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2. Förord 

 

Nivån på studerandes ekonomiska kunskaper i EU-länderna är en källa till oro, med så många som 22 % 

av eleverna som presterar under nivå 2 i finansiell läskunnighet, vilket kan betraktas som den 

grundläggande kunskapsnivå som krävs för att delta i samhället. Även om 56% av 15-åringarna i 

deltagande OECD-länder har ett bankkonto och 19% har ett betalkort, är det oroväckande nog bara 31% 

som har kompetensen att hantera ett bankkonto.  

 

Europeiska undersökningar visar att unga vuxna har bland de lägsta nivåerna av finansiella kunskaper, 

och detta återspeglas i deras allmänna oförmåga att välja rätt finansiella produkter och ofta bristande 

intresse för att genomföra en sund ekonomisk planering. Många unga människor står inför ekonomiska 

beslut och som felinformerade eller okunniga konsumenter av komplexa och sofistikerade finansiella 

tjänster i Europa hamnar de ofta i spiraler av överutgifter, skuldfällor och urholkning av välståndet.  

 

Detta projekts mål är att stödja yrkesutbildningslärare och utbildare av unga vuxna i åldrarna 15 till 25 år 

med högkvalitativa verktyg för finansiell utbildning. Verktygen stöds av en digital online databas med 

verktyg och resurser för finansiell utbildning, en digital plattform med appar för lärande med hjälp av 

spelbaserat lärande-tekniker. Verktygen delas in i ekonomisk budgetering, hantering av pengar, 

hantering av kredit, ekonomisk planering, förståelse för ekonomin och att bemästra investeringar.  

 

Denna pedagogiska handbok är utformad för användare av I Don’t Know Erasmus+ appar och 

inlärningsmoduler. Den har skapats inom projektramen för att ge en teoretisk såväl som praktisk 

utbildningsstruktur för att stödja användare av de webbaserade applikationer som har skapats.  

Handboken innehåller också viktigt utbildningsmaterial för att göra det möjligt för användare att lära sig 

om de olika områden som projektet tar upp. Ofta områden som inte behandlas fullt ut i de mer formella 

utbildningsprocesserna.  
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3. Bakgrund 

 

I PISA 2018-undersökningen (volym IV): Elevers ekonomiska kunskaper, i OECD-länder och 

ekonomiska områden, presterar så många som 22 % av eleverna under nivå 2 i finansiell kompetens. 

Nivå 2 kan betraktas som den grundläggande kompetensnivå som krävs för att delta i samhället. Även 

om 56% av 15-åringarna i deltagande OECD-länder och ekonomier har ett bankkonto och 19% har ett 

betalkort, har ändå bara 31% färdigheterna att hantera ett bankkonto. 

 

Det finns ingen annan plats i världen med en sån variation i finansiell kompetens som Europa. Norge 

och Sverige (båda får 71 %) är högst rankade medan länder i Östeuropa länder, öster eller söder om 

Ungern får över 50%. Europeiska undersökningar visar att unga vuxna har bland de lägsta nivåerna av 

finansiella kunskaper. Detta återspeglas i deras allmänna oförmåga att välja rätt finansiella produkter 

och brist på intresse för att hålla sund ekonomisk planering. Många unga människor kommer att ställas 

inför ekonomiska beslut, och om de är felinformerade eller okunniga om komplexa och sofistikerade 

finansiella tjänster i Europa kan de hamna i spiraler av överutgifter, skuldfällor och urholkning av 

välståndet. 

 

3.1. Mål 

Projektets mål är att stödja yrkesutbildningslärare och andra utbildare med underlag för en finansiell 

utbildning av hög kvalitet. Som stöd finns en digital online databas med verktyg och resurser för finansiell 

utbildning, digital plattform för appar och lärande för att förbättra matematisk, digital, entreprenöriell och 

hantera ekonomi. Detta inkluderar en pedagogisk handbok för metodens överförbarhet i ett europeiskt 

sammanhang. 

 

Europeiska unionens råd antog den 22 maj 2018 en reviderad rekommendation om europeiska 

nyckelkompetenser för livslångt lärande. Digital kompetens, interkulturell kompetens och 

entreprenörskapskompetens har visat sig vara värdefulla för Europas tillväxt och välstånd.  

 

Mobilt europeiskt medborgarskap och entreprenörskap står i centrum för Europa 2020-strategin för att få 

tillbaka tillväxt och högre egenföretagande. Egenföretagande är dock fortfarande, som nämndes, 

ovanligt. I denna europeiska strategi betonas att förbättrade digitala färdigheter har en allt snabbare 

inverkan på entreprenörskapet.  

 

Baserat på denna bakgrundsinformation presenterar I Don’t Know-projektet innovativa verktyg och 

metoder för att stimulera yrkesutbildningselevers innovationsförmåga, digitala, interkulturella och 

entreprenörskapskompetenser genom appar och spelbaserat lärande. En databas med samlad 

information och en digital plattform för att hjälpa till att utveckla nyckelkompetenser och attityder för att 

främja entreprenörskap. Detta uppmuntrar utvecklingen av digitala färdigheter genom att träna dessa 

färdigheter, antingen i grupp eller individuellt.  
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4.   Introduktion till projekt I DON’T KNOW 

 

Projektet I Don’t Know "Innovative Development Of New Training for Knowledge of Navigating Options of 

Wealthmanagement" strävar till att möta behoven hos yrkesutbildningslärare och utbildare att 

tillhandahålla en finansiell utbildning av hög kvalitet. Projektet har utvecklat innovativa digitala verktyg 

och learning-by-doing-metodik för att förbättra kompetensen inom matematisk, digital, entreprenörskap 

och ekonomisk förvaltning genom appar och spelbaserat lärande. 

 

4.1. MÅL 

Detta projekt har utvecklat en innovativ digital plattform för utbildning via appar och som kommer att 

stödja yrkesutbildningslärare att få utbildning i olika ämnen samt att stärka sina nyckelkompetenser. 

Träningen sker med hjälp av appar och relevant information relaterad till finansiell läskunnighet. Apparna 

tillhandahåller också inlärningsinnehåll som stärker kunskapen och hjälper till att utveckla matematiska, 

digitala och färdigheter att hantera ekonomiska spörsmål. De ovan nämnda kompetenserna är viktiga 

nyckelkompetenser i dagens samhälle. Således har apparna en dubbel funktion eftersom de 

tillhandahåller utbildning samt relevant information. I Don’t Know-projektet syftar till att stödja 

yrkesutbildningslärare och andra utbildare med digitala verktyg och metoder för att stimulera de 

studerandes innovativa, digitala och ekonomiska kompetens genom appar och spelbaserat lärande. 

