till stor hjälp att använda inköpta 
mynt och sedlar. Mynten i boken är i naturlig storlek vilket gör det  
möjligt att lägga konkreta mynt direkt på de illustrerade. Sedlarna  
har vi däremot varit tvungna att förminska av utrymmesskäl. 

Man behöver kunna och förstå många begrepp när man handskas med 
pengar. Av den anledningen finns övningar som tränar de här begreppen: 
lika mycket, mer än, mindre än, billigare än, dyrare än, billigast, dyrast, 
hälften och dubbelt. 

Det behövs naturligtvis många fler övningstillfällen för eleverna att 
växla och räkna pengar än vad som tas upp i den här boken. Bygg gärna 
upp en affär i klassrummet för att träna konkret och för att eleverna 
ska få möjlighet att öva ofta.

I ett antal uppgifter får eleverna uppskatta och ta ställning till vad  
man kan köpa för en viss summa pengar. För att de ska få en känsla  
för, och en visuell bild av, vad olika varor kostar behöver eleverna  
undersöka priser på varor. Besök affärer och titta i reklamblad.  
Kanske kan eleverna få i hemläxa att kolla priset på några varor  
i den affär de brukar handla i? 
Finns det olika priser på samma vara, som t.ex. tandkräm?
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Bokens innehåll

 
Sidorna 4–5 
Inled med att, på ett enkelt sätt, förklara varför vi har pengar. Jämför 
med byteshandel. 
 
Ta fram mynt och sedlar och jämför med dem på uppslaget. Vad betyder 
valör? Vilka valörer använder vi i Sverige?  
 
Vilka mynt och sedlar känner eleverna igen? I vardagligt tal finns det 
flera olika benämningar på våra sedlar. (tjuga, hundring, 20-, 50-, 100-, 
200-, 500-, 1000-lapp). Vad brukar eleverna kalla sedlarna?  
I boken har vi valt att skriva 20-, 50- och 100-kronorssedel men man 
kan naturligtvis välja att använda den benämning som eleverna känner 
igen och använder.

Vilka personer är avbildade på sedlarna? Vad tror de mynten är gjorda 
av? Vilket mynt är värt mest och vilket är värt minst?

Vilket mynt är minst i storlek och vilket är störst? 
Vilken sedel är minst i storlek och vilken är störst?

Vad betyder valuta? Hur ser förkortningen för kronor ut? Kan eleverna 
nämna några andra länders valutor?  
 
Sidorna 6–7 
Jämför mynten innan ni arbetar med sidorna. Hur kan man se skillnaden 
på en 1-krona och en 2-krona? Hur kan man se skillnaden på en 5-krona 
och en 10-krona? Finns det några likheter? Hur vet man vad de är värda? 
(valören)

Sidan 8 
Kan eleverna fortsätta räkna efter fyra stycken 2-, 5- och 10-kronor, 
det vill säga förstår de att det handlar om 2-, 5- och 10-hopp?
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Sidan 9 
Räkna ihop pengar i plånböckerna. Hitta även på egna exempel och 
fråga varandra. 

Sidan 10 
Räkna ihop pengarna och skriv priset på prislappen. Här övar vi att 
summera olika valörer.  
 
Sidan 11 
Räkna ihop vad två varor kostar tillsammans. Räcker en 10-krona för 
att betala varorna? 

Sidan 12 
Ta fram mynt för att lättare räkna ut svaren. Förslagsvis arbetar  
eleverna två och två för att konkretisera uppgiften. Sista uppgiften  
är klurig. Här kan man naturligtvis låta eleven växla 5-kronan först  
för att på så sätt lättare se hur man delar. 

Sidan 13 
Kan eleverna växla till 10 kronor? Eleven räknar och ringar in rätt antal 
10-kronor. För att göra uppgiften lite svårare finns det fler mynt än vad 
som behövs. Öva gärna mer. Kanske någon vet hur man kan växla tre 
eller fyra 10-kronor?

Sidorna 14–15 
Vad är billigare än en liter mjölk och vad är dyrare än en diskborste? 
Vad tror eleverna? Vad har de för erfarenheter? Uppskatta och resonera. 

Sidorna 16–17 
Vad är billigast och dyrast? Här får eleverna jämföra likartade varor 
med varandra. Syftet är att uppmärksamma och förstå att likartade 
varor kan kosta olika mycket. Det är viktigt att jämföra priser. Samtala 
om att man måste spara längre tid om man vill köpa dyrare saker. Det 
finns höga summor i övningen men tanken är bara att eleverna  ska 
förstå vad som är mer eller mindre.
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Sidan 18 
20-kronorssedeln presenteras. Vad är det för skillnad på mynt och sedlar? 
På hur många sätt kan man växla en 20-kronorssedel? Finns det fler 
sätt än de som visas på sidan? 

