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2. Forord 
 
Niveauet for studerendes finansielle færdigheder på tværs af EU-lande giver anledning til bekymring, 
hvor hele 22 % af eleverne præsterer under niveau 2 i den Europæiske Kvalifikationsramme (EQF) i 
finansiel færdighed, hvilket kan betragtes som det grundlæggende færdighedsniveau, der kræves for at 
deltage i samfundet. Selvom 56 % af de 15-årige i de deltagende OECD-lande har en bankkonto, og 19 
% har et forudbetalt betalingskort, er det alarmerende nok, at kun 31 % har evnerne til at administrere en 
bankkonto. 
 
Europæiske undersøgelser viser, at unge voksne har blandt de laveste niveauer af finansiel forståelse, 
og dette afspejles af deres generelle manglende evne til at vælge de rigtige finansielle produkter og ofte 
mangel på interesse i at foretage sund Finansiel planlægning. Mange unge mennesker står over for 
økonomiske beslutninger, og som misinformerede eller uvidende forbrugere af komplekse finansielle 
tjenester i Europa, falder de ofte i spiraler af overforbrug, gældsfælder og formueudhuling. 
 
Dette projekts mål er at støtte erhvervsskole undervisere og undervisere af unge voksne i alderen 15 til 
25 år med kvalitetsuddannelsesværktøjer til finansiel uddannelse understøttet af en online digital 
database med værktøjer og ressourcer til finansiel uddannelse, en digital platform for apps, der lærer 
ved hjælp af gamification-teknikker for at forbedre Erhvervsskole-undervisere og deres studerende inden 
for områder som finansiel budgettering, pengestyring, kreditstyring, finansiel planlægning, forståelse af 
økonomien og mestring af investeringer. 
 
Denne pædagogiske håndbog er designet til brugere af I Don't Know Erasmus+ apps læringsmoduler og 
er blevet til inden for projektets rammer for at give en teoretisk såvel som praktisk uddannelsesstruktur til 
at understøtte brugere af de webbaserede applikationer, der er oprettet. Det indeholder også vigtigt 
undervisningsmateriale, der gør det muligt for brugerne at lære om de forskellige områder, som projektet 
behandler, da disse ofte er områder, der ikke er fuldt ud behandlet gennem de mere formelle 
uddannelsesprocesser. 
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3. Baggrund 
 
I PISA 2018-undersøgelsen (bind IV): Studerendes finansielle færdigheder, på tværs af OECD-lande og 
økonomier, præsterer hele 22 % af eleverne under niveau 2 i den Europæiske 
Kvalifikationsramme (EQF) i finansiel forståelse. Niveau 2 kan betragtes som det grundlæggende 
færdighedsniveau, der er nødvendigt for at deltage i samfundet. Selvom 56 % af de 15-årige i de 
deltagende OECD-lande og -økonomier har en bankkonto og 19 % har et forudbetalt betalingskort dvs. 
et kort hvor man har indbetalt penge på en online konto som ex. paypal m.m, har kun 31 % evnerne til at 
administrere en bankkonto. 
 
Der er intet andet sted i verden, hvor der er så store forskelle om finansiel viden som i Europa. Norge og 
Sverige, som begge scorer 71 %, er de højest rangerende, mens intet land øst eller syd for Ungarn 
scorer over 50 % i Østeuropa. Europæiske undersøgelser viser, at unge voksne er blandt de laveste 
niveauer af finansiel forståelse. Dette afspejles i deres generelle manglende evne til at vælge de rigtige 
finansielle produkter og mangel på interesse i at foretage sunde økonomiske valg. Mange unge 
mennesker står over for økonomiske beslutninger, og hvis de er forkert informeret eller uvidende om 
komplekse og sofistikerede finansielle tjenester i Europa, kan de komme ind i en ond spiral præget af 
overforbrug, gældsfælder og formueudhuling. 
 
3.1. Mål 
Projektets mål er at støtte VØ-lærere og undervisere med en økonomisk kvalitetsuddannelse 
understøttet af en online digital database med værktøjer og ressourcer til finansiel uddannelse, digital 
platform for APP's, der lærer at forbedre matematiske, digitale, iværksætter- og 
økonomistyringskompetencer. Dette inkluderer en pædagogisk håndbog til overførsel af metoden i en 
europæisk kontekst. 
 
Rådet for EU vedtog den 22. maj (2018) en revideret anbefaling om europæiske nøglekompetencer 
(EKC) for livslang læring. Digital kompetence, interkulturel kompetence og entreprenørskabskompetence 
har vist sig at være værdifulde for Europas vækst og velstand. 
 
Mobilt europæisk medborgerskab og iværksætteri er kernen i Europa 2020-strategien for at bringe vækst 
og højere niveauer af selvstændig virksomhed tilbage. Selvstændig virksomhed er dog stadig langt fra 
sædvanlig, som vi tidligere har nævnt. Denne europæiske strategi understreger, at forbedring af digitale 
færdigheder har en accelereret indvirkning på iværksætteri. 
 
Baseret på disse elementer, foreslår I DON'T KNOW-projektet innovative værktøjer og metoder til at 
stimulere erhvervsskoleelevers innovation, digitale, interkulturelle og entreprenørskabskompetencer 
gennem app-baseret læring. En database samler information og en digital platform for at hjælpe med at 
udvikle nøglekompetencer og holdninger til at fremme iværksætteri. Og det tilskynder til udvikling af 
digitale færdigheder ved at foreslå en metode til at arbejde med disse færdigheder i grupper eller 
individuelt. 
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4.   Introduktion til projekt, I DON'T KNOW 
 
Projektet I DON'T KNOW „Innovativ udvikling af ny uddannelse til viden om at navigere i muligheder for 
formueforvaltning “ tjener Erhvervsskole-undervisere og underviseres behov for at levere finansiel 
uddannelse af høj kvalitet ved at udvikle innovative digitale værktøjer og learning-by-doing-metoder til at 
forbedre matematiske, digital, iværksætter- og økonomistyringskompetencer gennem APPs-baseret 
læring. 
 
4.1. Mål 
Dette projekt har udviklet en innovativ digital platform til træning via Apps, der vil støtte VET-lærere med 
at modtage undervisning om forskellige emner samt styrke deres nøglekompetencer. Uddannelsen via 
Apps dækker den relevante information relateret til finansiel forståelse. Appsne giver også 
læringsindhold, der styrker kritisk viden og hjælper med at udvikle matematiske, digitale og 
ledelsesmæssige færdigheder. I moderne tid er de ovennævnte nøglefærdigheder i livet. Appsne har 
således en dobbelt funktion, da de både giver træning og relevant information. I DON'T KNOW-projektet 
har til formål at støtte Erhvervsskole-undervisere og undervisere med digitale værktøjer og metoder til at 
stimulere EUD-elevers innovation, digitale og økonomiske kompetencer gennem APPs-baseret læring. 
 
Det specifikke formål med projektet I DON'T KNOW er at støtte Erhvervsskole-undervisere og 
undervisere med en økonomisk kvalitetsuddannelse understøttet af innovative digitale værktøjer og 
learning-by-doing-metode til at forbedre matematiske, digitale, iværksætter- og 
økonomistyringskompetencer gennem APPs-baseret læring. Dette inkluderer 
 
● Identificere og adressere unge EU-borgeres specifikke behov inden for finansiel forståelse 
● Skab en digital læringsplatform, der tilbyder finansiel uddannelse af høj kvalitet til forbedring af 

pengestyringskompetencen 
● Udvikle en pædagogisk håndbog for overførbarhed i en europæisk kontekst. 
 
4.2. Målgruppe 
Dette projekt henvender sig til to målgrupper: 
 
● Erhvervsskole-undervisere og undervisere med ansvar for matematisk, digital og 

iværksætteruddannelse. 
● Unge i Europa, 15 til 25 år, med minimum EQF-niveau B1 på værtssprog og har grundlæggende 

digitale færdigheder. 
 
 
Seks partnere fra Østrig, Malta, Danmark, Finland og to kroatiske partnere - med stærk ekspertise 
inden for finansiel forståelse, rådgivning og VET-systemer - har arbejdet sammen om at udvikle følgende 
projektresultater: 
 
● Intellectual output 1: online digital database med god praksis, værktøjer og ressourcer til finansiel 

uddannelse 
● Intellectual output 2: konceptualisering og oprettelse af modulopbygget uddannelsespensum baseret 

på europæiske nøglekompetencer (EKC) 
● Intellectual Output 3: digital træningsplatform til læring via Apps til finansiel uddannelse 
● Intellectual output 4: JEG VED IKKE pædagogisk håndbog 
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Dette nuværende dokument, I DON'T KNOW pædagogisk håndbog, Intellectual Output 4 af projektet, 
læseplanens retningslinjer for certificering (baseret på EQF), et underviser KIT og et elev KIT. 
 
I DON'T KNOW er innovativt, fordi det skaber et bæredygtigt og behovsorienteret finansiel hjælpemiddel 
og kompetenceudvikling (digitale, iværksætter- og matematiske kompetencer) for unge i Europa, der 
bruger en digital træning via Apps til at forbedre færdigheder til at administrere penge, analyse af 
effektive kreditomkostninger, grundlæggende investeringsprincipper, forbrugerrettigheder sammen med 
en håndbog til replikering af metodologi. Den pædagogiske strategi for blended-learning, ved hjælp af 
IKT-ramme i en digital æra, er et innovativt element i I DON'T KNOW. Desuden ligger innovation i 
brugen af gamification til seriøs læring, som muliggør selvstyret læringstempo med Apps med total 
fleksibilitet af Time-Space-Speed of learning. 
Den europæiske relevans af den online digitale database gør det muligt at tilpasse den til landets 
kulturelle kontekst, hvilket understøtter aktiv læring og refleksion og 
fremme kognitiv udvikling. 
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5. I DONT KNOW projektpartnere  
 
Konsortiet omfattede partnere fra fem europæiske lande – Malta, Østrig, Danmark, Finland og Kroatien – 
som har stærk ekspertise inden for hovedemnerne i projektet, dvs. EUD-innovation, 
entreprenørskabsuddannelse, finansiel uddannelse, matematisk og digital kompetence, samt som brug 
af nye teknologier til træning. Malta Stock Exchange Institute Ltd. var den førende partner, men alle 
partnere bidrog stort på hvert trin af projektet. 
 
5.1. Partner 1: Malta 

Organisationens 
navn 

Malta Stock Exchange Institute Ltd (MSEI) 

Land Valletta (Malta) 

Beskrivelse 
 

MSE Institute er den uddannelsesmæssige del af 
Malta-børsen og afholder over 90 kurser årligt 
med en årligt samlet deltagelse på over 1.350 
personer. MSE Institute vurderer konstant sin 

præstation gennem feedback og opdaterer sin kursusplan i 
overensstemmelse med markedets behov. MSEI bringer direkte 
sektorekspertise såvel som en unik mulighed for at tilbyde 
investoruddannelse i de komplekse finansielle mekanismer på 
aktie- og obligationsinvesteringsmarkederne til formuegenerering. 