 

Det specifika målet med projektet I DON’T KNOW är att stödja yrkesutbildningslärare och utbildare med 

en finansiell utbildning av hög kvalitet som stöds av innovativa digitala verktyg och 

learning-by-doing-metodik för att förbättra matematisk, digital, entreprenörskap och ekonomisk 

förvaltningskompetens genom appar och spelbaserat lärande. Detta inkluderar 

 

● Att identifiera och ta itu med unga EU-medborgares särskilda behov av finansiella kunskaper 

● Att skapa en digital lärplattform som erbjuder finansiell utbildning av hög kvalitet för att förbättra 

kompetensen inom penninghantering 

● Att utveckla en pedagogisk handbok för överförbarhet i ett europeiskt sammanhang. 

 

4.2. MÅLGRUPPER 

Projektet riktar sig till två målgrupper: 

 

● Yrkesutbildningslärare och yrkesutbildningsutbildare med ansvar för utbildning i matematik, 

digitalisering och entreprenörskap. 

● Unga personer i Europa, 15–25 år, med minst nivå B1 i den europeiska referensramen för 

kvalifikationer på värdspråk och med grundläggande digitala färdigheter. 

 

Sex partner från Österrike, Malta, Danmark, Finland och två partner från Kroatien - med expertis 

inom finansiell kompetens, rådgivning och yrkesutbildningssystem - har arbetat tillsammans för att 

utveckla följande projektresultat: 

 

● Projekt 1: digital onlinedatabas med bästa praxis, verktyg och resurser för finansiell utbildning 

● Projektresultat 2: konceptualisering och skapande av utbildningsplaner i olika moduler baserade på 

europeiska nyckelkompetenser (EKC)  

● Projektresultat 3: digital utbildningsplattform för lärande via appar och för finansiell utbildning 

● Projektresultat 4: I Don’t Know pedagogisk handbok  

 

I detta dokument finns, I Don’t Know pedagogisk handbok, resultat 4 i projektet, läroplansriktlinjer för 

certifiering (baserat på EQF och ECVET), ett handledarpaket och ett paket för studerande.   
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I Don’t Know är innovativt, eftersom det skapar ett hållbart, behovsorienterat paket för att träna och öva 

kompetens och kunnande i privatekonomi (digital, entreprenörskap och matematisk kompetens) för 

ungdomar i Europa. Detta görs med hjälp av digitala appar för att förbättra färdigheterna att hantera 

pengar, analysera effekten av kreditkostnader, grundläggande principer för investeringar, 

konsumenträttigheter. Detta stöds av en handbok för replikering av metodik. Den pedagogiska strategin 

för blandat lärande, med hjälp av IKT-ramverk i en digital era, är ett innovativt inslag i I Don’t Know. 

Dessutom ligger innovation i användningen av spelbaserat lärande för seriöst lärande, vilket möjliggör 

självstyrd inlärningstakt med appar med total flexibilitet för tid-rymd-hastighet för lärande. Den digitala 

online databasens europeiska relevans gör det möjligt att anpassa den till landets kulturella 

sammanhang, stödja aktivt lärande och reflektion och främja kognitiv utveckling. 
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5. Partner i projektet 

 

I konsortiet ingick sex partner från fem europeiska länder – Malta, Österrike, Danmark, Finland och 

Kroatien – som har stark expertis inom de huvudämnen som tas upp i projektet, dvs. yrkesutbildning, 

entreprenörskapsutbildning, finansiell utbildning, matematisk och digital kompetens samt användning av 

ny teknik för utbildning. Malta Stock Exchange Institute Ltd.  var den ledande partnern, men alla partner 

bidrog starkt vid varje steg i projektet. 

 

5.1. PARTNER 1: MALTA 

Organisationens 

namn 

Malta Stock Exchange Institute Ltd (MSEI) 

Land  Valletta (Malta) 

Beskrivning: 

__________ 

 

MSE Institute är Maltabörsens utbildningsgren 

och genomför över 90 kurser årligen med en årlig 

total närvaro på över 1 350 personer. MSE 

Institute utvärderar ständigt sina resultat genom 

feedback och uppdaterar sin kursplan i linje med marknadens 

behov. MSEI ger direkt sektorexpertis samt en unik möjlighet att 

erbjuda investerare utbildning i de komplexa finansiella 

mekanismerna på aktie- och obligationsmarknaden för 

förmögenhetsgenerering. 

Expertområden ● förbättrad nivå på finansiell utbildning i Malta 

● kurser om olika ämnen och nivåer av finansiell kunskap: 

kapitalmarknad, finansiella tjänster, ekonomisk förvaltning, 

Blockchain, cybersäkerhet, ... 

● fördelning av ekonomiska kurser till skolor och kommuner 
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5.2. PARTNER 2: ÖSTERRIKE 

Organisationens 

namn 

KIST Konsultera e.U. (KIST) 

Land  Österrike (Klagenfurt) 

Beskrivning: 

__________ 

Kist Consult är ett privat företag som specialiserat 

sig på utveckling, marknadsföring och överföring 

av nationella och internationella utbildnings-, 

yrkesutbildningsprojekt. Dessutom erbjuder KIST 

lösningar inom personalutvecklingssektorn. 

Expertområden ● Utbildning i entreprenörskap 

● Teknisk utbildning och yrkesutbildning 

● Interkulturellt lärande 

● Informations- och kommunikationsteknik 
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5.3. PARTNER 3: DANMARK 

Organisationens 

namn 

Internationella Handelshögskolan (IBC) 

Land  Kolding (Danmark) 

Beskrivning: 

__________ 

IBC är Danmarks femte största yrkesutbildnings-

anordnare och har 15 000 studenter. SIMU Learning of 

IBC utvecklar pedagogiska och online 

affärssimuleringssystem, en praktisk miljö som ger 

eleverna en chans att förstå och använda 

läroplansteorier i praktiken. Genom detta arbete spelar IBC SIMU-

centret en central roll i yrkesutbildningen i Danmark och har utbildat 

över 1 000 lärare. De är viktiga för multiplikatorspridning samt 

utbildningsutveckling. 

Expertområden ● expert på online-lärande genom att kombinera yrkesteori med 

praktiskt arbete. 