Vilken valör är värd hälften så mycket som 20-kronorssedeln?

Sidan 19 
Fyra högar med mynt är var och en värda lika mycket som en  
20-kronorssedel. Kan eleverna hitta rätt högar? 

I mynthögen längst ner till höger visas framsidan på en av 2-kronorna. 
Hur kan man veta att det är en 2-krona och inte en 1-krona?

Sidan 20 
I den här läsuppgiften får eleverna träna mer på att växla en 
20-kronorssedel.

Sidan 21 
Kan eleverna fortsätta räkna med olika antal 10-kronor och  
20-kronors-sedlar, det vill säga förstår de att det handlar om 10-  
och 20-hopp? 

I den andra mynthögen visas framsidan på en av 10-kronorna. Hur kan 
man veta att det är en 10-krona?

Sidan 22 
Räkna ihop pengarna i plånböckerna. Låt eleverna hitta på egna exempel 
och fråga varandra. 

Sidan 23 
Räkna ihop pengarna och skriv priset på prislappen. Här tränas summor 
med 20-kronorssedeln i kombination med 2-, 5- och 10-kronor. 
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Sidan 24 
Räkna ihop vad två varor kostar tillsammans. Räcker en 20-kronorssedel 
för att betala varorna? 

Sidan 25 
Rita in pengar så att summan stämmer. Eleven väljer själv vilka mynt 
som ska ritas in. Samtala sedan om ifall det finns andra kombinationer 
än de som eleverna valt. 
 
Sidan 26 
I läsuppgiften får eleverna bland annat träna på 20-hopp. Här kan man 
hitta på egna räkneuppgifter till exempel; Hur mycket får Nora betala 
om hon bjuder sina kompisar på popcorn? Hur mycket får sex personer 
betala i inträde? 

Sidan 27 
Resonera kring vilka varor som är billigare än och dyrare än 20 kr?  
Fundera tillsammans med eleverna. Vad har de för erfarenheter?  
Uppskatta, resonera och färglägg. 

Sidorna 28–29 
Vad är billigast och dyrast? Här får eleverna jämföra likartade varor 
med varandra. Syftet är att uppmärksamma och förstå att likartade 
varor kan kosta olika mycket. Det finns höga summor i övningen men 
tanken är bara att eleverna  ska förstå vad som är mer eller mindre.

Sidan 30 
Hur mycket får man tillbaka om man har en bestämd summa pengar 
och köper en viss sak?

Sidorna 31–32 
Ta fram mynt och sedlar för att lättare räkna ut svaren. Förslagsvis 
arbetar eleverna två och två för att konkretisera uppgiften. 
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Sidan 33 
Kan eleverna växla till 20-kronorssedlar? Eleven räknar och ringar  
in rätt antal sedlar. För att göra uppgiften lite klurigare finns det fler 
sedlar än vad som behövs samt att några av mynten visas med den 
”svårare” sidan uppåt.

Öva gärna mer. Kanske någon vet hur man kan växla till fler  
20-kronorssedlar?

Sidan 34 
50-kronorssedeln presenteras. På hur många sätt kan man växla en 
50-kronorssedel? Finns det fler sätt än de som visas här? 

Sidan 35 
Tre högar med mynt är var och en värda lika mycket som en  
50-kronorssedel. Kan eleverna hitta rätt högar? I några av högarna  
visas den svårare sidan av myntet eller sedeln. Hur kan man trots  
detta veta vilken valör det är?

Sidan 36 
Repetera gärna olika sätt att växla 50 kr innan ni gör sidan. Låt eleverna 
ge egna förslag.

Sidan 37 
Kan eleverna fortsätta räkna efter fyra stycken 50-kronorssedlar, det 
vill säga förstår de att det handlar om 50-hopp? 

Sidan 38 
Räkna ihop pengarna i plånböckerna. Låt eleverna hitta på egna exempel 
och fråga varandra. 

Sidan 39 
Räkna ihop pengarna och skriv priset på prislappen. Här övar vi att 
summera 20- och 50-kronorssedeln tillsammans med olika mynt.  
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Sidan 40 
Uppskatta vad 50 kr räcker till. Många av varorna har eleverna mött 
tidigare i boken. Vad har eleverna för egna erfarenheter? Vad mer kan 
man köpa för 50 kronor? 