Ekspertiseområder ● forbedret niveauet for finansiel uddannelse i Malta 
● kurser om forskellige emner og niveauer af finansiel viden: 

kapitalmarked, finansielle tjenesteydelser, økonomistyring, 
Blockchain, cybersikkerhed. ... 

● uddeling af økonomiske kurser til skoler og 
kommunalbestyrelser 
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5.2. Partner 2: Østrig 

Organisationens 
navn 

KIST Consult eU (KIST) 

Land Østrig (Klagenfurt) 

Beskrivelse Kist Consult er en privat virksomhed, specialiseret i 
udvikling, markedsføring og overførsel af nationale 
og internationale uddannelses-, 
erhvervsuddannelses- og træningsprojekter. 

Derudover tilbyder KIST løsninger inden for udvikling af 
menneskelige ressourcer. 

Fagområder ● Entreprenørskabsuddannelse 
● Teknisk og erhvervsuddannelse 
● Interkulturel læring 
● Informations- og kommunikationsteknologier 
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5.3. Partner 3: Danmark 

Organisationens 
navn 

International Business College (IBC) 

Land Kolding (Danmark) 

Beskrivelse IBC er Danmarks 5. største EUD-udbydere og har 
15.000 studerende. SIMU Learning of IBC udvikler 
undervisnings- og online-
forretningssimuleringssystemer, et praktisk miljø, der 
giver de studerende en chance for at forstå og bruge 

læseplansteorier i praksis. Gennem dette arbejde spiller IBC SIMU 
Learning en central rolle i erhvervsuddannelserne i Danmark og har 
uddannet over 1.000 lærere. De er essentielle for 
multiplikatorformidling såvel som træningsudvikling. 

Fagområder ● ekspert i online læring ved at kombinere erhvervsteori med 
praktisk arbejde. 

● indgående kendskab til EUD-lovgivningen, underviseres behov 
og kompetencer og EUD-læreplaner 

● løbende efteruddannelse af Erhvervsskole-undervisere, 
medarbejdere (uddannelsesret, ledelse, organisation, 
forretningsadministration, projektledelse, strategi,... ) 
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5.4. Partner 4: Finland 

Organisationens 
navn 

Ålands yrkesgymnasium (ÅYG) 

Land 
 

Mariehamn (Finland) 

Beskrivelse 
 

ÅYG er den eneste skole, der tilbyder 
erhvervsuddannelse på Åland . Erhvervsskolen er 
organiseret i tre enheder – teknisk enhed, pleje- 

og pædagogisk enhed og serviceenhed (erhverv, IT, hotel og 
restaurant). Størstedelen af eleverne er mellem 15 og 19 år. ÅYG 
har voksne studerende inden for erhvervsliv, økonomi og 
sundhedsvæsen. ÅYG udbyder også kurser for professionelle. 

Fagområder ● erfaring med Erasmus+ 
● viden til undervisning i økonomiske og andre 

forretningsrelaterede færdigheder 
● 200 studerende og 30 medarbejdere til at pilotere materialet og 

de metoder, der er udviklet i projektet 
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5.5. Partner 5: Kroatien 

Organisationens 
navn 

Obrtna tehnička škola (OTS) 

Land Split (Kroatien) 

Beskrivelse Skolen udfører aktiviteten som sekundær 
uddannelse. Det udfører læseplanerne i den treårige 
periode inden for arbejdsområderne: maskinteknik, 
elektroteknik og forarbejdning af træ. Siden 
2018/2019 har vi haft specialklassen for elever med 

udviklingshæmning. Skolen implementerer også læseplaner inden 
for omskoling, træning og uddannelse samt voksenuddannelse. 

Fagområder ● erfaring med masser af Erasmus+-projekter (siden 2015) 
● Erasmus+ VET-ambassadører for Kroatien (2018) 
● vært for mobiliteter fra forskellige europæiske lande 
● involveret i talrige projekter på lokalt og statsligt niveau 
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5.6. Partner 6: Kroatien 

Organisationens 
navn 

Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci (PSSV) 

Land 
 

Vinkovci (Kroatien) 

Beskrivelse PSSV tilbyder uddannelse i landbrug, kvægavl, 
frugt- og vinavl, blomsterbrug, havebrug, 

skovbrug, landbrugsmaskiner. Hos PSSV er learning by doing 
integreret og en del af træningen (at få praksis i familiebedrifter). 
Eleverne er mellem 15 og 19 år og der er også 
voksenundervisning. Skolen uddanner også en gruppe elever med 
særlige behov, og den er tilpasset elever med fysiske handicap. 
Økologisk produktion, udvikling og brug af bæredygtige energikilder 
spiller en central rolle. 

Fagområder ● deltaget i forskellige EU-finansierede og nationale projekter 
● nominering af regionalt kompetencecenter for 

landbrugsområdet (2018) 
● kooperativ " Agro ", hvor elever er involveret i produktion, 

pakning og salg af landbrugsprodukter 
● Lære ved at gøre 

  



   

Projekt, I DONT KNOW: Projekt nr. 2020 - 1 - MT 01 - KA202 - 074221. 
Dette projekt er blevet finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation [kommunikation] afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for enhver 

brug, af informationerne herfra. 
        

 

6. Tidslinje for projektet 
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7. Europæiske nøglekompetencer  
 
Begrebet "nøglekompetencer" henviser til The European Reference Framework for Key 
Competences for Lifelong Learning (European Commission, 2018a), som sætter konteksten for 
udviklingen af nøglekompetencer for livslang læring. 
 
Kompetencer defineres her som en kombination af viden, færdigheder og holdninger, der 
passer til konteksten. Nøglekompetencer er dem, som alle individer har brug for til personlig 
opfyldelse og udvikling, aktivt medborgerskab, social inklusion og beskæftigelse. 
Referencerammen for Den Europæiske Unions Tidende 4.6.2018 opstiller otte 
nøglekompetencer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne definition af nøglekompetencer udspringer af behovet for at etablere en fælles ramme for 
fremsættelse af anbefalinger. Forslagene har således til formål at fremme de nødvendige tiltag, 
der gør det muligt for voksne at udvikle deres kompetencer yderligere for at imødekomme 
arbejdsmarkedets forventninger, og blive stadig mere diversificeret gennem/grundet teknologi. 
Faktisk understregede anbefalingerne i den første rapport i 2006 "gabet mellem de 
uddannelsesniveauer, der kræves af nye job, og de uddannelsesniveauer, der opnås af den 
europæiske arbejdsstyrke." Derfor er det vigtigt at foreslå værktøjer og dynamik, der fremmer 
individets kapacitet i deres daglige træning. 
 

• Læsefærdighedskompetence 
• Flersproget kompetence 
• Matematisk kompetence og kompetence inden for naturvidenskab, teknologi og 

teknik 
• Digital kompetence 
• Personlig, social og læringskompetence 
• Indfødsretskompetence 
• Entreprenørskabskompetence 
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8. Oprettelse af en online digital database 
 
Den online digitale database består af en samling af banebrydende praksisser, projekter, 
politikker, metoder, pædagogiske tilgange, ressourcer og værktøjer og ressourcer, der 
understøtter finansiel forståelse. Databasen skal facilitere digital og åben læring og er tilpasset 
landets kulturelle kontekst, understøtter aktiv læring og refleksion og fremmer kognitiv udvikling. 
 
8.1. Datakategorier 
Databasen omfatter 150 dataelementer - 125 regionale og nationale elementer fra hvert 
partnerland (Finland, Østrig, Malta, Danmark og Kroatien) og 25 dataelementer på internationalt 
niveau. Kategorier er klassificeret i følgende fem kategorier: God praksis (eksempler på god 
eller bedste praksis og casestudier relateret til projektets område), projekter (lokale, regionale, 
nationale eller europæiske projekter relateret til projektets område), politik papirer 
(retningslinjer, anbefalinger, juridiske bestemmelser, regionale eller nationale planer, offentlige 
strategier, publikationer fra fora eller konferencer, relateret til projektets område), Metoder og 
pædagogiske tilgange, Værktøjer og ressourcer (Video, lyd, tekstdokument, onlinebibliotek , 
webside, kort, liste over ressourcer osv. relateret til projektets område). 
 
8.2. Peer review  
For at sikre kvaliteten af bidragene stolede vi på en hård peer-review-proces. Da datasættene 
var identificeret og indsamlet af hver partner, gennemførte vi en dybdegående peer review af 
dataene. Formålet med denne anmeldelse var 
● at verificere, at dataenheden tilhørte den korrekte kategori, 
● for at undgå overlapninger og fejl, 
● for at sikre, at de angivne links og hjemmesiden var funktionelle. 
 
Godt at vide: Da linkene tilhører en tredjepart, er det muligt, at et bestemt link, der var 
funktionelt på tidspunktet for gennemgang og oprettelse, muligvis ikke fungerer på et senere 
tidspunkt. 
Klik venligst på følgende link for at få adgang til den digitale onlinedatabase. Databasen er 
tilgængelig på alle sprog på hjemmesiden – engelsk, dansk, svensk, kroatisk og tysk. 
 
1. Dette link fører til den engelske database. 
 
https://www.project-idontknow.com/digital-database/ 
 
2. Vælg den foretrukne kategori, f.eks. god praksis, hvor du kan finde forskellige kilder. 
 
3. Klik på interessekilden og du finder en beskrivelse og linket til den originale (tredjeparts) 
hjemmeside/dokument. 
 
 

https://www.project-idontknow.com/digital-database/
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9. Modulopbygget læseplan for finansiel færdighed   
Uddannelsens mål  

 
" I DON'T KNOW" rammerne for digitalt træningsindhold blev udviklet med henblik på at hjælpe 
målgruppen med at forstå det grundlæggende i principperne for økonomistyring og derfor være i 
stand til at træffe økonomisk ansvarlige beslutninger som følge af en højere grad af finansiel 
viden. 
 
Kurset er opbygget på tværs af 6 moduler, som hver vil tage fat på forskellige og nyttige 
aspekter af den finansielle verden. De 6 kurser er: 
 
● Økonomisk budgettering 
● Pengehåndtering 
● Håndtering af kredit 
● Finansiel planlægning 
● Forståelse af økonomi 
● Mestring af investering. 
 
Formålet med disse kurser er at gøre det muligt for brugerne at få et praktisk kendskab til hvert 
enkelt emne, således at slutresultatet bliver, at de bliver i stand til at styre deres økonomi og 
planlægge deres økonomiske stilling, forstå hvordan man opretter og administrerer et budget, 
administrere kredit og forpligtelserne og konsekvenserne af at gøre det, vide, hvordan 
økonomien fungerer og endelig forstå, hvordan investeringsverdenen fungerer, hvorfor og 
hvordan vi bør investere i fremtiden, og de forskellige aktivklasser, der findes i 
investeringsmiljøet. 
 