● fördjupade kunskaper om yrkesutbildningslagstiftning, 

utbildarnas behov och kompetens samt läroplaner för 

yrkesutbildning 

● fortbildning av yrkesutbildningsutbildare, lärare, anställda 

(utbildningsrätt, ledarskap, organisation, företagsekonomi, 

projektledning, strategi) 
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5.4. PARTNER 4: FINLAND 

Organisationens 

namn 

Ålands yrkesgymnasium (ÅYG) 

Land 

 

 Mariehamn (Finland) 

Beskrivning: 

__________ 

 

ÅYG är den enda skolan som erbjuder 

yrkesutbildning på Åland. Yrkesskolan är 

organiserad i tre enheter – teknisk enhet, vård- 

och pedagogisk enhet samt en enhet för service (näringsliv, IT, 

hotell och restaurang). Majoriteten av eleverna är mellan 15 och 19 

år. ÅYG har vuxenstuderande inom ekonomi och hälso- och 

sjukvård. ÅYG erbjuder även utbildningar för yrkesverksamma. 

Expertområden ● erfarenhet av Erasmus+ 

● kunskap för undervisning i ekonomiska och andra 

affärsrelaterade färdigheter 

● 200 studenter och 30 personal för att testa materialet och de 

metoder som utvecklats i projektet 
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5.5. PARTNER 5: KROATIEN 

Organisationens 

namn 

Yrkestekniska skolan (OTS) 

Land Split (Kroatien) 

Beskrivning: 

__________ 

Skolan utför gymnasieskolans verksamhet. Det utför 

läroplanerna under treårsperioden inom 

arbetsområdena: maskinteknik, elteknik och 

bearbetning av trä. Sedan 2018/2019 har vi haft 

specialklass för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. Skolan genomför också läroplaner i 

omskolning, utbildning och utbildning och vuxenutbildning också. 

Expertområden ● erfarenhet av många Erasmus+-projekt (sedan 2015) 

● Erasmus+ yrkesutbildningsambassadörer för Kroatien (2018) 

● värd för utbyten från olika europeiska länder 

● involverade i många projekt på lokal och statlig nivå 
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5.6. PARTNER 6: KROATIEN 

Organisationens 

namn 

Jord- och skogsbruksskolan Vinkovci (PSSV) 

Land 

 

Split (Kroatien) 

Beskrivning: 

__________ 

PSSV erbjuder utbildning inom jordbruk, 

boskapsuppfödning, frukt- och vinodling, 

blomsterodling, trädgårdsarbete, skogsbruk, jordbruksmaskiner. På 

PSSV är learning-by-doing integrerat och en del av utbildningen (att 

få övning i familjejordbruk). Eleverna är mellan 15 och 19 år och det 

finns vuxenutbildning också. Skolan utbildar också en grupp elever 

med särskilda behov och den är anpassad till elever med fysiska 

funktionshinder. Ekologisk produktion, utveckling och användning 

av hållbara energikällor spelar en central roll. 

Expertområden ● deltagit i olika EU-finansierade och nationella projekt 

● Utnämning av regionalt kompetenscentrum för 

jordbruksområdet (2018) 

● kooperativ "Agro" där eleverna är involverade i produktion, 

förpackning och försäljning av jordbruksprodukter 

● Att lära genom att göra 
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6. Tidslinje för projektet 
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7. Europeiska nyckelkompetenser 

 

Begreppet nyckelkompetenser syftar på den europeiska referensramen för nyckelkompetenser 

för livslångt lärande (Europeiska kommissionen, 2018a) som anger ramen för utvecklingen av 

nyckelkompetenser för livslångt lärande. 

 

Kompetenser definieras här som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är 

lämpliga för sammanhanget. Nyckelkompetenser är sådana som alla individer behöver för 

personlig utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social inkludering och sysselsättning. 

I referensramen för Europeiska unionens officiella tidning 4.6.2018 anges åtta 

nyckelkompetenser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna definition av nyckelkompetenser härrör från behovet av att upprätta en gemensam ram 

för att utfärda rekommendationer. Förslagen syftar således till att främja de åtgärder som krävs 

för att göra det möjligt för vuxna att vidareutveckla sina färdigheter för att möta 

arbetsmarknadens förväntningar och bli alltmer diversifierade genom/på grund av teknik. I den 

första rapporten 2006 betonades i rekommendationsdokumentet "klyftan mellan de 

utbildningsnivåer som krävs för nya arbetstillfällen och den utbildningsnivå som uppnås av den 

europeiska arbetskraften". Därav vikten av att föreslå verktyg och dynamik som främjar 

individernas kapacitet i sin dagliga träning.  

 

• Läs- och skrivkunnighet 

• Flerspråkig kompetens 

• Matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap, teknik och 

ingenjörsvetenskap 

• Digital kompetens 

• Personligt, socialt och lärande för att lära sig kompetens 

• Medborgarskapets kompetens 

• Entreprenörskapskompetens 

• Kulturell medvetModul och kulturella uttryckskompetenser 
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8. Skapande av en digital databas online 

 

Online Digital Databas består av en sammanställning av banbrytande praxis, projekt, policyer, 

metoder, pedagogiska tillvägagångssätt, resurser och verktyg och resurser som stöder finansiell 

kompetens. Databasen kommer att underlätta digitalt och traditionellt lärande och är anpassad 

till landets kulturella sammanhang, stödja aktivt lärande och reflektion och främja kognitiv 

utveckling. 

 

8.1. Datakategorier 

Databasen innehåller 150 dataposter – 125 regionala och nationella poster från varje 

partnerland (Finland, Österrike, Malta, Danmark och Kroatien) och 25 dataposter på 

internationell nivå. Kategorierna klassificeras i följande fem kategorier: Bästa praxis (exempel 

på god eller bästa praxis och fallstudier relaterade till projektets område), Projekt (lokala, 

regionala, nationella eller europeiska projekt med anknytning till projektets område), 

Policydokument (riktlinjer, rekommendationer, lagbestämmelser, regionala eller nationella 

planer, offentliga strategier, publikationer från forum eller konferenser,  relaterade till projektets 

område), Metoder och pedagogiska tillvägagångssätt, Verktyg och resurser (video, ljud, 

textdokument, online-bibliotek, webbsida, karta, lista över resurser etc. relaterade till projektets 

område). 

 

8.2. Kollegial granskning 

För att säkerställa kvaliteten på bidragen förlitade vi oss på en kollegial granskning. När 

datauppsättningarna hade identifierats och samlats in av varje partner genomförde vi en 

djupgående inbördes granskning av uppgifterna. Syftet med denna översyn var  

● för att verifiera att dataenheten tillhörde rätt kategori, 

● för att undvika dubbletter och misstag, 

● för att säkerställa att de tillhandahållna länkarna och webbplatsen var funktionella. 

