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Nu när det tillfälligt inte är möjligt att hålla lika många fysiska möten och utbildningar blir det digitala
utbudet allt viktigare. Gilla din ekonomi har därför samlat ihop flera tips på kostnadsfritt digitalt
utbildningsmaterial som nätverkets medlemmar tagit fram. Fortsätt sprida kunskap i privatekonomi!

Broschyrer om privatekonomi
Gilla Din Ekonomi har broschyrer med oberoende information om privatekonomi som är en del av nätverkets utbildningsmaterial. Det finns fem broschyrer med olika teman. Just nu arbetar vi fram ett nytt och mer
modernt grafiskt manér och ser samtidigt över innehållet. Familjejuridik är först i samlingen broschyrer som
gjorts om utifrån det nya grafiska manéret. Du kan läsa alla broschyrer digitalt på www.gilladinekonomi.se.
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SFI-ekonomi

Koll på cashen

Sedan 2015 finns Finansinspektionens utbildningsmaterial om privatekonomi anpassat för SFI-undervisning (Svenska för invandrare). Materialet består av
filmserien ”Prata pengar” som är 31 stycken interaktiva filmer med tillhörande material samt handboken
”Dina pengar och din ekonomi”. Du kan ladda ner
filmerna och läsa handboken som PDF på
www.sfiekonomi.se.

Koll på cashen är ett undervisningsmaterial
om privatekonomi för gymnasieelever. Syftet är att
öka ungdomars intresse för och kunskap om sin egen
privatekonomi, samt underlätta lärares undervisning
i privatekonomiska frågor. Undervisningsmaterialet
består av fyra filmer med olika teman kopplat till privatekonomi. Koll på cashen är ett samarbete mellan
Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogden. Läs om materialet på www.kollpacashen.se.

Pengalabbet
Pengalabbet är en spelapp
för barn om budget framtagen av Kungl. Myntkabinettet
i samarbete med Finansinspektionen. Appen vänder sig
till barn och deras föräldrar
samt till lärare i samhällskunskap och hem- och konsumentkunskap. Den som
spelar får prova att ha olika jobb med olika lön och
bestämma hur stor del som ska gå till mat, boende
och annat. Appen kan laddas ner via App Store.

Föräldraguiden
Ditt barn och dina pengar är en föräldraguide om
privatekonomi framtagen av Finansinspektionen som riktar sig till blivande
föräldrar. Guiden är till för att på ett
och samma ställe informera dig om hur
dina val som förälder påverkar din privatekonomi och är uppdelad i tre delar:
Gravid, Föräldraledig och Familj. Boken
går att ladda ner och läsa som PDF på
www.dittbarnochdinapengar.se.
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Medlemmarnasdigitala
projektutbildningsmaterial
Medlemmarnas
Digital utbildning om
privatekonomi
Ung privatekonomi har en digital utbildning om
privatekonomi och sparande för gymnasieelever.
Utbildningen är en bra start för den som vill lära sig
grunderna inom privatekonomi och tar upp ämnena
lån, sparande, aktier fonder och pension. Gå utbildningen på www.ungprivatekonomi.se.

Skuldkollen
Kronofogdes digitala skolmaterial ”Skuldkollen” med
filmer och diskussionsfrågor om privatekonomi är
anpassat efter aktuella kursplaner. Kronofogden har
även material till föräldrar och vuxna. Gå in på
www.kronofogden.se/skola för att läsa mer om
materialet.

Lyckoslanten
Sparbankernas och Swedbanks
tidning Lyckoslanten handlar
om pengar, sparande och
innehåller många tips och råd
för barn. Lyckoslanten skickas
ut fyra gånger per år till alla
landets skolor, årskurs 4–6.
För lärare finns också en lärarhandledning kopplad
till läroplanen. Alla tidigare nummer av
tidningen går att läsa digitalt på
www.swedbank.se/lyckoslanten

Hållbart såklart!
Konsumentverket tar fram kostnadsfritt skolmaterial
om konsumenträttigheter, privatekonomi, reklam
och hållbar konsumtion. På Konsumentverkets
webbplats www.konsumentverket.se/for-larare
hittar du flera filmer, lärarhandledningar och
presentationer som passar för olika åldersgrupper.
Dessutom finns Lek-tionsbanken, där du kan hämta
färdiga lektionsförslag och elevuppgifter.
”Hållbart såklart” är ett nytt utbildningsmaterial från
Konsumentverket. Det består av sex fristående
filmavsnitt, 24 färdiga lektioner och sex digitala quiz
om hållbar konsumtion, konsumenträttigheter och
privatekonomi för undervisning i hem- och konsumentkunskap. Skolasamordnaren Anita Forsnäsgård
har varit med och tagit fram materialet.
Läs kortintervjun med henne här intill.

Poddtips
• Privatekonomi med
Finansinspektionen:
Finansinspektionen
• minPensionsPodden:
minPension
• Aktiekompisar:
Unga aktiesparare
• Bank- och finanspodden:
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
• Hallå konsument podcast:
Konsumentverket

Anita Forsnäsgård
Varför tog ni fram material på
tema hållbarhet?
- Konsumentverket fick ett
regeringsuppdrag att stimulera miljösmarta konsumtionsmönster. En del var att
”underlätta undervisningen
i skolan om konsumtionens
påverkan på miljön”. Det blev startskottet för olika insatser på tema hållbarhet.
Vem riktar det sig till?
- Konsumentverkets skolmaterial riktar sig
primärt till lärare som undervisar i hemoch konsumentkunskap och samhällskunskap. Men vi önskar att materialen får så
stor spridning som möjligt och används av
alla som kan ha nytta av dem. Det kan vara
lärare, kommunala konsumentvägledare,
budget- och skuldrådgivare, andra yrkesgrupper eller aktörer.
Hur ser planerna ut för digitalt utbildningsmaterial framöver?
- Våra nya material är digitala och är utformade för att kunna vara en del av vår
lektionsbank. Vi ser arbetet med den som
en kontinuerlig utveckling där vi gör nya
lektioner, reviderar och förändrar. Målgruppen är mycket nöjd med det digitala
materialet och vi kan se att det används
flitigt.