Hvert træningsmodul kan køres på selvstændig basis, men vil ideelt set blive afviklet i numerisk 
rækkefølge, og efter at brugeren har læst og forstået træningsvejledningen, der hjælper 
brugerne med at forstå hvert fagområdes læringskoncepter. 
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10. Digital platform for læring via Apps 
 
Projektet I DON'T KNOW følger en innovativ tilgang til blended learning via Apps på den 
digitale platform, som er udviklet specifikt til indlæring af europæiske nøglekompetencer. 
 
10.1. Læringsmoduler baseret på den europæiske kvalifikationsramme 
Baseret på kompleksiteten, rækkevidden og læringsniveauet, der forventes af praktikanter, blev 
I DON'T KNOW Kvalifikationsbeskrivelsen fastlagt på European Qualification Framework (EQF) 
niveau 4 og EQF-niveau for sprog: A2/B1 tillader, afhængigt af hvert land behov, den videre 
udvikling til et højere kvalifikationsniveau. 
Læreplanen er designet og udviklet til elever med en minimumsprogkompetence på EQF niveau 
A2/B1. 
Desuden er indholdet struktureret i seks moduler, der er indbyrdes forbundne og 
komplementære. De seks moduler er således (A) Økonomisk budgettering, (B) Pengestyring, 
(C) Kreditstyring, (D) Finansiel planlægning, (E) Forståelse af økonomi og (F) Mestring af 
investeringer. 
 
10.2. Gamification 
Den pædagogiske tilgang til " spilbaseret læring " gør det både lærerigt og underholdende. 
Læringsmetoden er "learning by doing" og selvstyrende, faktisk er der et minimumsbehov for en 
undervisers intervention. Elevens oplevelse såvel som motivation forstærkes ved at fremkalde 
en følelse af at vinde eller præstation. 
"Definitionen af spilbaseret læring: Den mest almindelige definition af spilbaseret læring 
refererer til lån af visse spilleprincipper og anvendelse af dem i virkelige omgivelser for at 
engagere brugerne" ( Trybus 2015). Dette "giver eleverne mulighed for at engagere sig i 
undervisningsmaterialer på en legende og dynamisk måde." 
(Pho, A., & Dinscore, A. (2015). Spilbaseret læring. Tips og tendenser. Plass , JL, Homer, BD 
og Kinzer, CK (2015). Fundamenter for spilbaseret læring. Pædagogisk psykolog, 50(4), 258-
283.) 
 
10.3. Profilen af I DON'T KNOW Trainer 
I DON'T KNOW-undervisere skal udvise følgende kernekompetencer: 
 
● Interkulturel kompetence: evnen til at interagere med individer og grupper fra andre kulturer 

med succes og passende. 
● Entreprenøriel kompetence: evnen til at omsætte en idé til en virksomhedsetablering inden 

for de etablerede økonomiske og juridiske rammer. 
● Følelsesmæssig kompetence: Grundlaget for vellykket interkulturel kommunikation er 

følelsesmæssige færdigheder og kulturel følsomhed. 
● Digital kompetence: evnen til at bruge internettet, e-læringsværktøjer og bruge 

multimediefaciliteter. 
● Social kompetence: omfatter personlige færdigheder og holdninger, der vil understøtte 

social interaktion i kulturelt forskelligartede grupper. 
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10.4. Profilen af I DON'T KNOW Trainee 
En I DON'T KNOW-elev er en ung person fra Europa, 15 til 25 år, med minimum EQF-niveau i 
værtssprog A2/B1 og med grundlæggende digitale færdigheder.  
 
● Køn: mand, kvinde eller forskelligartet 
● Grundlæggende it-færdigheder: en nødvendig forudsætning, internet, bærbar/computer 
● Læringsbehov: matematisk, digital, iværksætteri og økonomistyring 
 
10.5. I DON'T KWOW tilbyder følgende elementer til træningen:  
● Digitale komponenter (på alle sprog): 

o Online digital database med god praksis, værktøjer og ressourcer til finansiel 
uddannelse https://www.project-idontknow.com/digital-database/  
(eksempel på engelsk) 

o Den webbaserede infrastruktur på projektets hjemmeside:  
https://project-idontknow.com/#apps-and-training  
(eksempel på engelsk) 

o Animeret video 1 – Introduktion 
https://videos.files.wordpress.com/kVYLURYL/idk-video-1-intro-en-new.mp4 
( eksempel på engelsk) 

o Animeret video 2 – Instruktion 
 https://videos.files.wordpress.com/r7xcS1Cm/idk-video-2-instructions-en-new.mp4 
 ( eksempel på engelsk) 

 
● Analoge komponenter på hjemmesiden (på alle sprog) : 

o Træningspensum 
o Pædagogisk håndbog 
o Undervisningsvejledninger (du finder dem forbundet med hver læringsenhed) 

 
10.6. Animationsvideoer: 
Et vigtigt aspekt af I DON'T KNOW-strategien er fokus på selvstyret læring, som demonstreret 
af de to I DON'T KNOW-animerede videoer. Disse videoer er tilgængelige på 5 sprog og 
introducerer projektet I DON'T KW samt processen med at bruge den digitale platform. Disse 
animationsvideoer er tilgængelige på engelsk, dansk, svensk, tysk og kroatisk. 
 
Udover digital læring via apps er animerede videoer et supplement til udvidelsen af det digitale 
læringstilbud. Eleven oplever en tiltalende form for informationspræsentation både akustisk og 
visuelt. Du kan finde dem, når du besøger hjemmesiden. 
 
10.7. Video 1: Introduktion 
Projektets koncept er forklaret gennem en animationsvideo (1), der er tilgængelig på engelsk 
på hjemmesiden og alle projektsprog – dansk, svensk, kroatisk og tysk. 
 

https://www.project-idontknow.com/digital-database/
https://project-idontknow.com/#apps-and-training
https://videos.files.wordpress.com/kVYLURyL/idk-video-1-intro-en-new.mp4
https://videos.files.wordpress.com/r7xcS1Cm/idk-video-2-instructions-en-new.mp4
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Her er linket, som bringer dig til video 1 på engelsk 
https://videos.files.wordpress.com/kVYLURYL/idk-video-1-intro-en-new.mp4 

 
 
10.8. Video 2: Instruktion 
På samme måde forklares processen med spilbaseret læring via Apps gennem en 
animationsvideo, der er tilgængelig på engelsk på hjemmesiden og alle projektsprog – dansk, 
svensk, kroatisk og tysk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Her er linket, som bringer dig til video 2 på engelsk 
https://videos.files.wordpress.com/r7xcS1Cm/idk-video-2-instructions-en-new.mp4 
 
  

https://videos.files.wordpress.com/kVYLURyL/idk-video-1-intro-en-new.mp4
https://videos.files.wordpress.com/r7xcS1Cm/idk-video-2-instructions-en-new.mp4
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10.9. Lærings-apps 
Den I DON'T KNOW digitale platform til læring via apps baseret på en gamification-proces. Der 
er seks læringsenheder: 
 
● Enhed A - Økonomisk budgettering 
● Enhed B - Pengehåndtering 
● Enhed C - Håndtering af kredit 
● Enhed D - Finansiel planlægning 
● Enhed E - Forståelse af økonomi 
● Enhed F – Mestring af investering. 
 
De seks moduler består hver af syv apps – i alt 42 apps. Hvert modul dækker et andet fokus for 
finansiel uddannelse, og hver APP adresserer et andet fokus. Alle 42 apps er tilgængelige på 
engelsk, dansk, svensk, tysk og kroatisk. 
I matrixoversigten nedenfor er de 42 engelske apps anført.
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IDK Træningsmatrix – Overblik 
 

Temaer 1 2 3 4 5 6 7 

A. Økonomisk 
budgettering 

A1_IDK 
Virksomhedsledelse 

A2_IDK 
Forståelse af 
budgettering 

A3_IDK 
Indkomst- udgift 

A4_IDK 
Vellykket 
budget 

A5_IDK 
Karakteristika for 
økonomiske mål 

A6_IDK 
Indtægter og 
udgifter 

A7_IDK 
Budgetregler 

B. 
Pengehåndtering 

B1_Vilkår og 
beregninger B2_Nøgleord B3_Opsparing 

og investering 
B4_At tale om 
penge 

B5_Test din 
penge IQ 

B6_Penge 
betyder noget 

B7_Fortjenest
e 
faldende/stige
nde 

C. Håndtering af 
kredit C1_Lån og risiko C2_Låntyper C3_Kreditbereg

ninger 
C4_Terminologi
er 

C5_Konsekvenser 
af gæld 

C6_Forståelse 
af gæld 

C7_Beregnin
g 

D. Finansiel 
planlægning D1_Terminologi D2_finansielt 

overskud & krav 
D3_Forretnings
plan Opstart 

D4_Indtægter 
og udgifter 

D5_Typer af 
finansiering 

D6_Tidsrelatere
de transaktioner 

D7_Udgiftssty
ring 

E. Forståelse af 
økonomi 

E1_Beskæftigelse og 
økonomi 

E2_Hvad er 
økonomi? 

E3_Offentlig og 
privat sektor E4_Skatter E5_Valuta E6_Banker og 

penge 
E7_Element
ære vilkår 

F. Mestring af 
investering 

F1_Grundlæggende 
om investeringer 

F2_Elementære 
vilkår 

F3_Investerings
strategi 

F4_Værdi, 
vækst, risiko 

F5_Markedspåvirk
ninger, midler og 
investeringsafkast 

F6_Portefølje og 
investeringsstrat
egi 

F7_Obligation
er og aktier 
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10.9.1 Modul A. Økonomisk budgettering 
Modulet om finansiel budgettering inkluderer Apps til at lære om virksomhedsledelse, hjælper 
med at forstå budgettering og budgetregler og er tilpasset det unikke i hvert partnerland. 
 

 
 

● DA_A1_IDK_FINANCIAL BUDGETING – Virksomhedsledelse - Millionærspil 
● EN_A2_IDK_FINANCIAL BUDGETING – Forståelse af budgettering – Gruppetildeling 
● DA_A3_IDK_FINANCIAL BUDGETING – Indtægter – udgifter – Gruppepuslespil 
● DA_A4_IDK_FINANCIAL BUDGETING – Vellykket budget – Luk tekst 
● EN_A5_IDK_FINANCIAL BUDGETING – Karakteristika for økonomiske mål – 

Gruppeopgave 
● DA_A6_IDK_FINANCIAL BUDGETING – Indtægter og udgifter – Matchende par 
● DA_A7_IDK_FINANCIAL BUDGETING – Budgetregler – Gruppetildeling 
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10.9.2 Modul B. Pengehåndtering 
Modulet om Money Management inkluderer Apps, der informerer om nøglevilkårene og 
beregningerne af pengestyring, opsparing og investering og er tilpasset det enkelte 
partnerlands unikke karakter. 
 