 

Bra att veta: Eftersom länkarna tillhör en tredje part är det möjligt att en viss länk som var 

funktionell vid tidpunkten för granskning kanske inte fungerar vid ett senare tillfälle.  

Klicka på följande länk för att komma till den digitala online databasen. Databasen finns på alla 

språk på webbplatsen – engelska, danska, svenska, kroatiska och tyska.   

 

1. Denna länk leder till den engelska databasen. 

 

https://www.project-idontknow.com/digital-database/ 

 

2. Välj önskad kategori, t.ex. bästa praxis där du kan hitta olika källor. 

 

3. Klicka på källan av intresse så hittar du en beskrivning och länken till den ursprungliga (tredje 

part) webbplatsen / dokumentet.  

 

 

https://www.project-idontknow.com/digital-database/
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9. Modulbaserad läroplan för ekonomisk läskunnighet  
Mål för utbildningen  

 

Ramverket för det digitala utbildningsinnehållet "I DON’T KNOW" utvecklades i syfte att hjälpa 

målmarknaden att förstå grundprinciperna för ekonomisk förvaltning och därmed kunna fatta 

ekonomiskt ansvarsfulla beslut till följd av en högre grad av finansiell kompetens.  

 

Kursen är strukturerad över 6 moduler, som var och en behandlar olika aspekter av 

finansvärlden. De 6 kurserna är: 

 

● Finansiell budgetering 

● Hantering av pengar 

● Hantera kredit 

● Ekonomisk planering 

● Förstå ekonomi 

● Bemästra investeringar.  

 

Syftet med dessa moduler är att göra det möjligt för användare att få en fungerande kunskap 

om varje enskilt ämne. Slutresultatet ska leda till att de kommer att kunna hantera sin ekonomi 

och planera sin ekonomiska ställning, förstå hur man skapar och hanterar en budget, hanterar 

kredit och skyldigheterna och konsekvenserna av att göra det, känna till hur ekonomin fungerar 

och slutligen förstå hur investeringsvärlden fungerar, varför och hur vi ska investera för 

framtiden och de olika tillgångsslag som finns inom investeringsmiljön.  

 

Varje utbildningsmodul kan köras fristående, men rekommendationen är att köra i numerisk 

ordning. Efter att användaren har läst och förstått utbildningsguiden kommer användaren att 

förstå varje ämnesområdes inlärningskoncept.  
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10. Digital plattform för lärande via appar 

 

Projektet I Don’t Know följer ett innovativt tillvägagångssätt för blandat lärande med hjälp av 

appar på den digitala plattformen, som utvecklades specifikt för lärande av europeiska 

nyckelkompetenser.  

 

10.1. Utbildningsmoduler baserade på den europeiska referensramen för kvalifikationer 

Baserat på komplexiteten, omfattningen och nivån på lärandet som förväntas av studerande, 

baseras I DON’T KNOW Qualification descriptor på European Qualification Framework (EQF) 

nivå 4 och EQF-nivå för språk: A2 / B1 vilket möjliggör, beroende på varje lands behov, den 

fortsatta utvecklingen till en högre kvalifikationsnivå. 

Läroplanen är utformad och utvecklad för studerande med en lägsta språkkompetens på nivå 

A2/B1 i den europeiska referensramen för kvalifikationer.   

Dessutom är kunskapsinnehållet strukturerat i sex moduler som är sammankopplade och 

kompletterande. Således är de sex modulerna (A) Finansiell budgetering, (B) Hantera pengar, 

(C) Hantering av kredit, (D) Finansiell planering, (E) Förståelse av ekonomi och (F) Bemästra 

investeringar. 

 

10.2. Spelbaserat lärande 

Det pedagogiska tillvägagångssättet för "spelbaserat lärande" gör det pedagogiskt såväl 

som underhållande. Inlärningsmetoden är learning-by-doing och självdriven aktivitet. Det finns 

ett minimalt behov av en handledares ingripande. Elevens upplevelse såväl som motivation 

förbättras genom att framkalla en känsla av vinst eller prestation.  

Definitionen av spelbaserat lärande: Den vanligaste definitionen av spelbaserat lärande avser 

“lån av vissa spelprinciper och tillämpning av dem på verkliga inställningar för att engagera 

användare" (Trybus 2015). Detta "gör det möjligt för eleverna att engagera sig i 

utbildningsmaterial på ett lekfullt och dynamiskt sätt." 

(Pho, A., & Dinscore, A. (2015). Spelbaserat lärande. Tips och trender. Plass, J. L., Homer, B. 

D., & Kinzer, C. K. (2015). Grunderna för spelbaserat lärande. Pedagogisk psykolog, 50 (4), 

258-283.) 

 

10.3. Profilen för I DON’T KNOW handledare 

I Don’t Know läraren/handledaren måste uppvisa följande nyckelkompetenser: 

 

● Interkulturell kompetens: förmågan att interagera med individer och grupper från andra 

kulturer framgångsrikt och lämpligt.  

● Entreprenörskompetens: förmågan att omvandla en idé till en företagsstart inom den 

etablerade ekonomiska och rättsliga ramen.  

● Emotionell kompetens: grunden för framgångsrik interkulturell kommunikation är 

känslomässiga färdigheter och kulturell känslighet. 

● Digital kompetens: förmågan att använda internet, verktyg för e-lärande och använda 

multimedia.  

● Social kompetens: inkluderar personliga färdigheter och attityder som stöder social 

interaktion i kulturellt olika grupper. 
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10.4. Profilen för I Don’t Know Studerande 

En I Don’t Know studerande är en ung person från Europa, 15 till 25 år, med minst EQF-nivå 

språknivå A2/B1 och med grundläggande digitala färdigheter. 

