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7 år
(n=68)

8 år
(n=75)

9 år
(n=75)

10 år
(n=99)

11 år
(n=90)

12 år
(n=93)

13 år
(n=90)

14 år
(n=82)

15 år
(n=115)

16 år
(n=99)

17 år
(n=114)



7 år
(n=29)

8 år
(n=35)

9 år
(n=48)

10 år
(n=69)

11 år
(n=54)

12 år
(n=61)

13 år
(n=63)

14 år
(n=57)

15 år
(n=70)

16 år
(n=58)

17 år
(n=63)

200 kr. eller derunder Over 200 kr. Forskelligt beløb



pige

dreng

0-50 kr. 51-100 kr. 101-200 kr. 201-300 kr.

301-400 kr. 401-500 kr. Mere end 500 kr. Forskelligt beløb



Nej

Ja, men pligter
udløser ikke
lommepenge

Ja, pligter der
udløser lommepenge



Give barnet
forståelse af

pengenes værdi

Man skal yde for
at nyde

Som motivation
til at hjælpe

Alle skal hjælpe
til i hjemmet

Barnet kan
spare op til

ønsker

I stedet for at
have et fritidsjob

Andet Ved ikke

7-12 år (n=161) 13-17 år (n=102) Total (n=263)



Kontant

Elektronisk overførsel via netbank
eller MobilePay

Nedskrevet beløb, men ikke
udbetalt

Andet



7 år
(n=29)

8 år
(n=35)

9 år
(n=48)

10 år
(n=69)

11 år
(n=54)

12 år
(n=61)

13 år
(n=63)

14 år
(n=57)

15 år
(n=70)

16 år
(n=58)

17 år
(n=63)

Kontant Elektronisk overførsel via netbank eller MobilePay

Nedskrevet beløb, men ikke udbetalt Andet





pige

dreng

Altid Ofte En gang imellem Sjældent Aldrig



pige

dreng

Altid Ofte En gang imellem Sjældent Aldrig



pige

dreng

Altid Ofte En gang imellem Sjældent Aldrig



7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år

Sparebøsse el.lign.

Bankkonto

Hos forældre

Andet



7 år
(n=68)

8 år
(n=75)

9 år
(n=75)

10 år
(n=99)

11 år
(n=90)

12 år
(n=93)

13 år
(n=90)

14 år
(n=82)

15 år
(n=115)

16 år
(n=99)

17 år
(n=114)

Ja (n=553) Nej (n=447)





7 år
(n=68)

8 år
(n=75)

9 år
(n=75)

10 år
(n=99)

11 år
(n=90)

12 år
(n=93)

13 år
(n=90)

14 år
(n=82)

15 år
(n=115)

16 år
(n=99)

17 år
(n=114)

Mit barn tager endelig
beslutning, men forældre
påvirker beslutningen

Forældre tager endelig
beslutning, men mit barn
påvirker beslutningen

Mit barn alene

Forældre alene



7-12 år (n=107)

13-17 år (n=446)

Total (n=553)

Ja, via app på barnets egen
mobil.

Ja, via app på forældres mobil.

Ja, via netbank på computeren,
hvor forældre logger på

Ja, på anden vis.

Nej









Penges værdi/hvad ting koster

Hvordan man tjener penge

Opsparing

Prioriteringer og valg/fravalg

Penges betydning i samfundet generelt

Betaling af regninger

Lån, kviklån og renter

Budgetter

Andet omkring økonomi

Taler ikke med mit barn om penge og økonomi



At det er blevet nemmere at bruge penge uden at
skulle have kontanter på sig, medfører at mange

børn har et højere forbrug

Det stadigt mere pengeløse samfund gør det
sværere for børn at vurdere værdier i forhold til,

hvad de har råd til

Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke



I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke / har
ikke tænkt over



Meget svært Svært Hverken/eller Let Meget let Ved ikke



Ja Nej







Mere undervisning i skolen om penge og økonomi

App med opsparings- og forbrugsoversigt tilpasset barnets
alder

Spil, der lærer om penge og økonomi

Børnearrangementer i banken

Flytte hjemmefra-arrangementer i banken

Hjælp til at finde fritidsjob til mit barn

Vejledning og tips til forældre

Forum til erfaringsudveksling mellem forældre

Andet

Ikke noget



Familiemedlemmer

Andre forældre

Venner

Internettet

Min bank

Skolen

Kollegaer

Andet

Søger ikke sparring/hjælp



Forældre

Skolen

Banker

Staten

Andre

Ikke valgt









Meget usandsynligt Usandsynligt Hverken eller Sandsynligt Meget sandsynligt Ved ikke