 
 
● DA_B1_IDK_MONEY MANAGEMENT – Vilkår og beregninger – Millionærspil 
● EN_B2_IDK_MONEY MANAGEMENT – Nøgleord - Matchende par 
● EN_B3_IDK_MONEY MANAGEMENT – Opsparing og investering – Gruppeopgave 
● DA_B4_IDK_MONEY MANAGEMENT – Taler om penge – Cloze tekst 
● DA_B5_IDK_MONEY MANAGEMENT – Test din penge IQ - Multiple Choice Quiz 
● DA_B6_IDK_MONEY MANAGEMENT – Penge betyder noget – Gruppepuslespil 
● EN_B7_IDK_MONEY MANAGEMENT – Fortjeneste faldende/stigende – Gruppetildeling 
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10.9.3 Modul C. Håndtering af kredit 
Modulet om Managing Credit inkluderer Apps, der hjælper med at forstå typer af lån, lån og 
risici, gæld og dets konsekvenser og er tilpasset det enkelte partnerlands unikke karakter. 
 

 
 
● EN_C1_IDK_MANAGING CREDIT – Lån og risiko – Matchende par 
● DA_C2_IDK_MANAGING CREDIT – Lånetyper – Multiple Choice Quiz 
● DA_C3_IDK_MANAGING CREDIT – Kreditberegninger - Multiple Choice Quiz 
● DA_C4_IDK_MANAGING CREDIT – Terminologier – Millionærspil 
● EN_C5_IDK_MANAGING CREDIT – Konsekvenser af gæld - Gruppeoverdragelse 
● DA_C6_IDK_MANAGING CREDIT – Forståelse af gæld - Millionærspil 
● DA_C7_IDK_MANAGING CREDIT – Beregning – Matchende par på billeder 
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10.9.4 Modul D. Finansiel planlægning 
Modulet om finansiel planlægning inkluderer Apps, der forklarer indtægter, udgifter, balance og 
en forretningsplan og er tilpasset det unikke i hvert partnerland. 
 

 
 
● EN_D1_IDK_FINANCIAL PLANNING – Terminologi – Luk tekst 
● EN_D2_IDK_FINANSIEL PLANLÆGNING – økonomisk overskud og behov - 

Gruppeopgave 
● EN_D3_IDK_FINANCIAL PLANNING – Forretningsplan Opstart – Matchende par på 

billeder 
● EN_D4_IDK_FINANSIEL PLANLÆGNING – Indtægter og udgifter – Matchende matrix 
● EN_D5_IDK_FINANCIAL PLANNING – Finansieringstyper – Gruppeopgave 
● EN_D6_IDK_FINANCIAL PLANNING – Tidsrelaterede transaktioner – Gruppetildeling 
● EN_D7_IDK_FINANCIAL PLANNING – Udgiftsstyring – Multiple Choice Quiz 
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10.9.5 Modul E. Forståelse af økonomi 
Modulet om Understanding Economy inkluderer Apps, der informerer om de elementære vilkår 
for økonomi, skatter, valuta og banker og penge og er tilpasset det unikke i hvert partnerland. 

 
 
● EN_E1_IDK_UNDERSTANDING ECONOMY – Beskæftigelse og økonomi - Multiple Choice 
● DA_E2_IDK_UNDERSTANDING ECONOMY – Hvad er økonomi? - Matchende par 
● EN_E3_IDK_UNDERSTANDING ECONOMY – Offentlig og privat sektor - Gruppeopgave 
● EN_E4_IDK_UNDERSTANDING ECONOMY – Skatter - Matchende par 
● EN_E5_IDK_UNDERSTANDING ECONOMY – Valuta - Matchende par 
● DA_E6_IDK_UNDERSTANDING ECONOMY – Banker og penge – Matchende par 
● EN_E7_IDK_UNDERSTANDING ECONOMY – Elementære termer – Matchende par 
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10.9.6 Modul F. Mestring af investering 
Modulet om Mastering Investment inkluderer apps, der hjælper med at lære om elementære 
vilkår og investeringsstrategier, hvad er obligationer og aktier, og hvordan man opbygger en 
investeringsportefølje og er tilpasset det unikke i hvert partnerland. 
 

 
 
● DA_F1_IDK_MASTERING INVESTERING – Grundlæggende om investeringer – 

Millionærspil 
● EN_F2_IDK_MASTERING INVESTMENT – Elementære vilkår – Millionærspil 
● DA_F3_IDK_MASTERING INVESTMENT – Investeringsstrategi - Multiple Choice Quiz 
● EN_F4_IDK_MASTERING INVESTMENT – Værdi, vækst, risiko – Multiple Choice Quiz 
● EN_F5_IDK_MASTERING INVESTMENT – Markedspåvirkninger, midler og 

investeringsafkast - Multiple Choice Quiz 
● EN_F6_IDK_MASTERING INVESTMENT – Portefølje og investeringsstrategi - Millionærspil 
● DA_F7_IDK_MASTERING INVESTMENT – Obligationer og aktier – Multiple Choice Quiz 
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10.9.7 Grænseflader for de 42 Apps: 
Følgende tabel beskriver de forskellige typer/grænseflader som eksempler på engelsk på 
læringsapplikationer. Billederne i tabellen giver et indblik i, hvordan apps med den beskrevne 
brugerflade kan se ud. 
 
APPS-grænseflade Beskrivelse Interface 

 

Besvar spørgsmål i 
stigende 
sværhedsgrader. 

Millionær spil 

 

Med denne skabelon 
defineres 2-4 grupper, 
som elementer skal 
tildeles. 

Gruppeopgav
e 



 

Projekt, I DONT KNOW: Projekt nr. 2020 - 1 - MT 01 - KA202 - 074221. 
Dette projekt er blevet finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation [kommunikation] afspejler kun 

forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for enhver brug, af informationerne herfra. 
30 

 

Gruppe-puslespil: 
Brikkerne i et puslespil 
skal tildeles emner. 
Hver succesfuld 
opgave vil afdække en 
del af et 
underliggende billede 
eller video. 

Gruppe 
puslespil 

 

De manglende ord i 
samtalen/teksten skal 
findes 

Luk tekst 

 

Med denne skabelon 
skal tekster, billeder,  
lydklip og videoer 
tildeles parvis. 

Matchende 
par 
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Med denne skabelon 
skal tekster, billeder, 
lydklip og videoer 
tildeles parvis til 
mærker på et billede. 

Matchende 
par på 
billeder 

 

Træk og slip kort i et 
bord med op til fem 
kolonner. 

Matchende 
matrix 

 

Klassisk multiple 
choice-quiz med 
multimedieelementer. 
Flere svar kan være 
rigtige. 

Multiple 
Choice Quiz 
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11. Skræddersyet træningsprogram 
 
JEG VED IKKE Fremgangsmåden til at skabe et skræddersyet program er forklaret i denne del. 
Inden for rammerne af I DON'T KNOW - projektet er definitionen af et skræddersyet 
træningsprogram forbundet med anerkendelse af kompetencer via EQF. 
 
Den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) er en europæisk ramme for 
kvalifikationer, som samler forskellige EU-medlemmers kvalifikationer. På en måde er det en 
oversættelse af forskellige nationale kvalifikationer, som gør kvalifikationer i forskellige EU-
lande lettere at forstå. 
 
Læringsresultater er defineret i Europa-Parlamentets og Rådets anbefaling om oprettelse af 
EQF som "udsagn om, hvad en lærende ved, forstår og er i stand til at gøre efter afslutningen af 
en læreproces, og som er defineret mht. viden, færdigheder og kompetence”. Læringsresultater 
udvikles normalt som en del af processen med at designe og opbygge kvalifikationer og kan 
opnås af individuelle elever gennem forskellige læringsforløb, leveringsmåder og 
læringskontekster (formelle, ikke-formelle og uformelle). 
 
11.1. Hvordan designer man et skræddersyet træningsprogram? 
Skræddersyede kurser er designet til at tage hensyn til særlige elevegenskaber eller krav. 
 
Individuelle behov (nogle gange kaldet subjektive behov) er de behov, som den lærende 
oplever i sprogindlæringssituationen. Følgelig har de at gøre med faktorer som holdning og 
motivation, læringsstil, indlæringsevne og indlæringsevner. Attitude og motivation kan meget vel 
få et positivt løft, hvis det pågældende kursus bygger på en tilstrækkelig detaljeret analyse af 
elevernes objektive behov, fordi det er med til at sikre et klart læringsformål. Men de subjektive 
behov, der har at gøre med selve læringsprocessen, kan først dukke op, efterhånden som 
kurset skrider frem. Med andre ord, hvorimod en analyse af elevernes objektive behov giver 
grundlag for programplanlægning, er det en opgave for læreren at fremkalde og reagere på 
subjektive behov. Fordi subjektive behov ændrer sig, efterhånden som læringen skrider frem, er 
det en uendelig opgave at reagere på dem. 
 

Det indlysende næste skridt er at 
bestemme, hvordan undervisningen skal 
organiseres, samarbejde under udførelsen 
og i timerne. At tilrettelægge tilpasning i 
henhold til kursisternes læringsmål kræver, 
at optagelsesprocedurerne fokuserer på at 
identificere disse læringsmål, organisere 
læringsforløbet, så det svarer til dem, og 
sikre tilgængeligheden af passende 
undervisningsmaterialer til at forfølge dem. 

     

 1 

 Understand goals and identify learning 
objectives 

 2 

 Training needs analysis (questionnaire, 
focus group…) 

 3 

 Development of tailor-made training 
solutions 

 4 

 

Experiential learning and training delivery 
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12. Strukturen af uddannelsen og evalueringen: 
 
● Læringsvarighed 
● Læringsaktiviteter/enheder/moduler/uddannelsestimer 
● Lærende komposition 
● Uddannelsens indhold 
● Mulige resultater og produkter 

 
12.1. Læringsvarighed:  

Uger Personlig kontakt  
med underviser (timer) 

 
Selvlæring med 
webressourcer  

(timer) 

Sum  
(timer) 

Uge 1 1 2,5 3,5 

Uge 2  2,0 2,0 

Uge 3 1 2,5 3,5 

Uge 4  2,0 2,0 

Uge 5 1 2,5 3,5 

Uge 6  2,0 2,0 

Uge 7  1,0 1,0 

Uge 8 0,5 2,0 2,5 

  3,5 16,5 20 
   

12.2.  Workshop - læringsaktiviteter/enheder/uddannelsestimer:  
Godt at vide: Den foreslåede tid er vejledende, og den faktiske nødvendige tid kan variere. 
 
Workshoppen med underviseren er den blandede læringsdel og er struktureret i 3,5 timers 
træning. 
 
Hele workshopprocessen er opsummeret gennem et sæt aktiviteter, som kræver et aktivt 
engagement fra hver enkelt deltager i kollaborativ læring ved at gøre. Det er en bevidst strategi 
til at skifte fra det kognitive til det erfaringsmæssige. 
 
● Workshoppens pædagogiske processer er baseret på refleksion, anerkendende 

undersøgelse, blottede dialoger, samarbejde og aktivt engagement. Højdepunktet ved peer-
group-læring er deling af erfaringer fra det virkelige liv og individuelle succeshistorier, der 
motiverer og forbedrer teamets præstation. 

 
● Innovation og skabelse leves og opleves under alle workshopsessioner. 
 