 

● Kön: man, kvinna eller icke binär  

● Grundläggande IT-färdigheter: grundläggande IT-färdigheter, Internet, bärbar dator / dator 

● Inlärningsbehov: matematisk, digital, entreprenörskap och ekonomisk förvaltning 

 

10.5. I DON’T KNOW erbjuder följande delar för lärandet: 

● Digitala komponenter (på alla språk):  

o Online digital databas med bästa praxis, verktyg och resurser för finansiell utbildning 

https://www.project-idontknow.com/digital-database/ (exempel på engelska) 

o Den webbaserade infrastrukturen på projektets webbplats:  

https://project-idontknow.com/#appar och-and-training (exempel på engelska) 

o Animerad video 1 - Introduktion  

https://videos.files.wordpress.com/kVYLURyL/idk-video-1-intro-en-new.mp4 

(exempel på engelska) 

o Animerad video 2 – Instruktion 

 https://videos.files.wordpress.com/r7xcS1Cm/idk-video-2-instructions-en-new.mp4 

 (exempel på engelska) 

 

● Analoga komponenter på webbplatsen (på alla språk):  

o Förslag till läroplan 

o Pedagogisk handbok 

o Handledningsmaterial för studerande (du hittar dem kopplade till varje inlärningsenhet) 

 

10.6. Informationsvideor: 

En viktig aspekt av I Don’t Know-strategin är fokus på självstyrt lärande, vilket framgår av de två 

I Don’t Know -animerade videorna. Dessa videor finns på fem språk och introducerar projektet I 

Don’t Know samt processen att använda den digitala plattformen. Dessa animationsvideor finns 

på engelska, danska, svenska, tyska och kroatiska. 

 

Förutom digitalt lärande via appar är informationsvideor ett komplement till utvecklingen av det 

digitala inlärningserbjudandet. Den studerande får ta del av en audiovisuell 

informationspresentation. Dessa finns på webbplatsen.  

 

10.7. Video 1: Introduktion 

Projektets koncept förklaras genom en animationsvideo (1) som finns tillgänglig på engelska på 

webbplatsen och alla projektspråk – danska, svenska, kroatiska och tyska.  

 

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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Här är länken, som tar dig till film 1 på engelska 

https://videos.files.wordpress.com/kVYLURyL/idk-video-1-intro-en-new.mp4 

 

10.8. Video 2: Instruktion 

På samma sätt förklaras processen med spelbaserat lärande via appar och genom en 

animationsvideo som finns tillgänglig på engelska på webbplatsen och alla projektspråk - 

danska, svenska, kroatiska och tyska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här är länken, som tar dig till film 2 på engelska 

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. Apparna 

Den digitala plattformen I Don’t Know för lärande via appar och en spelbaserad lärande-

process. Det finns sex inlärningsmoduler:  

 

● Modul A - Finansiell budgetering  

● Modul B – Hantera pengar 

● Modul C - Kredithantering 

● Modul D - Finansiell planering 

● Modul E - Förstå ekonomi 

● Modul F - Bemästra investering.  

 

De sex modulerna består vardera av sju appar – totalt 42 stycken. Varje modul täcker ett fokus 

för finansiell utbildning, och varje app ett visst moment. Alla 42 appar och finns på engelska, 

danska, svenska, tyska och kroatiska. I matrisöversikten nedan listas de 42 apparna. 
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IDK-träningsmatris – Översikt 

 

Teman 1 2 3 4 5 6 7 

A. Finansiell 

budgetering 

A1_IDK 

Företagsledning  

A2_IDK Att förstå 

budgetering  

A3_IDK Inkomst- 

utgifter 

A4_IDK 

Framgångsrik 

budget  

A5_IDK Kännetecken 

för finansiella mål  

A6_IDK Inkomster 

och utgifter  

A7_IDK 

Budgetregler  

B. Hantera pengar 
B1_Begrepp och 

beräkningar  
B2_Nyckelbegrepp  

B3_Sparande 

och investeringar  

B4_Prata om 

pengar  

B5_Test dina pengar 

IQ  
B6_Money frågor  

B7_Profit 

minskande/ökande  

C. Hantering av 

kredit 
C1_Lån och risker  

C2_Olika former av 

lån  

C3_Kredit 

beräkningar  
C4_Begrepp 

C5_Konsekvenser av 

skuld  

C6_Att förstå 

skuld  
C7_Beräkningar  

D. Finansiell 

planering 
D1_Begrepp 

D2_Överskott och 

krav 

D3_Affärsplan 

och Starta upp 

D4_Inkomst och 

utgifter  

D5_Former av 

finansiering  

D6_Tidsrelaterade 

transaktioner  

D7_Kostnadskontrol

l  

E. Förstå ekonomi 
E1_Arbete och 

ekonomin  
E2_Vad är ekonomi  

E3_Offentlig och 

privat sektor  
E4_Skatter  E5_Valutor  

E6_Bank och 

pengar 

E7_Grundläggande 

villkolr 

F. Bemästra 

investeringar 

F1_Grundläggande 

investeringar  

F2_Grundläggande 

begrepp 

F3_Investerings-

strategi  

F4_Värde, 

tillväxt, risk  

F5_Marknadsinfluen-

ser, fonder och 

avkastning på 

investeringar  

F6_Portfolio och 

investeringsstrate

gi  

F7_Fonder och 

aktier  
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10.9.1 Modul A. Finansiell budgetering 

Modulen om finansiell budgetering innehåller appar för att lära sig om företagsledning, hjälper 

till att förstå budgetering och budgetregler och är anpassad till det unika i varje partnerland.  

 

 
 

● EN_A1_IDK_FINANSIELL BUDGETERING – Hantera affärer - Miljonärspel 

● EN_A2_IDK_FINANSIELL BUDGETERING – Att förstå budgetering – Gruppera 

● EN_A3_IDK_FINANSIELL BUDGETERING – Inkomster – utgifter – Pussel 

● EN_A4_IDK_FINANSIELL BUDGETERING – Lyckad budget - Textluckor 

● EN_A5_IDK_FINANSIELL BUDGETERING – Egenskaper för finansiella mål  

● EN_A6_IDK_FINANSIELL BUDGETERING – Inkomster och utgifter - Matchande par 

● EN_A7_IDK_FINANSIELL BUDGETERING – Finansiell budgetering – Gruppera 
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10.9.2 Modul B. Penninghantering 

Modulen om pengahantering innehåller appar och som informerar om nyckeltermerna och 

beräkningarna för penninghantering, sparande och investeringar och är anpassade till varje 

partnerlands unika karaktär.  

 

 
 

● EN_B1_IDK_PENGAHANTERING– Begrepp och beräkningar – Miljonärsspel 

● EN_B2_IDK_PENGAHANTERING– Nyckelbegrepp – Matchande par 

● EN_B3_IDK_PENGAHANTERING– Spara och investera - Gruppera 

● EN_B4_IDK_PENGAHANTERING– Att prata om pengar - Textluckor 

● EN_B5_IDK_PENGAHANTERING- Testa penga-IQ - Multiple Choice Quiz 

● EN_B6_IDK_PENGAHANTERING– Pengar spelar roll - Pussel 

● EN_B7_IDK_PENGAHANTERING– Förtjänsten minskar/ökar - Gruppera 
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10.9.3 Modul C. Hantera kredit 

Modulen om kredithantering innehåller appar som hjälper till att förstå typer av lån, lån och 

risker, skulder och dess konsekvenser och är anpassade till det unika i varje partnerland.  

