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Styr på penge: unge får lektiehjælp i finansiel forståelse 
Unge stifter gæld som aldrig før. Det kan være svært at gennemskue konsekvenserne af et forbrugslån eller 
afdragsordninger. Det skal et nyt samarbejde lave om på. Nordea og lektiehjælpsorganisationen Matematikcenter 
skal give unge finansiel forståelse og give dem redskaberne til at styre deres egen økonomi. 
 
Unge stifter gæld tidligt og sparer ikke op 
En undersøgelse fra Finans Danmark viser, at unge stifter gæld tidligt og at de ikke sparer op. På 
undersøgelsestidspunktet var 50.000 unge registreret i RKI som dårlige betalere. For unge under 25 år stiger andelen 
af bankgæld i forhold til indkomst gennemsnitligt med 44 procent om året. Det er højt sammenlignet med de 25-29-
årige, hvor den vokser med 9 procent om året. 
 
Ifølge Matematikcenters sekretariatsleder, Kathrine Predstrup, er problemet, at de unge ikke har nogen 
forudsætninger for at forstå, hvilke konsekvenser en gældssætning kan have for dem i fremtiden. 
 
- Konsekvenserne ved f.eks. kviklån, som man nemt kan få på nettet, kan være svære at gennemskue, hvis man ikke 
forstår hvad en rente er eller man har svært ved at overskue, om ens indkomst kan bære et lån. Vi vil gerne give de 
unge redskaberne til at styre deres privatøkonomi på en ansvarlig måde, så de forstår, hvad de går ind til, inden de 
optager et lån. 
 
Ingen udsigt til finansiel forståelse i skoletiden 
Den finansielle sektor har længe efterspurgt politisk handling ift. at sætte finansiel forståelse på skoleskemaet, 
ligesom mange af vores nabolande gør det. Men indtil videre er der ikke sket noget og de initiativer, der findes, er 
alle frivillige for skolerne. 
 
- Vi oplever, at de unge slet ikke eller kun i meget begrænset omfang har adgang til viden om finansiel forståelse. 
Nogle forældre har forudsætningerne til at forklare det. Og andre gange har skolen måske haft en emneuge om 
privatøkonomi. Indtil finansiel forståelse bliver en fast del af skoleskemaet, så er vi jo nødt til at gøre noget ved 
problemet, så vi kan undgå at flere unge gældssætter sig uden at de har gennemskuet konsekvenserne, siger 
Kathrine Predstrup. 
 
Matematik og finansiel forståelse hænger sammen 
Matematikcenter tilbyder gratis lektiehjælp i matematik. Organisationens frivillige driver lektiecaféer i hele landet og 
hjælper med matematik på Webmatematik.dk og Webmatlive.dk. Organisationen arbejder bl.a. med at sætte 
matematik ind i sammenhænge, som gør faget lettere at forstå for den unge. Ifølge Kathrine Predstrup var det 
derfor kun et spørgsmål om tid, inden Matematikcenter kastede sig over finansiel forståelse. 
 
- Talforståelse og matematik hænger uløseligt sammen. I Matematikcenter har vi fokus på at koble matematik med 
ting de unge støder på i hverdagen. Det gør matematikken lettere at forstå, når man kan se, hvad man skal bruge det 
til. De unge kender os i forvejen for vores gratis lektiehjælp i matematik og vi råder over en meget anvendt platform 
på Webmatematik.dk, hvor vi har godt fat i de unge. Det er det perfekte sted at lære de unge finansiel forståelse.  
 
Også i Nordea kan de se mulighederne i at koble matematisk forståelse med finansiel forståelse. Det fortæller 
bankdirektør for privatkunder, Mads Skovlund Pedersen. 
 
- Hos Nordea har vi en stor viden om økonomi, og den viden deler vi meget gerne ud af. Vi har en naturlig interesse i, 
at flest mulige danskere har mulighed for at få endnu bedre finansiel forståelse. Via Matematikcenter kan vi hjælpe 
unge med at blive stærkere til tal, og det arbejde ligger fuldstændig i tråd med vores ambition om at dele viden om 
økonomi med samfundet. 
 
Samarbejdet mellem Matematikcenter og Nordea blev indgået i sommeren 2017. I løbet af samarbejdet skal 
Matematikcenter og Nordea udvikle materiale om finansiel forståelse til Matematikcenters online lektiehjælp, 
webmatematik.dk. Derudover vil flere af Nordeas medarbejdere være frivillige hos Matematikcenter. Bl.a. i 
organisationens mange lektiecaféer og i deres online lektiecafé, webmatlive.dk. 
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