● Det er en læringsrejse med selvstyret opdagelse og engagement for livslang læring 
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13. Eksamen og certificering 
 
Når eleverne er klar til certificering, er der to muligheder for dig som lærer: 
 
1. Du kan vælge én app pr. læringsenhed som eksamen (6 apps i alt) og udstede certifikatet 

(SKILLS CARD se bilag), hvis de valgte apps er blevet løst af eleverne. 
 
2. Du kan bruge en af de to Eksamen 1 eller 2 på hjemmesiden. (For at komme dertil: Klik på 

APPS & TRAINING på I DON'T KNOW-hjemmesiden, tryk på den GULE Knap, der hedder 
“Tag på en spilbaseret rejse for certifikatet” og så kan du vælge mellem eksamen 1 eller 2). 
Lav venligst en eksamensplan med dine elever. 

 
Eleverne skal løse de 6 apps efter hinanden. Den anden app låses derfor først op, efter at app 
et er løst korrekt osv. Hvis alle apps er blevet løst, er apps markeret med grønne flueben. 
Derefter kan du udstede beviset (SKILLS CARD, se bilag) til eleverne. 
 
(Advarsel: Undersøgelsesforløbet gemmes ikke, når hele fanen med undersøgelsen er lukket). 
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14. I DON'T KNOW – Læseplan, uddannelse, EQF og certificering  
 
Et af hovedformålene med I DON'T KNOW-projektet er at nå en lige standard for 
kvalifikationer inden for interkulturelt iværksætteri, at fremme personers mobilitet og dermed 
fremme et europæisk mobilitetsområde for VET-læring. Derfor blev I DON'T KNOW 
Curriculum udviklet ved hjælp af en tilgang baseret på læringsresultater og blev styret af EU-
rammer såsom EQF. 
 
Baseret på kompleksiteten, rækkevidden og læringsniveauet, der forventes af praktikanter, blev 
I DON'T KNOW Kvalifikationsbeskrivelsen fastlagt (i det mindste) på European Qualification 
Framework (EQF) niveau 4 og EQF-niveau for sprog: A2/B1. Dette giver, afhængigt af hvert 
lands behov, mulighed for videreudvikling til et højere kvalifikationsniveau. 
 
14.1. EQF: European Qualification Framework - fælles referenceniveauer for sprog 
Den fælles europæiske ramme opdeler eleverne i tre brede opdelinger, der kan opdeles i seks 
niveauer; for hvert niveau beskriver den, hvad en elev skal være i stand til at læse, lytte, tale og 
skrive. Disse deskriptorer kan gælde for ethvert af de sprog, der tales i Europa, og der findes 
oversættelser til mange sprog. Disse niveauer er:
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niveau 
gruppe 

niveau 
gruppenavn 

nivea
u niveau navn Beskrivelse: 

EN Grundlæggende 
bruger 

A1 Gennembrud eller 
nybegynder 

● Kan forstå og bruge kendte hverdagsudtryk og helt basale vendinger rettet mod 
behovstilfredsstillelse af konkret type. 

● Kan præsentere sig selv og andre og kan stille og besvare spørgsmål om personlige 
detaljer såsom hvor han/hun bor, personer han/hun kender og ting han/hun har. 

● Kan interagere på en enkel måde, forudsat at den anden person taler langsomt og 
tydeligt og er parat til at hjælpe. 

A2 Måde etape eller 
elementært 

● Kan forstå sætninger og ofte brugte udtryk relateret til områder af mest umiddelbar 
relevans (f.eks. meget grundlæggende personlige oplysninger og familieoplysninger, 
indkøb, lokal geografi, beskæftigelse). 

● Kan kommunikere i enkle og rutinemæssige opgaver, der kræver en enkel og direkte 
udveksling af information om velkendte og rutinemæssige forhold. 

● Kan i enkle vendinger beskrive aspekter af hans/hendes baggrund, nærmiljø og 
forhold i områder med umiddelbart behov. 

B Uafhængig 
bruger 

B1 Tærskel eller 
mellemliggende 

● Kan forstå hovedpunkterne i klare standardinput om velkendte forhold, der 
regelmæssigt stødes på i arbejde, skole, fritid osv. 

● Kan håndtere de fleste situationer, der sandsynligvis vil opstå, mens du rejser i et 
område, hvor sproget tales. 

● Kan producere simpel sammenhængende tekst om emner, der er velkendte eller af 
personlig interesse. 

● Kan beskrive oplevelser og begivenheder, drømme, håb og ambitioner og kort give 
begrundelser og forklaringer på meninger og planer. 

B2 Vantage eller øvre 
mellemliggende 

● Kan forstå hovedideerne i kompleks tekst om både konkrete og abstrakte emner, 
herunder tekniske diskussioner inden for hans/hendes specialeområde. 

● Kan interagere med en grad af flydende og spontanitet, der gør regelmæssig 
interaktion med indfødte talere meget muligt uden belastning for nogen af parterne. 
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● Kan producere klar, detaljeret tekst om en bred vifte af emner og forklare et 
synspunkt på et aktuelt emne, der giver fordele og ulemper ved forskellige 
muligheder. 

C Dygtig bruger 

C1 
Effektiv operativ 
færdighed eller 
avanceret 

● Kan forstå en bred vifte af krævende, længere tekster og genkende implicit 
betydning. 

● Kan udtrykke ideer flydende og spontant uden meget åbenlys søgen efter udtryk. 
● Kan bruge sproget fleksibelt og effektivt til sociale, akademiske og professionelle 

formål. 
● Kan producere klar, velstruktureret, detaljeret tekst om komplekse emner, der viser 

kontrolleret brug af organisatoriske mønstre, forbindelser og sammenhængende 
enheder. 

C2 Mestring eller 
færdighed 

● Kan med lethed forstå stort set alt, der er hørt eller læst. 
● Kan opsummere information fra forskellige talte og skriftlige kilder, rekonstruere 

argumenter og beretninger i en sammenhængende præsentation. 
● Kan udtrykke sig spontant, meget flydende og præcist og differentiere finere 

betydningsnuancer selv i de mest komplekse situationer. 
 
 
14.2. EQF-KVALIFIKATIONSBESKRIVELSE 

Kvalifikationsniv
eauer Viden Færdigheder Kompetencer 

1 Generel grundlæggende 
viden 

Generelle grundlæggende færdigheder 
til at udføre en simpel opgave 

Arbejde/studerer under direkte supervision i en 
struktureret sammenhæng 

2 
Grundlæggende faktuel 
viden inden for et arbejds-
/studieområde 

Grundlæggende kognitive og praktiske 
færdigheder, der er nødvendige for at 
anvende den tilstrækkelige information 
til udførelsen af opgaver og aktuel 
problemløsning gennem enkle regler og 
instrumenter 

Arbejd/studer under direkte supervision med en 
vis autonomi 
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3 

viden om fakta, principper, 
processer og generelle 
begreber i et 
studie/arbejdsområde 

En række kognitive og praktiske 
færdigheder, der er nødvendige for 
opgaveudførelsen og problemløsning 
gennem udvælgelse og anvendelse af 
instrumenter, materialer og 
grundlæggende information 

Tage ansvar for at udføre opgaver i et 
studie/arbejdsområde. Tilpas adfærden til 
omstændighederne for at løse problemer 

4 
Faglig og teoretisk viden i 
brede sammenhænge inden 
for en studie-/arbejdsretning 

Vifte af kognitive og praktiske 
færdigheder, der er nødvendige for at 
blive gravid til specifik problemløsning i 
et studie-/arbejdsområde 

Styre eget arbejde inden for de retningslinjer, der 
er fastsat i forbindelse med studiet/arbejdet, 
normalt forudsigeligt, men kan ændres. Overvåge 
det rutinemæssige arbejde i tredjedele og tage 
ansvar med hensyn til evaluering og 
aktivitetsforbedringer i studie-
/arbejdssammenhænge 

5 

Omfattende ekspertise, 
faktuel og teoretisk viden 
inden for et studie-
/arbejdsområde og 
bevidsthed om 
vidensgrænserne 

Bred vifte af kognitive og praktiske 
færdigheder til at udtænke kreative 
løsninger på abstrakte problemer 

Lede og vejlede i studie-/arbejdssammenhænge 
med forbehold for uforudsigelige ændringer. 
Revidere og udvikle tredjedelens udvikling 

6 

Dyb viden til et specifikt 
studie/arbejdsområde, som 
kræver en kritisk forståelse 
af teorier og principper 

Avancerede færdigheder, der viser 
færdigheder og innovation til kompleks 
og uforudsigelig problemløsning i et 
studie-/arbejdsspecialiseret område 

Ledelse af komplekse tekniske eller professionelle 
aktiviteter eller projekter, tage ansvar for 
beslutningstagning i uforudsigelige studie-
/arbejdssammenhænge. Tage ansvar i ledelsen 
for individuel, faglig og kollektiv udvikling 

7 

Højt specialiseret viden, 
nogle af dem er i spidsen for 
noget studie-/arbejdsviden, 
som understøtter evnen til 
original tænkning 

Specialiserede færdigheder til 
problemløsning med hensyn til 
undersøgelse og innovation, til at 
udvikle ny viden og procedurer for at 
integrere dem i forskellige områder 

Administrer og transformer studie/arbejde 
komplekse og uforudsigelige sammenhænge, 
som kræver nye strategier. At tage ansvar for at 
bidrage til ny viden og faglig praksis og/eller 
gennemgå de strategiske teampræstationer 
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8 

Banebrydende viden på 
forkant i et 
studie/arbejdsområde og i 
sammenkobling af områder 

De mest avancerede og specialiserede 
teknikker, herunder syntese- og 
evalueringsfærdigheder, der er 
nødvendige for at løse kritiske 
problemer inden for undersøgelses- og 
innovationsområderne, til omdefinering 
af den eksisterende professionelle 
praksis 

Demonstrere et betydeligt niveau af autoritet, 
innovation, autonomi, videnskabelig og faglig 
integritet og påtage sig et vedvarende 
engagement med hensyn til udvikling af 
innovative ideer eller processer i spidsen for 
studie-/arbejdssammenhænge, herunder 
undersøgelsesfeltet 
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14.3. Varighed og kreditter - JEG VED IKKE uddannelse 
Hele indholdet for en træning for niveau 4 for resultater (EQF-niveau for sprog: A2/B1) vil være 20 
timer. 
 

ENHEDE
R Indhold Timer Resultat på EQF-

niveau 
EQF-niveauuddannelse 

for sprog 

ENHED 
A Økonomisk budgettering 3,5  

Niveau 4 A2/B1 

ENHED 
B Pengestyring 3,5 Niveau 4  

A2/B1 

ENHED 
B Håndtering af kredit 3,5 Niveau 4  

A2/B1 

ENHED 
D Finansiel planlægning 3,5 Niveau 4  

A2/B1 

FORENE Forståelse af økonomi 3,5 Niveau 4  
A2/B1 

ENHED 
F Mestring af investering 2,5 Niveau 4  

A2/B1 

I ALT 20  

 
14.4. Træningspensum for I DON'T KW Læreplanstruktur - Læringsenheder 
 
Denne modulære undervisningsplan er rettet mod EQF niveau 4 og er udviklet til VET-lærere og 
undervisere med ansvar for finansiel uddannelse og træning. 
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15. Elementer inkluderet i læreplanen 
 
1. Formål  

Overordnet beskrivelse af formålet, hensigten eller formålet med læringsenheden. 
 
