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Efter en annorlunda vår med flera inställda kurser är nu en fullspäckad höst igång fylld av digitala  
aktiviteter för att sprida kunskap i privatekonomi. Håll dig uppdaterad på gilladinekonomi.se för senaste nytt.
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En digital kurshöst
I höst är Gilla Din Ekonomis kursupplägg lite  
annorlunda på grund av den rådande corona- 
pandemin. Vi har ställt om och större delen av 
våra kurser hålls på distans och i nedkortat format. 
Men vår målsättning är fortfarande densamma  
– att sprida kunskap och verktyg i privatekonomi. 
Läs mer om höstens kurser på  
www.gilladinekonomi.se.

Gilla Din Ekonomi arbetar även under hösten med 
att ta fram en digital e-utbildning om privatekono-
mi på cirka en timme. 
E-utbildningen riktar 
sig till den som möter 
personer som behöver 
kunskaper i privateko-
nomi eller för den som 
vill lära dig mer om 
privatekonomins olika 
delar. Utbildningen  
lanseras i vinter.

Den 17 september höll 
Gilla Din Ekonomi en 
nätverksträff på temat: 
Hur lär man barn om 
pengar ”utan” pengar? 
Denna gång genom-
fördes träffen digitalt. 
Träffen inleddes av Cecilia 
von Heijne från Ekonomiska 
museet som presenterade en historisk exposé över 
pengarnas historia. Vidare pratade Philip Haglund 
från Gimi om den forskning, de initiativ och den 
vetskap vi idag har om barn och deras  förståelse 
för ekonomi. Därefter tog Arturo Arques och Ulrica 
Bergström från Swedbank och Sparbankerna vid och 
pratade om tidningen Lyckoslanten. Avslutningsvis 
hölls ett panelsamtal. Moderator var Ylva Yngvesson, 
GDE:s sammankallande i programrådet. Läs mer om 
träffen på www.gilladinekonomi.se.

Nätverksträff - fokus på 
barn och pengar

Mer på nästa sida!

World Investor Week
Den 12-16 oktober var det World Investor Week.   
En veckolång global kampanj med syfte att öka  
medvetenheten om vikten av kunskap inom  
sparande och investeringar. Under veckan skrevs 
olika inlägg på Facebook med fokus på sparande  
och investeringsbedrägerier. Läs inläggen på:  
www.facebook.com/gilladinekonomi.
 
Gilla Din Ekonomi höll också två digitala kurser i 
privatekonomi. En för seniorer från några av Sveriges 
största seniorförbund och en för representanter från 
olika TCO-regioner. Båda kurserna innehöll informa-
tion om sparande, investeringar och investeringsbe-
drägerier. Läs mer på www.gilladinekonomi.se.

Vi arbetar just nu med att uppdatera Gilla Din  
Ekonomis webbplats som ska lanseras under  
hösten. Vanda Brandt från GDE:s kansli berättar 
mer om nya webben: 

Snart helt ny webbplats!  
- gilladinekonomi.se 
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randt, FI - Webben får ett modernare  
utseende, med bättre funktioner.  
Den ska även tillgänglighetsanpassas 
så att innehållet lämpar sig för en 
bred mottagargrupp. På startsidan 

byggs fyra genvägar: nätverk, infor-
matörer, utbildningar och privatekonomi 

som ska göra det enklare för dig som besökare att 
hitta det du söker snabbt, säger Vanda.



Medlemmarnas projektMedlemmarnas projekt

Den 24 augusti lanserade Finansinspektionen en ny uppdaterad version av webbplatsen 
sfiekonomi.se som är ett utbildningsmaterial om privatekonomi för undervisningen i  
svenska för invandrare (sfi). Boken ”Dina pengar och din ekonomi” har uppdaterats i flera 
omgångar sedan lanseringen 2008. Nu har även webbplatsen och filmserien ”Prata pengar” 
uppdaterats så att de följer bokens upplägg och underlättar vid undervisning i privatekono-
mi på enkel svenska på distans. Webben har även tillgänglighetsanpassats. Kolla in det nya 
materialet på www.sfiekonomi.se. 

Uppdaterat utbildningsmaterial för svenska för invandrare

Varför finns Spendido nu  
på flera språk?

Karolina Castillo

- Som ett initiativ för att öka tillgängligheten 
till kostnadsfri information om krediter har vi 
tagit fram spendido.org på fem nya språk, och 
kan från och med nu erbjuda, vad vi utifrån 
vår egen research har kunnat se, Sveriges 
enda flerspråkiga digitala lektion i privateko-
nomi. 

Vilka språk har ni valt?

- Vi valde de fem språk som talas av en  
majoritet av de personer som har kommit  
till Sverige under de senaste åren.  
De fem nya språken är:

• engelska
• arabiska
• somaliska
• persiska/farsi
• tigrinja

Spendido är en digital och interaktiv lektion, som 
tagits fram på initiativ av Intrum, och som syftar till 
att minska skuldsättningen bland unga. Spendido kan 
användas av lärare och elever på gymnasiet. Nu har 
materialet tagit fram på fem nya språk. Kronofog-
dens statistik visar att utrikes födda är överrepresen-
terade bland antalet skuldsatta i Sverige, och studier 
från Ungdomsstyrelsen har tidigare visat att utrikes 
födda unga i betydligt större utsträckning än inrikes 
födda har haft svårt att klara sina löpande utgifter. 
Språkfunktionen i Spendido finns som ett extra stöd 
och fungerar så att eleven var som helst i lektionen, 
till exempel om man stöter på ett svårt ord, kan växla 
över till hemspråket, och därefter växla tillbaka till 
svenska eller engelska (eller det språk läraren under-
visar på). Karolina Castillo från Intrum har varit med 
och tagit fram materialet. Läs kortintervjun med 
henne härintill. 

 
På bild syns Spendidos 
arabisktalande ambas-
sadör Rawanda Sahrawi 
som håller en lektion för 
SFI-studenter på Ange-
reds folkhögskola i  
Göteborg.

Spendido finns på fem nya språk

Nu finns ett nytt avsnitt av FI-podden som 
handlar om Finansinspektionens arbete för att 
öka konsumenters kunskaper i privatekonomi. Delta-
gare i podden är Sofia Tyréus, Lars Malmström och 
Therése Wieselqvist Ekman från FI:s konsumentav-
delning samt pressekreteraren Peter Svensson. Lyss-
na här: www.soundcloud.com/finansinspektionen.

Finansiell folkbildning  
i FI-podden

Hört på programrådet
Kronofogden tar fram en ny webbutbildning riktat 
till personer som i sin yrkesroll möter personer 
som redan är skuldsatta eller som riskerar att bli. 
Utbildningen kommer under hösten 2020. 
Konsumentverkets nya digitala utbildningsmateri-
al ”Hållbart såklart” har lanserats nyligen. Projek-
tet bygger på ett regeringsuppdrag att stimulera 
hållbara konsumtions mönster och lyfta fram 
ekonomisk hållbarhet. Materialet riktar sig till 
hem- och konsumentkunskapen i grundskolan.
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