Orienterende - for at være på
forkant før det bliver aktuelt for

mit barn

Når der opstår en ny situation, jeg
ikke ved,  hvordan jeg skal

håndtere

I begge situationer Ved ikke



Kan slet ikke lide det Kan ikke lide det Kan lide det
nogenlunde

Kan godt lide det Kan rigtig godt lide det Ved ikke



Det skaber overblik

Det giver mulighed for
læring/pengeforståelse

At det er synligt for
både barn og forældre

Simpelt og letforståeligt

Godt koncept generelt/uspec.

Det er pengeløst

Moderne og tidssvarende

Et afsæt for dialog
om penge og forbrug

At forældrene har kontrol

Det er gennemskueligt

Andet

Ved ikke

Aldersgrænsen er lav

Barnet får ikke fornemmelse
for pengenes værdi

Konceptet findes allerede

Det er ikke den rette måde
at lære om penge

Ønsker ikke at overvåge barnets
forbrug

Produktet opildner til øget forbrug

At det er digitalt og pengeløst

Ønsker ikke flere apps

Ønsker mulighed for
forbrugsbegrænsning

At banken har mulighed
for at blande sig

Har ikke behovet

Intet

Andet

Ved ikke





1 barn

2 børn

3 børn

4 børn eller
flere

Ingen



Danske Bank

Nordea

Jyske Bank

Arbejdernes Landsbank

Nykredit Bank

Sydbank

Spar Nord Bank

Lån & Spar Bank

Sparekassen Kronjylland

Alm. Brand Bank

Jutlander Bank

Vestjysk Bank

BankNordik

Middelfart Sparekasse

Handelsbanken

Sparekassen Vendsyssel

Basisbank

Santander Consumer Bank

Saxo Bank

Anden

Under 199.999 kr.

200.000-299.999…

300.000-399.999…

400.000-599.999…

600.000-799.999…

800.000-999.999…

1.000.000 kr.…

Ved ikke /…

Folkeskole

Gymnasium
(STX/HF/HHX/HTX)

Erhvervsfaglig
uddannelse

Kort videregående
uddannelse

Mellemlang
videregående…

Lang videregående
uddannelse

Ønsker ikke at oplyse
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mailto:mmh@wilke.dk
mailto:sdo@wilke.dk
mailto:pbj@wilke.dk
mailto:mro@wilke.dk


Ja, mit barn får
lommepenge (n=607)

Nej, mit barn får ikke
lommepenge (n=393)

Ja, pligter der
udløser
lommepenge

Ja, men pligter
udløser ikke
lommepenge

Nej



7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år



7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år



I meget høj grad + I høj grad (n=70) I nogen grad (n=183) I mindre grad + Slet ikke (n=689)

Let + Meget let

Hverken/eller

Meget svært + Svært

Ved ikke



I meget høj grad + I høj grad mere forståelse (n=562)

I nogen grad mere forståelse (n=309)

Slet ikke + I mindre grad mere forståelse (n=87)

Ved ikke / har ikke tænkt over (n=42)

Meget svært + Svært Hverken/eller Let + Meget let Ved ikke



7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år

Meget svært Svært Hverken/eller Let Meget let Ved ikke



Mere undervisning i skolen om penge og økonomi

App med opsparings- og forbrugsoversigt tilpasset
barnets alder

Spil, der lærer om penge og økonomi

Børnearrangementer i banken

Flytte hjemmefra-arrangementer i banken

Hjælp til at finde fritidsjob til mit barn

Vejledning og tips til forældre

Forum til erfaringsudveksling mellem forældre

Andet

Ikke noget

I meget høj grad + I høj grad

I nogen grad

I mindre grad + Slet ikke

Ved ikke / har ikke tænkt over



15 år 16 år 17 år



Ja, det er vigtigt Nej, det er ikke vigtigt Ved ikke