2. Præstationskriterier  

Standarder, efter hvilke en person anses for at være kompetent i hver enkelt læringsenhed. 
Det vil sige en meget kort beskrivelse af de handlinger, som en person skal demonstrere i det 
krævede kompetencearkiv efter afslutningen af læringsenheden. 

 
3. Læringsresultater  

Udsagn om, hvad en person bør vide, forstå og/eller være i stand til ved slutningen af en 
læreproces. Læringsudbytte er opdelt i: 

 
● Viden  

Indsamling af fakta, principper, teorier og praksis relateret til studieområdet eller 
professionel aktivitet 
 

● Færdigheder  
Evne til at anvende viden og bruge de erhvervede ressourcer til at udføre opgaver og løse 
problemer. Det kan være kognitivt (brug af logisk, intuitiv eller kreativ tænkning) eller 
praktisk (antyder manuelle færdigheder og brug af metoder, materialer, værktøjer og 
instrumenter) 
 

● Kompetencer  
Evne til at udvikle opgaver og løse problemer af højere eller lavere grad af kompleksitet og 
forskellige grader af autonomi og ansvar 

 
I DONT KNOW Træningspensum er rettet mod EQF niveau 4 
 
Kvalifikationsnive
au Viden Færdigheder Kompetencer 

Niveau 4 Faglig og 
teoretisk viden i 
brede 
sammenhænge 
inden for et 
arbejds- eller 
studieområde. 

En række kognitive 
og praktiske 
færdigheder, der 
kræves for at skabe 
løsninger på 
specifikke problemer 
inden for et arbejds- 
eller studieområde. 

Udøv selvledelse inden for 
retningslinjerne for 
arbejds- eller 
studiesammenhænge, der 
normalt er forudsigelige, 
men som kan ændres. 
Overvåge andres 
rutinearbejde, tage et vist 
ansvar for evaluering og 
forbedring af arbejds- eller 
studieaktiviteter. 

 
4. Eksterne ressourcer  

Sæt af tilgængelige ressourcer, som kan hjælpe med at nå de planlagte tiltag 
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15.1. Læringsresultater 
15.1.1. Læringsenhed 1 - Økonomisk budgettering 
Sigte 
Introduktion af begreber for grundlæggende finansiel budgettering - hvordan og hvorfor oprettes et 
budget, justere økonomiske mål og forstå betydningen og betydningen af grundlæggende 
begreber som indtægter, udgifter, nettokasse osv. 
 
Ydelseskriterier 
At demonstrere grundlæggende teoretisk og praktisk viden i grundlæggende finansiel 
budgettering. 
Kendskab til grundlæggende principper for økonomisk budgettering, proces og færdigheder. 

 

 

 
 
  

    LEARNING OUTCOMES 

    

K
no

w
le

dg
e 

 

K1. Demonstrate basic 
understanding of the 
reasons for budgeting 
and the steps needed to 
create a budget 
K2. Define concepts of  
income, expenditure, 
regular and 
extraordinary 
expenditure, net cash 
flow and main principles 
of budgeting 
K3. Distinguish between 
one’s wants and needs 
K4. Demonstrate 
understanding of the 
importance of short and 
long-term planning 
 
 

 

Sk
ill

s 

 

S1. Summarize steps to 
create a budget 
S2. Calculate net cash 
flow 
S3. Compare and 
contrast real and 
nominal value, classify 
expenditure (fixed and 
variable) and its sources 
S4. Identify strategies to 
create short and long-
term budgeting and 
apply principles of 
flexibility 

 

C
om

pe
te

nc
es

 

 

C1. Create a clear 
personal and business 
budget plan, applying 
flexibility and 
adjustment principles   
C2. Manage the budget 
by applying short and 
long-term planning, 
considering regular and 
extraordinary unplanned 
expenses and net cash 
flow 
C3. Develop strategies 
for avoiding over-
indebtedness 
C4. Simplify 
achievement of financial 
goals 
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15.1.2. Læringsenhed 2 - Pengehåndtering 
Formål  
Introduktion af begreber om pengestyring til elever. De vil lære det grundlæggende om penge og 
likviditet, at holde kontanter, have en kredit på bankkonto, finde ud af, hvordan man bruger 
bankkonto til at spare og bruge penge via checkkonto eller kreditkort. De vil lære om finansielle 
instrumenter og overførselsbetalinger samt grundlæggende om styring af det personlige budget. 
 
Præstationskriterier  
At demonstrere grundlæggende teoretisk og praktisk viden inden for pengestyring. 
Kendskab til pengestyringsprincipper, -processer og -færdigheder. 
 

 

 
 
 
 
  

    LEARNING OUTCOMES 

    

K
no

w
le

dg
e 

 

K1. Define the term 
money and distinguish 
between cash and 
deposit money 
K2. Explain liquidity 
and identify the 
challenges of financial 
forms of investment 
K3. Classify financial 
assets according to the 
degree of liquidity 
K4. List the types of 
loans and explain the 
structure of the 
repayment plan 
K5. Define financial 
instrument pyramid 
 
 

 

Sk
ill

s 

 

S1. Understand the 
meaning and role of 
money in everyday life 
S2. Assess the need to 
hold cash 
S3. Distinguish 
between types of loans 
and loan repayment 
terms 
S4. Distinguish types 
of savings 
S5. Link the interest 
rate to the total cost 

 

C
om

pe
te

nc
es

 

 

C1. Compile an 
inventory of your own 
financial assets   
C2. Change the form 
of assets according to 
the degree of liquidity 
C3. Make a 
responsible loan 
decision according to 
needs 
C4. Make a 
responsible decision 
about saving 
C5. Make an 
investment according 
to financial instrument 
pyramid 
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15.1.3. Læringsenhed 3 – Håndtering af kredit 
Sigte 
Formålet med dette kursus er at give den studerende viden og færdigheder inden for området lån 
af penge. At de forstår konsekvenserne af at have et lån. At de får viden om forskellige låntyper, 
tilbagebetalingstider, købsmål, renter og hvordan de skal håndtere deres gæld. 
 
Ydelseskriterier 
Enheden vil indeholde skriftlige opgaver, der skal afleveres, og onlineprøver. 

 

 

 
 
  

   LEARNING OUTCOMES 

    

K
no

w
le

dg
e 

 

K1. The student has 
the knowledge of why 
we borrow money  
K2. They gain 
knowledge of different 
types of loan 
K3. The student has 
the knowledge of what 
interest is 
K4. The student has 
the knowledge of dept 
and can list the 
different 
consequences when 
you have debt 
 
 

 

Sk
ill

s 

 

S1. The student 
understands the 
consequences of 
having a loan 
S2. The students 
obtain the ability to 
compare the different 
loan type with each 
other 
S3. The student can 
understand what 
interest means 
S4. The student can 
demonstrate how to 
manage dept 

 
C

om
pe

te
nc

es
 

 

C1. Students will be 
able through an 
analysis of the 
consequences of a 
loan to improve their 
personal economy 
C2.  Students will be 
able to understand and 
explain the security 
within a loan. 
C3. Students will be 
able to estimate the 
cost within a loan 
C4. Students will be 
able to choose the 
best possible way to 
managing dept and 
they will be able to 
understand how a loan 
can influence their life 
in the future 
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15.1.4. Læringsenhed 4 - Finansiel planlægning  
Sigte 
Forbedring af kvaliteten og effektiviteten af finansiel planlægning og opbygning af en erkendelse af 
vigtigheden og behovet for en sådan planlægning af offentligheden. 
 
Ydelseskriterier 
At demonstrere grundlæggende teoretisk og praktisk viden inden for en bred vifte af finansiel 
planlægning og relaterede emner. 
Kendskab til grundlæggende principper for Finansiel planlægning, proces og færdigheder. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

   LEARNING OUTCOMES 

   

K
no

w
le

dg
e 

 

K1. Basic 
understanding of the 
different financial 
planning processes 
and goal setting. 
K2. Principles of 
financial management, 
savings, budgeting and 
investment strategies; 
K3. Extended 
knowledge of 
accounting, simple 
balance sheet, cash 
flow and the variety of 
tools for analysing 
budget 
K4. Understanding the 
issues related to  asset 
ownership and its 
implications for 
generating income 
 
 

 

Sk
ill

s 

 

S1. Use the relevant 
literature and theory to 
apply mathematical 
methods or formulas 
as appropriate 
S2. Analyses and 
integrates information 
from a variety of 
sources to arrive at 
solutions 
S3. Apply metrics to 
compare the strengths 
and weaknesses of 
potential courses of 
action 
S4. Demonstrates 
capacity to adapt 
thinking and 
behaviours for best 
informed decisions 
when faced with 
incomplete or 
inconsistent 
information 

 
C

om
pe

te
nc

es
 

 

C1. Understand and 
collect the quantitative 
and qualitative 
information required to 
develop a financial 
plan 
C2. Analyse potential 
opportunities and 
constraints and assess 
information to develop 
strategies 
C3. Comply with legal 
and accounting 
framework to deal with 
financial issues 
relating to  tax 
planning 
C4. Understand the 
interrelationships 
among the various 
Financial Parameters 
required to plan and 
carry out a Financial 
Solution 



 

Projekt, I DONT KNOW: Projekt nr. 2020 - 1 - MT 01 - KA202 - 074221. 
Dette projekt er blevet finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation [kommunikation] afspejler kun forfatterens 

synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for enhver brug, af informationerne herfra. 
46 

15.1.5. Læringsenhed 5 - Forståelse af økonomi 
Sigte 
Større forståelse af, hvordan økonomien og samfundet hænger sammen, og hvordan mennesker 
ved deres handlinger vil påvirke samfundet og nationens finanser, såvel som deres egen 
økonomiske situation. 
 
Ydelseskriterier 
At demonstrere grundlæggende teoretisk og praktisk viden inden for en bred vifte af landets 
økonomi, og hvordan alle økonomiske interessenter er knyttet sammen. 
Rapporter og test om emnet. 
 