Sidan 41 
Använd gärna mynt och sedlar för att göra läsuppgiften mer konkret. 
Hitta på egna förslag, till exempel; Vad får Albin betala om han köper 
en kokt korv och en festis? Hur mycket dyrare är en grillad korv än en 
kokt korv? Vad skulle eleverna själva vilja köpa och vad skulle det i så 
fall kosta?

Sidan 42 
Här möter eleven förkortningen :- som ofta används vid helt antal  
kronor. Har de sett den på affären? Pengarna räcker endast till en av 
varorna. Kan eleverna hitta vilken? (två till tre valörer) 

Sidan 43 
Räkna ihop vad två varor kostar tillsammans.  
Räcker en 50-kronorssedel för att betala varorna? 

Sidan 44 
Dra streck från mynt och sedel till rätt ruta så att summan stämmer. 
Här är det ett bestämt mynt eller sedel som saknas till varje ruta. 
 
Sidan 45 
Resonera kring vilka varor som är billigare än och dyrare än 50 kr?  
Fundera tillsammans med eleverna. Vad har de för erfarenheter?

Sidorna 46–47 
Vad är billigast och dyrast? Här får eleverna jämföra likartade varor 
med varandra. Syftet är att uppmärksamma och förstå att likartade 
varor kan kosta olika mycket. Det finns höga summor i övningen men 
tanken är bara att eleverna  ska förstå vad som är mer eller mindre.
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Sidan 48 
Ta fram mynt och sedlar för att lättare räkna ut svaren. Förslagsvis 
arbetar eleverna två och två för att konkretisera uppgiften. 

Sidan 49 
Vad är rimligt att varorna kostar? Eleverna uppskattar ungefärligt pris 
och kryssar i rutorna.

Sidorna 50–51 
Det är bra att arbeta samtidigt med begreppen dubbelt och hälften för 
att se sambandet. För vissa elever kan begreppet dubbelt vara lättare 
att förstå än begreppet hälften. Bestäm utifrån den enskilda eleven 
vilket ni inleder med.

Laborera med eleverna innan ni arbetar med sidorna.  
Förslagsvis kan man till exempel lägga fram två 10-kronor. Fråga eleverna 
hur många kronor det är. Säg sedan; ”Dubbelt blir det om du tar lika 
mycket en gång till” och lägg fram två 10-kronor till.

Gör på samma sätt med hälften. Lägg fram två 10-kronor och be eleven 
ge dig hälften av pengarna. Säg; jag vill ha lika mycket som du, så du får 
ge mig hälften.

När ni sedan arbetar med sidorna i boken utgår ni från varan längst till 
vänster. Vilken av de andra varorna är hälften så dyr? Vilken av de andra 
varorna är dubbelt så dyr? Använd 10-kronor och växla när det behövs. 
Att dela ett udda tal är svårt men vi har ändå valt att ta med 50 kr  
eftersom vi vill befästa att 25 kr + 25 kr = 50 kr och 50 kr - 25 kr = 25 kr 
 
Sidorna 52–53 
Vad betyder halva priset? Känner eleverna till begreppet och i vilket 
sammanhang? Här behöver eleven veta att halva priset är hälften  
av ursprungspriset. Innan ni arbetar med sidorna kan eleverna träna  
tillsammans med att fråga varandra hur mycket hälften av en viss  
summa är.
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Eleven skriver ner halva priset på varje vara. Först genom att avläsa 
priset på prislappen och sedan genom läsuppgifter. Ta fram de mynt och 
sedlar som behövs för att lösa uppgifterna.

På sidan 52 kan man gärna fråga eleverna om de kan lista ut vilken 
mugg som är dubbelt så dyr som muggen med tulpanen och vilken som 
är hälften så dyr som muggen med tulpanen.

Sidan 54 
Hur mycket får man tillbaka om man har en bestämd summa pengar 
och köper en viss sak? Här går det att kryssa över de sedlar mynt som 
varan kostar och på så sätt lättare se vad man får tillbaka. 
 
Sidan 55 
Har eleverna en känsla för vad olika varor kostar och har de förstått 
begreppen? Eleverna svarar på frågor och ringar in sina svar. 

Sidan 56 
100-kronorssedeln presenteras. På hur många sätt kan man växla en 
100-kronorssedel? Finns det fler sätt än de som visas här?  
Vilken valör är värd hälften så mycket som 100-kronorssedeln?

Sidan 57 
Tre högar med mynt är var och en värda lika mycket som en  
100-kronorssedel. Kan eleverna hitta rätt högar? I några av högarna 
visas den svårare sidan av myntet eller sedeln. Hur kan man trots  
detta veta vilken valör det är?