 

 
 

● EN_C1_IDK_HANTERA KREDIT- Lån och risk - Matchande par 

● EN_C2_IDK_HANTERA KREDIT- Olika lån - Flervalsquiz 

● EN_C3_IDK_HANTERA KREDIT- Beräkna kredit - Flervalsquiz 

● EN_C4_IDK_HANTERA KREDIT- Kreditbegrepp - Miljonärspel 

● EN_C5_IDK_HANTERA KREDIT – Konsekvenser av skuldsättning - Gruppera 

● EN_C6_IDK_HANTERA KREDIT- Att förstå skuld - Miljonärspel 

● EN_C7_IDK_HANTERA KREDIT- Hantera kreditkalkyler - Matchande par på bilder 
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10.9.4 Modul D.  Finansiell planering 

Modulen om finansiell planering innehåller appar som förklarar intäkter, kostnader, balans och 

en affärsplan, den är anpassad till det unika i varje partnerland.  

 

 
 

● EN_D1_IDK_FINANSIELL PLANERING – Terminologi – Fyll i luckorna 

● EN_D2_IDK_FINANSIELL PLANERING – Ekonomiskt överskott och krav - Gruppera 

● EN_D3_IDK_FINANSIELL PLANERING - Affärsplan Start up - Matchande par på bilder 

● EN_D4_IDK_FINANSIELL PLANNING – Inkomst och utgifter – Matching Matrix 

● EN_D5_IDK_FINANSIELL PLANERING – Finansieringsformer - Gruppera 

● EN_D6_IDK_FINANSIELL PLANERING – Tidsbaserade transaktioner – Gruppera 

● EN_D7_IDK_FINANSIELL PLANERING - Utgiftshantering - Flervalsquiz 
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10.9.5 Modul E. Förstå ekonomi 

Modulen om förståelse av ekonomi innehåller appar som informerar om de grundläggande 

villkoren för ekonomi, skatter, valuta och banker och pengar och är anpassad till det unika i 

varje partnerland.  

 
 

● EN_E1_IDK_ATT FÖRSTÅ EKONOMI– Sysselsättning och ekonomi – Flervalsfrågor  

● EN_E2_IDK_ATT FÖRSTÅ EKONOMI– Vad är ekonomi? - Matchande par 

● EN_E3_IDK_ATT FÖRSTÅ EKONOMI– Offentlig och privat sektor – Gruppera 

● EN_E4_IDK_ATT FÖRSTÅ EKONOMI– Skatter – Matchande par 

● EN_E5_IDK_UNDERSTANDING ECONOMY – Valuta – Matchande par 

● EN_E6_IDK_ATT FÖRSTÅ EKONOMI– Banker och pengar – Matchande par 

● EN_E7_IDK_ATT FÖRSTÅ EKONOMI– Grundläggande terminologi – Matchande par 
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10.9.6 Modul F. Bemästra investeringar 

Modulen om att bemästra investeringar inkluderar appar och stöd för att lära sig om elementära 

villkor och strategier för investeringar, vad som är obligationer och aktier och hur man bygger en 

investeringsportfölj och är anpassad till det unika i varje partnerland.  

 

 
 

● EN_F1_IDK_BEMÄSTRA INVESTERINGAR- Grunderna i investeringar - Miljonärspel 

● EN_F2_IDK_BEMÄSTRA INVESTERINGAR- Grundläggande begrepp - Miljonärspel 

● EN_F3_IDK_BEMÄSTRA INVESTERINGAR- Investeringsstrategi - Flervalsquiz 

● EN_F4_IDK_BEMÄSTRA INVESTERINGAR– Värde, tillväxt, risk - Flervalsquiz 

● EN_F5_IDK_BEMÄSTRA INVESTERINGAR– Marknadsinfluenser, fonder och avkastning - 

Flervalsquiz 

● EN_F6_IDK_BEMÄSTRA INVESTERINGAR- Portfölj och investeringsstrategi - Miljonärspel 

● EN_F7_IDK_BEMÄSTRA INVESTERINGAR- Obligationer och aktier - Flervalsquiz 
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10.9.7 Gränssnitt för de 42 apparna: 

I följande tabell beskrivs de olika typerna/gränssnitten som exempel på engelska i några 

inlärningsprogram som används. Bilderna i tabellen ger en inblick i hur apparna med det 

beskrivna gränssnittet kan se ut. 

 

APPAR OCH-Gränssnitt Beskrivning: 

__________ 

Gränssnitt 

 

Svara på frågor i 

ökande 

svårighetsgrader.  

Miljonärsspel 

 

Olika påståenden ska 

grupperas till olika 

delar. 

Gruppera 
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Pussel: Bitarna i ett 

pussel hör ihop med 

olika teman. Varje 

matchning mellan 

tema och bit avslöjar 

en del av en 

underliggande bild.  

Pussel 

 

De ord som saknas i 

konversationen/texten 

måste fyllas i. 

Fyll i luckorna 

i texten 

 

Med den här mallen 

måste texter, bilder, 

ljudklipp och videor 

tilldelas parvis.  

Matcha par 
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Med den här mallen 

måste texter, bilder, 

ljudklipp och videor 

tilldelas parvis till 

märken på en bild.  

Matchande 

par på bilder 

 

Dra och släpp kort i en 

tabell med upp till fem 

kolumner.  

Matchande 

matris 

 

Klassisk flervalsquiz 

med 

multimediaelement. 

Flera svar kan vara 

korrekta.  

Flervalsquiz  
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11. Skräddarsytt utbildningsprogram 

 

I Don’t Know Tillvägagångssätt för att skapa ett skräddarsytt program förklaras i den här delen. 

Inom ramen för projektet I Don’t Know är definitionen av ett skräddarsytt utbildningsprogram 

kopplat till erkännande av kompetens via den europeiska referensramen för kvalifikationer.  

 

Den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF) är en EU-omfattande referensram för 

kvalifikationer som förenar olika EU-medlemmars kvalifikationer. På sätt och vis är det en 

översättning av olika nationella kvalifikationer som gör det lättare att förstå kvalifikationer i olika 

EU-länder. 