 

 
 
 
 
 
  

   LEARNING OUTCOMES 

  
 

K
no

w
le

dg
e 

 

K1. Basic 
understanding of the 
individual’s economical 
role in the society 
K2. Principles of 
economics 
K3. Extended 
knowledge of the tax 
system, banking 
system, GDP and 
income transfers 
between population 
groups 
K4. Understanding the 
economic system 
within EU 
 
 

 

Sk
ill

s 

 

S1. Use the relevant 
knowledge to follow 
and study the 
economic situation in 
countries and EU 
S2. Analyses and 
integrates information 
from a variety of 
sources to keep up 
with the changes in 
inflation, interest rates 
and other economic 
key facts 
S3. Apply knowledge 
in economics to 
personal economic 
situation 
S4. Demonstrates 
capacity to adapt 
thinking and 
behaviours for best 
informed decisions 
when faced with 
incomplete or 
inconsistent 
information 

 

C
om

pe
te

nc
es

 

 

C1. Understand and 
collect the quantitative 
and qualitative 
information required to 
develop a financial 
plan 
C2. Analyse potential 
opportunities and 
constraints and assess 
information to develop 
strategies 
C3. Understand how 
ECB decisions and 
economic legislation 
affect personal 
finances 
C4. can choose the 
best economic 
alternatives and 
financial alternatives 
for both the society 
and on a personal 
level 
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15.1.6. Læringsenhed 6 – Mestring af investering  
Sigte 
At sætte studerende i stand til at forstå investeringsverdenen og skabe deres egen 
investeringsportefølje. 
 
Ydelseskriterier 
Evnen til at forstå konceptet med at investere langsigtet og skabe en strategi, der vil resultere i en 
veldiversificeret portefølje af instrumenter fra forskellige aktivklasser. 
 

 

 
 
Eksterne ressourcer 
● IT-udstyr: computere, software, projektor 
● Kontor- og/eller stationære materialer 
● Håndbog, Værktøjskasse 
● Medier, internet 
● Adgang til internettet for at udføre forskning, finansielle rådgivere, markedsadgang, 

bankkonti/finansielle transaktionsmekanismer 
 

 

                               LEARNING OUTCOMES 

  

 

 

K
no

w
le

dg
e 

 

K1.Having the 
knowledge to 
understand investing 
long term, the 
difference between 
asset classes and to 
address the issue of 
risk, return, and 
diversification 

K2. Knowledge on 
asset performance and 
risk terminology such 
as Alpha, Beta, 
Sharpe’s Ratio, equity 
and bond performance 
ratios, financial 
reporting 

K3.The different 
strategies of investing 
in equities, bonds and 
real estate, when to 
buy and sell, how to 
build an investment 
portfolio over time 

 

Sk
ill

s 

 

S1. Having the 
technical skill to know 
the characteristics 
and differences 
between the three 
main asset classes 

S2. Having the 
business skill to think 
long term and plan for 
the future, and to 
think strategically on 
when to enter and exit 
the market 

S3. Having the 
technical skill to 
understand and make 
the best use of 
compounding and 
keeping emotions 
apart from decision 
making 

 

 
C

om
pe

te
nc

es
 

 

C1. Self-
discipline to budget, 
save, and accumulate 
wealth over time 

C2. Self-
management to 
control emotions and 
think long term 

C3. Ability to take 
advice and conduct 
research in order to 
be able to take the 
decisions based on 
the best information 
available, and to 
retain a balanced 
exposure to the 
markets and minimise 
risk through 
appropriate 
diversification 
strategies 
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16. Ordliste: 
 
APP er et computerprogram eller et stykke software designet til et bestemt formål, som du kan 
downloade til en mobiltelefon eller anden mobilenhed. 
Animation er en metode, hvor billeder manipuleres til at fremstå som levende billeder. 
Vurdering af læringsudbytte er processen med at vurdere en persons viden, færdigheder 
og/eller kompetencer ud fra foruddefinerede kriterier (læringsforventninger, måling af 
læringsresultater). Vurdering efterfølges typisk af validering og certificering. 
Blended learning er en tilgang til uddannelse, der kombinerer online undervisningsmaterialer og 
muligheder for interaktion online med traditionelle stedbaserede klasseværelsesmetoder. Det 
kræver fysisk tilstedeværelse af både lærer og elev, med nogle elementer af elevkontrol over tid, 
sted, vej eller tempo. 
Gamification er anvendelsen af spildesignelementer og spilprincipper i ikke-spilkontekster. Det 
kan også defineres som et sæt af aktiviteter og processer til at løse problemer ved at bruge eller 
anvende spilelementernes karakteristika. 
Selvevaluering er evaluering af sig selv eller ens handlinger, holdninger eller præstationer. 
Selvkorrigerende er noget, der retter sine egne fejl og svagheder 
Selvstyret læring er en person definerer deres egne læringsbehov, mål og tilgang 
Færdighed er evnen til at udføre opgaver og løse problemer.
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17. BILAG 1: Værktøj til selvvurdering 
 
17.1. EX ANTE SELVVURDERING: Enhed A - Økonomisk budgettering 
 
Tænk over, hvordan du vil markere følgende punkter, før du studerer enheden 
"Økonomisk budgettering" 

Vare Bedømmelse 

Forstår du hvorfor du skal lave et budget? 1 2 3 4 5 

Ved du, hvilke trin du skal anvende for at oprette et budget? 1 2 3 4 5 

Kan du forklare forskellen mellem kortsigtet og langsigtet planlægning? 1 2 3 4 5 

Er du i stand til at beregne netto cash flow? 1 2 3 4 5 

Kan du klassificere udgifter og deres kilder? 1 2 3 4 5 

Hvor meget tid har du indtil nu brugt på at lede efter ressourcer til at finde ud af mere om emnet? 1 2 3 4 5 

Hvad er din globale evaluering af din forventede indsats og arbejde på enheden "Finansiel Budgettering"? 1 2 3 4 5 

 
Bedømmelser   
1= Ekstremt lav / Intet / Aldrig / Dårlig 3 = Lav / Lille / Utilstrækkelig 5 = Meget / Altid / Meget godt 
2 = Meget lav / Meget lidt / Meget 
utilstrækkelig 

4 = Ganske meget / Godt / Tilstrækkeligt  
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17.2. EX ANTE SELVVURDERING: Enhed B - Pengehåndtering 
 

Tænk over, hvordan du vil markere følgende punkter, før du studerer enheden 
"Pengestyring" 

Vare Bedømmelse 

Kan du skelne mellem kontanter og indskudspenge? 1 2 3 4 5 

Kan du opregne lånetyperne og forklare strukturen i afdragsplanen? 1 2 3 4 5 

Er du i stand til at lave en opgørelse over dine finansielle aktiver? 1 2 3 4 5 

Kan du liste de forskellige typer af opsparing? 1 2 3 4 5 

Kan du træffe en ansvarlig lånebeslutning efter dine behov? 1 2 3 4 5 

Hvor meget tid har du indtil nu brugt på at lede efter ressourcer til at finde ud af mere om emnet? 1 2 3 4 5 

Hvad er din globale evaluering af din forventede indsats og arbejde på enheden "Money Management"? 1 2 3 4 5 

 
Bedømmelser   
1= Ekstremt lav / Intet / Aldrig / Dårlig 3 = Lav / Lille / Utilstrækkelig 5 = Meget / Altid / Meget godt 
2 = Meget lav / Meget lidt / Meget 
utilstrækkelig 

4 = Ganske meget / Godt / Tilstrækkeligt  
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17.3. EX ANTE SELVVURDERING: Enhed C - Håndtering af kredit 
 

Tænk over, hvordan du vil markere følgende punkter, før du studerer enheden 
" Håndtering af kredit " 

Vare Bedømmelse 

Kan du forklare årsager til at låne penge? 1 2 3 4 5 

Kan du definere interesser? 1 2 3 4 5 

Kan du nævne forskellige konsekvenser af gældsætning? 1 2 3 4 5 

Kan du skelne mellem forskellige lånetyper? 1 2 3 4 5 

I hvor høj grad mener du, at du har succes med at administrere din gæld? 1 2 3 4 5 

Kan du estimere omkostningerne ved et lån? 1 2 3 4 5 

Hvor meget tid har du indtil nu brugt på at lede efter ressourcer til at finde ud af mere om emnet? 1 2 3 4 5 

Hvad er din globale evaluering af din forventede indsats og arbejde på enheden "Managing Credit"? 1 2 3 4 5 

 
Bedømmelser   
1= Ekstremt lav / Intet / Aldrig / Dårlig 3 = Lav / Lille / Utilstrækkelig 5 = Meget / Altid / Meget godt 
2 = Meget lav / Meget lidt / Meget 
utilstrækkelig 

4 = Ganske meget / Godt / Tilstrækkeligt  

 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/13WG4bRMLhmvgUZC2oa5wORaypDumc8Bm/edit#heading=h.3o7alnk
https://docs.google.com/document/d/13WG4bRMLhmvgUZC2oa5wORaypDumc8Bm/edit#heading=h.3o7alnk
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17.4. EX ANTE SELVVURDERING: Enhed D - Finansiel planlægning 
 

Tænk over, hvordan du vil markere følgende punkter, før du studerer enheden 
" Finansiel planlægning " 

Vare Bedømmelse 

Forstår du de forskellige økonomiske planlægningsprocesser? 1 2 3 4 5 

Er du i stand til at sætte mål for din økonomiske fremtid? 1 2 3 4 5 

Kan du definere begreber for økonomistyring, opsparing, budgettering og investeringsstrategier? 1 2 3 4 5 

Er du i stand til at anvende en række værktøjer til at analysere budget? 1 2 3 4 5 

Ved du, hvordan man indsamler de kvantitative og kvalitative oplysninger, der kræves for at udvikle en finansiel 
plan? 1 2 3 4 5 

Hvor meget tid har du indtil nu brugt på at lede efter ressourcer til at finde ud af mere om emnet? 1 2 3 4 5 

Hvad er din globale evaluering af din forventede indsats og arbejde på enheden "Finansiel planlægning"? 1 2 3 4 5 

 
Bedømmelser   
1= Ekstremt lav / Intet / Aldrig / Dårlig 3 = Lav / Lille / Utilstrækkelig 5 = Meget / Altid / Meget godt 
2 = Meget lav / Meget lidt / Meget 
utilstrækkelig 

4 = Ganske meget / Godt / Tilstrækkeligt  
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17.5. EX ANTE SELVVURDERING: Enhed E - Forståelse af økonomi 
 

Tænk over, hvordan du vil markere følgende punkter, før du studerer enheden 
" Forståelse af økonomi " 

Vare Bedømmelse 

Kan du definere principperne for økonomi? 1 2 3 4 5 

Kan du forklare skattesystemet, banksystemet, BNP og indkomstoverførsler mellem befolkningsgrupper? 1 2 3 4 5 

Har du grundlæggende forståelse for den økonomiske situation i dit land og EU? 1 2 3 4 5 

Er du i stand til at anvende viden inden for økonomi til din personlige økonomiske situation? 1 2 3 4 5 

I hvor høj grad mener du, at du er i stand til at vælge de bedste økonomiske og finansielle alternativer for både 
samfundet og på det personlige plan? 1 2 3 4 5 

Forstår du, hvordan ECB's beslutninger og økonomisk lovgivning påvirker den personlige økonomi? 1 2 3 4 5 

Hvor meget tid har du indtil nu brugt på at lede efter ressourcer til at finde ud af mere om emnet? 1 2 3 4 5 

Hvad er din globale evaluering af din forventede indsats og arbejde på enheden "Forstå økonomi"? 1 2 3 4 5 

