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Hösten är i full gång med flera aktiviteter som utbildningar och World Investor Week som sprider  
kunskaper i privatekonomi. Håll dig uppdaterad på www.gilladinekonomi.se för senaste nytt.
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World Investor Week
Den 4 - 10 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 
bland annat olika inlägg på Facebook med fokus på 
sparande, investeringar, risk och bedrägerier. Läs 
inläggen på: www.facebook.com/gilladinekonomi.

Niklas berättar om våra utbildningar framöver
Vi välkomnar Niklas Uppenberg som kommer att vikariera som utbildningsprojektledare för Gilla din  
ekonomis utbildningar fram till juni 2022. 

Hej Niklas! Kul att du är här, hur känns det?
- Det känns superkul! Jag vill att fler människor ska koppla en positiv känsla till ämnet privatekonomi och 
genom kunskap och nya insikter bygga upp ett finansiellt självförtroende. Att nu få möjlighet att arbeta 

med detta på Finansinspektionen och genom nätverket Gilla din ekonomi är en fantastisk möjlighet.

Berätta lite mer om våra utbildningar framöver. Satsar vi på digitala eller fysiska kurser?
- Det är uppenbart att många saknar det fysiska mötet och de givande samtal och diskussio-
ner som uppstår i detta sammanhang. Framöver kommer vi därför i första hand att sikta in oss 
på att återgå till fysiska kurser, men samtidigt erbjuda digitala alternativ som komplement. 

Viktigast är att så många som möjligt ska kunna delta på kurserna och få ta del av kunskapen.

Vilka målgrupper ska vi utbilda framöver och har vi någon ny spännande målgrupp?
- Vi kommer fortsätta rikta in oss på de målgrupper som har direkt kontakt med de grupper i samhället som 
är utsatta ekonomiskt. Det är till exempel gode män, budget- och skuldrådgivare och andra organisationer 
som stöttar ekonomiskt utsatta. Planen framöver är även att utbilda högskole-/universitetsstudenter och vi 
inleder detta genom ett utökat samarbete med Svenska Kyrkan för att utbilda diakonstudenter. Vi tänker att 
det är fördelaktigt att studenter, vars framtida arbete innefattar att ha kontakt och hjälpa utsatta grupper, 
kan få denna kunskap med sig redan under studierna.
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Mer på nästa sida!

Uppdaterad utbildningsmaterial
för hösten 2021
Nu finns det uppdaterat utbildningsmaterial för 
hösten för dig som gått någon av våra utbildningar 
“Trygga din ekonomiska framtid” eller “Tryggare 
ekonomi på äldre dar”. Besök din utbildningssida 
för att ladda ner presentationer som du kan  
använda när du ska sprida kunskapen vidare, till 
exempel via en informationsträff eller studiecirkel. 

Materialet får användas av dig som gått någon av 
Gilla din ekonomis utbildningar.  
 
Du hittar alla  presentationer på  
www.gilladinekonomi.se.
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Ekonomisk planering - koll ger fler valmöjligheter
Privatekonomi är obligatoriskt i grundskolan. Inom ämnet Hem- och konsumentkunskap 
finns det med från ettan till nian. Hösten 2022 ändras läroplanen och det finns en tydligare 
inriktning mot ekonomisk planering. I och med den kommande ändringen av läroplanen 
passade det bra för Finansinspektionen (FI) att erbjuda alla Hem- och konsumentkunskaps-
lärare vidareutbildning inom ämnet privatekonomi genom ett digitalt seminarium. Seminariet 
hölls i början av oktober i samband med World Investor Week och över hundra lärare från hela landet  
deltog. Therése Wieselqvist Ekman, senior projektledare på FI var med och anordnade seminariet. 

Therése, varför erbjöd FI ett seminarium i privatekonomi för Hem- och konsumentkunskapslärarna? 
– Utvecklingen på finansmarknaden går snabbt och för att eleverna ska få relevant utbildning i  
privatekonomi ville vi erbjuda alla lärare vidareutbildning inom ämnet, säger Therése.
– För eleverna är det bra att ha kunskap om ekonomisk planering tidigt i livet, fortsätter Therése.  
I nian är det dags att börja planera sin framtid, inte minst med tanke på valet till gymnasiet. Den framtida  
yrkesrollen påverkar privatekonomin i grunden då lönerna varierar mellan olika yrken. Det finns inte någon 
manual, inte rätt och fel val men alla val påverkar den framtida privatekonomin och det är upp till var och 
en att välja. Kunskap om privatekonomi underlättar framtidsplaneringen. 

Läs mer om den nya läroplanen, Lgr22, på Skolverkets webbplats: www.skolverket.se.
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Ny rapport: Barn kan förstå  
pengars värde utan kontanter

Under oktober lanserade FI tillsammans med 
Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap 
en öppen nätkurs i ekonomi. Initiativet är en 
del av FI:s uppdrag med finansiell folkbild-
ning.

Att komma till Sverige från ett annat land 
med kunskaper från ett helt annat ekono-
miskt system innebär att kunskaper behöver 
fyllas på. Kursen riktar sig till dem som vill lära 
sig mer om vardagsekonomi och är en fort-
sättning på materialet ”Dina pengar och din 
ekonomi” som kan användas inom Svenska 
för invandrare (SFI) . Läs mer på  
www.finanskurs.se

FI lanserar öppen nätkurs i 
ekonomi för utlandsfödda

På bild syns Claes Bäckman, en av initiativtagarna 
till projektet tillsammans med Therese Wieselqvist 
Ekman, s enior projektledare på FI.

Kontanter behövs inte för att barn ska kunna förstå 
pengars värde. Det visar en studie som Kungliga 
tekniska högskolan gjort på uppdrag av FI.  
Föräldrar ska därför inte låta det minskande  
användandet av kontanter stå i vägen för att lära 
barn om pengar, en kunskap barn behöver för att 
få bra förståelse för privatekonomi som vuxna.
 
Läs rapporten här:  
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2021/
barn-kan-forsta-pengars-varde-aven--utan-kontan-
ter/

Föräldraguiden blir e-utbildning
Under hösten arbetar Finansinspektionen med 
att digitalisera boken ”Ditt barn och dina pengar”. 
Boken blir nu istället en e-utbildning uppdelad  
i tre huvuddelar:  ”Att vänta 
barn”, ”Förälder”  
och ”Familj”. Utbildning-
en riktar sig föräldrar och 
blivande föräldrar och 
kommer att lanseras under 
vintern 2021/2022. 

Medlemmarnas projekt