 

Lärandemål definieras i Europaparlamentets och rådets rekommendation om inrättande av den 

europeiska referensramen för kvalifikationer som "uttalanden om vad en elev kan, förstår och 

kan göra efter avslutad inlärningsprocess och som definieras i termer av kunskaper, färdigheter 

och kompetens". Lärandemål utvecklas vanligtvis som en del av processen för att utforma och 

bygga kvalifikationer och kan uppnås av enskilda elever genom olika inlärningsvägar, sätt att 

påvisa kunnandet och inlärningssammanhang (formella, icke-formella och informella). 

 

11.1. Hur utformar man ett skräddarsytt utbildningsprogram? 

Skräddarsydda kurser är utformade för att ta hänsyn till elevernas särskilda egenskaper eller 

krav.  

 

Individuella behov (ibland kallade subjektiva behov) är de behov som eleven upplever i 

inlärningssituationen. Följaktligen har de att göra med faktorer som attityd och motivation, 

inlärningsstil, och inlärningsförmåga. Attityd och motivation kan mycket väl få ett positivt 

uppsving om kursen i fråga bygger på en tillräckligt detaljerad analys av elevernas objektiva 

behov, eftersom det bidrar till att säkerställa ett tydligt inlärningssyfte. Men de subjektiva behov 

som har att göra med själva inlärningsprocessen kan bara dyka upp när kursen fortskrider. Med 

andra ord, medan en analys av elevernas objektiva behov ger en grund för programplanering, 

är det en uppgift för läraren att framkalla och svara på subjektiva behov. Eftersom subjektiva 

behov förändras när lärandet fortskrider är det en oändlig uppgift att svara på dem.  

 

Det självklara nästa steget är att 

bestämma hur undervisningen ska 

organiseras för att involvera samarbete 

under intag och på lektionerna. Att ordna 

anpassning enligt kursdeltagarnas 

inlärningsmål kräver att 

intagningsförfarandena fokuserar på att 

identifiera dessa inlärningsmål, 

organisera inlärningsvägen så att den 

motsvarar dem och se till att det finns 

lämpligt undervisningsmaterial för att följa 

dem.  

     

 

1 

 

Förstå mål och identifiera läroplansmål 

 2 

 

Analys av utbildningsbehov (frågeformulär, 

fokusgrupp...) 

 3 

 

Utveckling av skräddarsydda 

utbildningslösningar 

 4 

 

Erfarenhetsbaserat lärande och 

utbildningsleverans 
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12. Utbildningens och utvärderingens struktur: 

 

● Lärandets varaktighet 

● Inlärningsaktiviteter/enheter/moduler/övningstimmar 

● Lärandets sammansättning 

● Utbildningens innehåll 

● Möjliga resultat och produkter 

 

12.1. Inlärningstid: 

Veckor  
Personlig kontakt med 

handledare (timmar) 

Eget arbete med 

webbresurser (timmar) 

Summa 

(timmar) 

Vecka 1 1 2,5 3,5 

Vecka 2  2,0 2,0 

Vecka 3 1 2,5 3,5 

Vecka 4  2,0 2,0 

Vecka 5 1 2,5 3,5 

Vecka 6  2,0 2,0 

Vecka 7  1,0 1,0 

Vecka 8 0,5 2,0 2,5 

  3,5 16,5 20 

   

12.2.  Workshop - läraktiviteter/Moduler/utbildningstimmar: 

Bra att veta: Den föreslagna tiden är vägledande och den faktiska tidsåtgången kan variera. 

 

Workshopen med handledaren är den blandade inlärningsdelen och är strukturerad i 3,5 

timmars utbildning.  

 

Hela workshopprocessen sammanfattas genom en uppsättning aktiviteter, vilket kräver ett aktivt 

engagemang av varje deltagare. Det är en medveten strategi för att skifta från det kognitiva till 

det erfarenhetsmässiga.  

 

● Workshopens pedagogiska processer bygger på reflektion, aktivitet, dialoger, samarbete 

och aktivt engagemang. Höjdpunkten i kollaborativt lärande är delningen av verkliga 

erfarenheter och individuella framgångshistorier som motiverar och förbättrar teamets 

prestation.  

 

● Innovation och skapande i alla workshopsessioner.  

 

● Det är en självdriven lärande resa och engagemang för livslångt lärande 

 

 



 

Projekt jag inte vet: Projekt nr 2020 - 1 - MT 01 - KA202 - 074221. 

Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation [meddelande] återspeglar endast 

författarens åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den 

34 

13. Examination och certifiering 

 

När eleverna är klara för certifiering finns det två alternativ för dig som handledare: 

 

1. Du kan välja en app per inlärningsmodul som en tentamen (totalt 6 appar) och utfärda 

certifikatet (SKILLS CARD se bilaga) om de valda apparna har lösts framgångsrikt av 

studenterna. 

 

2. Du kan använda en av de två examinationerna 1 eller 2 på webbplatsen. (För att komma dit: 

Klicka på APPAR & UTBILDNING på projektets hemsida, tryck på den GULA knappen som 

heter "Gå på en spelbaserad resa för certifikatet" och sedan kan du välja mellan tentamen 1 

eller 2). Fixa ett tentamensschema med dina studenter. 

 

Eleverna måste lösa de 6 apparna efter varandra. Den andra appen låses därför bara upp efter 

att första appen har lösts korrekt etc. Om alla appar har lösts framgångsrikt markeras apparna 

med gröna bockar. Därefter kan du utfärda intyget (SKILLS CARD, se bilaga) till studenterna. 

 

(Observera: Tentamensförloppet sparas inte när hela fliken med examinationen är stängd). 
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14. I DON’T KNOW - Läroplan, utbildning, EQF och certifiering 

 

Ett av huvudsyftena med projektet I Don’t Know är att uppnå en likvärdig 

kvalifikationsstandard inom interkulturellt entreprenörskap, att främja rörligheten för personer 

och därmed främja ett europeiskt område för rörlighet inom yrkesutbildning. Därför utvecklades 

läroplanen I Don’t Know med hjälp av en metod baserad på Lärandemål och vägleddes av 

EU-ramar som den europeiska referensramen för kvalifikationer. 

 

Baserat på komplexiteten, omfattningen och nivån på lärandet som förväntas av studerande 

valdes projektets kvalifikationsbeskrivning utgående från den europeiska referensramen för 

kvalifikationer (EQF) nivå 4 och EQF-nivå för språk: A2/B1. Detta ger, beroende på varje lands 

behov, en möjlighet till vidareutveckling till en högre kvalifikationsnivå.  