 
Bedømmelser   
1= Ekstremt lav / Intet / Aldrig / Dårlig 3 = Lav / Lille / Utilstrækkelig 5 = Meget / Altid / Meget godt 
2 = Meget lav / Meget lidt / Meget 
utilstrækkelig 

4 = Ganske meget / Godt / Tilstrækkeligt  

 
 
  

https://docs.google.com/document/d/13WG4bRMLhmvgUZC2oa5wORaypDumc8Bm/edit#heading=h.ihv636
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17.6. EX ANTE SELVVURDERING: Enhed F - Mastering Investment 
 

Tænk over, hvordan du vil markere følgende punkter, før du studerer enheden 
" Mestre investeringer " 

Vare Bedømmelse 

Forstår du langsigtet investering og forskellen mellem aktivklasser? 1 2 3 4 5 

Kan du forklare de forskellige strategier for investering i aktier, obligationer og fast ejendom? 1 2 3 4 5 

Er du i stand til at opbygge en investeringsportefølje over tid? 1 2 3 4 5 

Hvordan vil du vurdere din virksomheds evner til at tænke langsigtet og planlægge fremtiden og til at tænke 
strategisk på, hvornår du skal gå ind og forlade markedet? 1 2 3 4 5 

I hvor høj grad har du selvdisciplin til at budgettere, spare og akkumulere formue over tid? 1 2 3 4 5 

Forstår du begrebet diversificering? 1 2 3 4 5 

Hvor meget tid har du indtil nu brugt på at lede efter ressourcer til at finde ud af mere om emnet? 1 2 3 4 5 

Hvad er din globale evaluering af din forventede indsats og arbejde på enheden "Mastering Investment"? 1 2 3 4 5 

 
Bedømmelser   
1= Ekstremt lav / Intet / Aldrig / Dårlig 3 = Lav / Lille / Utilstrækkelig 5 = Meget / Altid / Meget godt 
2 = Meget lav / Meget lidt / Meget 
utilstrækkelig 

4 = Ganske meget / Godt / Tilstrækkeligt  

 
 
 

https://docs.google.com/document/d/13WG4bRMLhmvgUZC2oa5wORaypDumc8Bm/edit#heading=h.3hv69ve
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17.7. Evaluering: Enhed A - Økonomisk budgettering 
 
Reflekter over, hvordan du vil markere følgende punkter efter at have studeret enheden 
"Økonomisk budgettering" 

Vare Bedømmelse 

Forstår du hvorfor du skal lave et budget? 1 2 3 4 5 

Ved du, hvilke trin du skal anvende for at oprette et budget? 1 2 3 4 5 

Kan du forklare forskellen mellem kortsigtet og langsigtet planlægning? 1 2 3 4 5 

Er du i stand til at beregne netto cash flow? 1 2 3 4 5 

Kan du klassificere udgifter og deres kilder? 1 2 3 4 5 

Hvor meget tid brugte du på at researche om emnet? 1 2 3 4 5 

Hvad er din globale evaluering af din indsats og arbejde på enheden "Finansiel Budgettering"? 1 2 3 4 5 

 
Bedømmelser   
1= Ekstremt lav / Intet / Aldrig / Dårlig 3 = Lav / Lille / Utilstrækkelig 5 = Meget / Altid / Meget godt 
2 = Meget lav / Meget lidt / Meget 
utilstrækkelig 

4 = Ganske meget / Godt / Tilstrækkeligt  
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17.8. Evaluering: Enhed B - Pengestyring 
 

Reflekter over, hvordan du vil markere følgende punkter efter at have studeret enheden 
"Pengestyring" 

Vare Bedømmelse 

Kan du skelne mellem kontanter og indskudspenge? 1 2 3 4 5 

Kan du opregne lånetyperne og forklare strukturen i afdragsplanen? 1 2 3 4 5 

Er du i stand til at lave en opgørelse over dine finansielle aktiver? 1 2 3 4 5 

Kan du liste de forskellige typer af opsparing? 1 2 3 4 5 

Kan du træffe en ansvarlig lånebeslutning efter dine behov? 1 2 3 4 5 

Kan du skelne mellem kontanter og indskudspenge? 1 2 3 4 5 

Hvor meget tid brugte du på at researche om emnet? 1 2 3 4 5 

Hvad er din globale evaluering af din indsats og arbejde på enheden "Money Management"? 1 2 3 4 5 

 
Bedømmelser   
1= Ekstremt lav / Intet / Aldrig / Dårlig 3 = Lav / Lille / Utilstrækkelig 5 = Meget / Altid / Meget godt 
2 = Meget lav / Meget lidt / Meget 
utilstrækkelig 

4 = Ganske meget / Godt / Tilstrækkeligt  
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17.9. Evaluering: Enhed C - Håndtering af kredit 
 
Reflekter over, hvordan du vil markere følgende punkter efter at have studeret enheden 
"Håndtering af kredit" 

Vare Bedømmelse 

Kan du forklare årsager til at låne penge? 1 2 3 4 5 

Kan du definere interesser? 1 2 3 4 5 

Kan du nævne forskellige konsekvenser af gældsætning? 1 2 3 4 5 

Kan du skelne mellem forskellige låntyper? 1 2 3 4 5 

Kender du de strategier, du skal anvende for at administrere din gæld? 1 2 3 4 5 

Hvor meget tid brugte du på at researche om emnet? 1 2 3 4 5 

Hvad er din globale evaluering af din indsats og arbejde på enheden "Managing Credit"? 1 2 3 4 5 

 
Bedømmelser   
1= Ekstremt lav / Intet / Aldrig / Dårlig 3 = Lav / Lille / Utilstrækkelig 5 = Meget / Altid / Meget godt 
2 = Meget lav / Meget lidt / Meget 
utilstrækkelig 

4 = Ganske meget / Godt / Tilstrækkeligt  
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17.10. Evaluering: Enhed D - Finansiel planlægning 
 
Reflekter over, hvordan du vil markere følgende punkter efter at have studeret enheden 
"Finansiel planlægning" 

Vare Bedømmelse 

Forstår du de forskellige økonomiske planlægningsprocesser? 1 2 3 4 5 

Er du i stand til at sætte mål for din økonomiske fremtid? 1 2 3 4 5 

Kan du definere begreber for økonomistyring, opsparing, budgettering og investeringsstrategier? 1 2 3 4 5 

Er du i stand til at anvende en række værktøjer til at analysere budget? 1 2 3 4 5 

Ved du, hvordan man indsamler de kvantitative og kvalitative oplysninger, der kræves for at udvikle en finansiel 
plan? 1 2 3 4 5 

Forstår du de forskellige økonomiske planlægningsprocesser? 1 2 3 4 5 

Hvor meget tid brugte du på at researche om emnet? 1 2 3 4 5 

Hvad er din globale evaluering af din indsats og arbejde på enheden "Finansiel planlægning"? 1 2 3 4 5 

 
Bedømmelser   
1= Ekstremt lav / Intet / Aldrig / Dårlig 3 = Lav / Lille / Utilstrækkelig 5 = Meget / Altid / Meget godt 
2 = Meget lav / Meget lidt / Meget 
utilstrækkelig 

4 = Ganske meget / Godt / Tilstrækkeligt  

 
  

https://docs.google.com/document/d/13WG4bRMLhmvgUZC2oa5wORaypDumc8Bm/edit#heading=h.23ckvvd
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17.11. Evaluering: Enhed E - Forståelse af økonomi 
 
Reflekter over, hvordan du vil markere følgende punkter efter at have studeret enheden 
"Forståelse af økonomi" 

Vare Bedømmelse 

Kan du definere principperne for økonomi? 1 2 3 4 5 

Kan du forklare skattesystemet, banksystemet, BNP og indkomstoverførsler mellem befolkningsgrupper? 1 2 3 4 5 

Har du grundlæggende forståelse for den økonomiske situation i dit land og EU? 1 2 3 4 5 

Er du i stand til at anvende viden inden for økonomi til din personlige økonomiske situation? 1 2 3 4 5 

I hvor høj grad mener du, at du er i stand til at vælge de bedste økonomiske og finansielle alternativer for både 
samfundet og på det personlige plan? 1 2 3 4 5 

Forstår du, hvordan ECB's beslutninger og økonomisk lovgivning påvirker den personlige økonomi? 1 2 3 4 5 

Hvor meget tid brugte du på at researche om emnet? 1 2 3 4 5 

Hvad er din globale evaluering af din indsats og arbejde på enheden "Forståelse af økonomi"? 1 2 3 4 5 

 
Bedømmelser   
1= Ekstremt lav / Intet / Aldrig / Dårlig 3 = Lav / Lille / Utilstrækkelig 5 = Meget / Altid / Meget godt 
2 = Meget lav / Meget lidt / Meget 
utilstrækkelig 

4 = Ganske meget / Godt / Tilstrækkeligt  
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17.12. Evaluering: Enhed F - Mestring af investering 
 
Reflekter over, hvordan du vil markere følgende punkter efter at have studeret enheden 
"Mestre investeringer" 

Vare Bedømmelse 

Forstår du langsigtet investering og forskellen mellem aktivklasser? 1 2 3 4 5 

Kan du forklare de forskellige strategier for investering i aktier, obligationer og fast ejendom? 1 2 3 4 5 

Er du i stand til at opbygge en investeringsportefølje over tid? 1 2 3 4 5 

Hvordan vil du vurdere din virksomheds evner til at tænke langsigtet og planlægge fremtiden og til at tænke 
strategisk på, hvornår du skal gå ind og forlade markedet? 1 2 3 4 5 

I hvor høj grad har du strategien til at udøve selvdisciplin for at budgettere, spare og akkumulere rigdom over 
tid? 1 2 3 4 5 

Forstår du begrebet diversificering? 1 2 3 4 5 

Hvor meget tid brugte du på at researche om emnet? 1 2 3 4 5 

Hvad er din globale evaluering af din indsats og arbejde på enheden "Mastering Investment"? 1 2 3 4 5 

 
Bedømmelser   
1= Ekstremt lav / Intet / Aldrig / Dårlig 3 = Lav / Lille / Utilstrækkelig 5 = Meget / Altid / Meget godt 
2 = Meget lav / Meget lidt / Meget 
utilstrækkelig 

4 = Ganske meget / Godt / Tilstrækkeligt  
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17.13. Færdighedskort 
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17.14. Kontrakt 
 

Kontrakt mellem 

1) Partner A) navn på Projekt- Partner af 
 

I DON'T KNOW i 
____________(Land), 
__________________ (adresse), 
__________(telefon), 
__________ (e-mail) 
 

2) Partner B) og dig som lærende: 
● Efternavn: _________________ 
● Fornavn:      _________________ 
● Adresse: _________________ 
● Land: _________________ 
● Kontinent: _________________ 
● E-mail: _________________ 
● Mobil: _________________ 
● Hvilket land vil du vil lære for: _______________ 

 

● Tegn på kontrakten: 

● Partner A) _____________ 

● Partner B) ______________ 
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