Sidan 58 
Repetera gärna olika sätt att växla 100 kr innan ni gör sidan. Låt eleverna 
ge egna förslag.
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Sidan 59 
Kan eleverna fortsätta räkna efter fem stycken 100-kronorssedlar, det 
vill säga förstår de att det handlar om 100-hopp? 

Sidan 60 
Räkna ihop pengarna i plånböckerna. Låt eleverna hitta på egna exempel 
och fråga varandra. 

Sidan 61 
Räkna ihop pengarna och skriv priset på prislappen. Här kombinerar vi 
20-, 50- och 100-kronorssedeln tillsammans med olika mynt.  

Sidan 62 
Uppskatta vad 100 kr räcker till. Många av varorna har eleverna mött 
tidigare i boken. Vad har eleverna för egna erfarenheter? Vad mer kan 
man köpa för 100 kronor? 

Sidan 63 
Använd gärna mynt och sedlar för att lösa uppgiften. 
Hitta på fler frågor, till exempel; Vad får sex personer betala? 
Titta på tavlan över vilka filmer som visas. Vilken film tror du att Ylva 
och Fatima ska se? Hur lång är den filmen? 

Sidan 64 
Pengarna räcker endast till en av varorna. Kan eleverna hitta vilken? 

Sidan 65 
Räkna ihop vad två varor kostar tillsammans.  
Räcker en 100-kronorssedel för att betala varorna? 

Sidan 66 
Dra streck från mynt och sedel till rätt ruta så att summan blir 100 kr. 
Här är det ett bestämt mynt eller sedel som saknas till varje ruta. 
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Sidan 67 
Resonera kring vilka varor som är billigare än och dyrare än 100 kr? 
Fundera tillsammans med eleverna. Vad har de för erfarenheter? 

Sidorna 68–69 
Vad är billigast och dyrast? Här får eleverna jämföra likartade varor 
med varandra. Syftet är att uppmärksamma och förstå att likartade 
varor kan kosta olika mycket. Det finns höga summor i övningen men 
tanken är bara att eleverna  ska förstå vad som är mer eller mindre.

Sidorna 70–71 
Ta fram mynt och sedlar för att kunna växla och lättare räkna ut svaren. 
Förslagsvis arbetar eleverna två och två för att konkretisera uppgiften. 

Sidan 72 
Det kan vara lättare för vissa elever att börja med begreppet dubbelt 
och sedan gå vidare med hälften. Välj upplägg utifrån den enskilda eleven.

Utgå från varan längst till vänster. Vilken av de andra varorna är hälften 
så dyr som den? Använd mynt, 10-kronor och växla när det behövs.  
Här kan man också prata om begreppet halva priset.   
 
Sidan 73 
Utgå från varan längst till vänster. Vilken av de andra varorna är dubbelt 
så dyr som den? Använd 10-kronor och 100-kronorssedlar och växla 
när det behövs.

Sidan 74 
Här ska eleven avläsa priset på prislappen och sedan skriva halva priset 
på varje vara. Ta fram de mynt och sedlar som behövs för att lösa  
uppgiften.

Fråga eleverna om de kan lista ut vilken tröja som är dubbelt så dyr 
som tröjan i mitten och vilken som är hälften så dyr som tröjan i mitten.
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Sidan 75 
Hur mycket får man tillbaka om man har en bestämd summa pengar 
och köper en viss sak?

Sidan 76 
Ta fram 100-kronorssedlar till hjälp för att lösa uppgiften. Jämför med 
elevernas egna erfarenheter. Har de veckopeng eller månadspeng?  
Sparar de till något speciellt? Hur länge måste de spara för att kunna 
köpa det de önskar sig?  
Hitta gärna på fler varor som Fatima vill köpa. Prova också att ändra 
månadspengen till en annan summa. 

Sidan 77 
Har eleverna en känsla för vad olika varor kostar och har de förstått 
begreppen? Eleverna svarar på frågor och ringar in sina svar. 

Sidan 78 
Eleverna utvärderar kort arbetet med boken. Samtala sedan gärna 
både i grupp och enskilt för att få veta mer ingående vad som upplevdes 
lätt eller svårt.

Sidorna 79–88 
Slutligen finns ett antal sidor för repetition där eleverna har möjlighet 
att själva påminnas och bedöma sitt eget lärande. Pedagogen får hjälp 
att se elevernas kunskaper och kan utgå från dessa vid fortsatt planering. 

 