 

14.1. Den europeiska referensramen för kvalifikationer: Europeisk referensram för 

kvalifikationer – gemensamma referensnivåer för språk 

Den gemensamma europeiska ramen delar in eleverna i tre breda kategorier som kan delas in i 

sex nivåer; För varje nivå beskriver den vad en elev ska kunna göra när det gäller att läsa, 

lyssna, tala och skriva. Dessa beskrivningar kan tillämpas på vilket som helst av de språk som 

talas i Europa, och det finns översättningar på många språk. Dessa nivåer är:
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nivå grupp 
Nivågruppens 

namn 
nivå Nivå namn Beskrivning: __________:  

A Nybörjarnivå 

A1 Breakthrough 

● Kan förstå och använda bekanta vardagliga uttryck och mycket grundläggande fraser som 

syftar till att tillgodose behov av en konkret typ. 

● Kan presentera sig själv och andra och kan ställa och svara på frågor om personuppgifter 

som var han/hon bor, människor han/hon känner och saker han/hon har. 

● Kan interagera på ett enkelt sätt förutsatt att den andra personen pratar långsamt och 

tydligt och är beredd att hjälpa till. 

A2 Waystage 

● Kan förstå meningar och ofta använda uttryck relaterade till områden av mest omedelbar 

relevans (t.ex. mycket grundläggande personlig information och familjeinformation, 

shopping, lokal geografi, sysselsättning). 

● Kan kommunicera i enkla och rutinmässiga uppgifter som kräver ett enkelt och direkt 

utbyte av information om bekanta och rutinmässiga frågor. 

● Kan enkelt beskriva aspekter av sin bakgrund, närmiljö och frågor inom områden med 

omedelbara behov. 

B Självständig 

B1 Treshold 

● Kan förstå de viktigaste punkterna i tydlig standardinmatning om bekanta frågor som 

regelbundet stöter på i arbete, skola, fritid etc. 

● Kan hantera de flesta situationer som sannolikt kommer att uppstå när du reser i ett 

område där språket talas. 

● Kan producera enkel ansluten text om ämnen som är bekanta eller av personligt intresse. 

● Kan beskriva upplevelser och händelser, drömmar, förhoppningar och ambitioner och kort 

ge skäl och förklaringar till åsikter och planer. 

B2 Vantage 

● Kan förstå huvudidéerna i komplex text om både konkreta och abstrakta ämnen, inklusive 

tekniska diskussioner inom sitt specialiseringsområde. 

● Kan interagera med en grad av flyt och spontanitet som gör regelbunden interaktion med 

modersmål ganska möjlig utan belastning för någon av parterna. 

● Kan producera tydlig, detaljerad text om ett brett spektrum av ämnen och förklara en syn 

på en aktuell fråga som ger fördelar och nackdelar med olika alternativ. 
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C Avancerad 

C1 

Effective 

operational 

proficiency 

● Kan förstå ett brett spektrum av krävande, längre texter och känna igen implicit mening. 

● Kan uttrycka idéer flytande och spontant utan mycket uppenbart sökande efter uttryck. 

● Kan använda språk flexibelt och effektivt för sociala, akademiska och professionella 

ändamål. 

● Kan producera tydlig, välstrukturerad, detaljerad text om komplexa ämnen, som visar 

kontrollerad användning av organisationsmönster, kontakter och sammanhängande 

Moduler. 

C2 Mastery 

● Kan med lätthet förstå nästan allt som hörs eller läses. 

● Kan sammanfatta information från olika talade och skriftliga källor, rekonstruera argument 

och redogörelser i en sammanhängande presentation. 

● Kan uttrycka sig spontant, mycket flytande och exakt, differentiera finare nyanser av 

mening även i de mest komplexa situationerna. 

 

14.2. BESKRIVNING AV KVALIFIKATIONER FÖR DEN EUROPEISKA REFERENSRAMEN FÖR KVALIFIKATIONER 

Kvalifikations

nivåer 
Kunskap Färdigheter Kompetenser 

1 Allmänna grundkunskaper 
Allmänna grundläggande färdigheter för att 

utföra en enkel uppgift 

Arbete/studier under direkt handledning i ett 

strukturerat sammanhang 

2 
Grundläggande faktakunskaper 

inom ett arbets-/studieområde 

Grundläggande kognitiva och praktiska 

färdigheter som behövs för att tillämpa adekvat 

information för att utföra uppgifter och aktuell 

problemlösning genom enkla regler och 

instrument 

Arbete/studier under direkt handledning med 

viss självständighet 

3 

Kunskap om fakta, principer, 

processer och allmänna 

begrepp inom ett studie-

/arbetsområde 

Utbud av kognitiva och praktiska färdigheter som 

är nödvändiga för uppgiftens utförande och 

problemlösning genom urval och tillämpning av 

instrument, material och grundläggande 

information 

Ta ansvar för att utföra uppgifter inom ett 

studie-/arbetsområde. Anpassa beteendet till 

omständigheterna för att lösa problem 
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4 

Faktakunskaper och teoretiska 

kunskaper i breda 

sammanhang inom ett 

studieområde/arbete 

Utbud av kognitiva och praktiska färdigheter som 

är nödvändiga för att bli gravid för specifik 

problemlösning i ett studie- / arbetsområde 

Hantera eget arbete inom ramen för de 

riktlinjer som fastställts i samband med 

studier/arbete, vanligtvis förutsägbara men 

kan komma att förändras. Övervaka 

rutinarbetet i tredje part och ta ansvar för 

utvärdering och aktivitetsförbättringar i studie-

/arbetssammanhang 

5 

Omfattande, sakkunskap, 

saklig och teoretisk kunskap 

inom ett studie-/arbetsområde 

och medvetenhet om 

kunskapsgränserna 

Brett utbud av kognitiva och praktiska färdigheter 

för att utforma kreativa lösningar för abstrakta 

problem 

Hantera och handleda i studie-

/arbetssammanhang med förbehåll för 

oförutsägbara förändringar. Se över och 

utveckla tredjedelsutvecklingen 

6 

Djupa kunskaper för ett 

specifikt studie-/arbetsområde 

som kräver en kritisk förståelse 

av teorier och principer 

Avancerade färdigheter som visar färdighet och 

innovation för komplex och oförutsägbar 

problemlösning inom ett studie-

/arbetsspecialiserat område 

Ledning komplexa tekniska eller 

professionella aktiviteter eller projekt, ta 

ansvar för beslutsfattande i oförutsägbara 

studie- / arbetssammanhang. Ta ansvar i 

ledningen för individuell, professionell och 

kollektiv utveckling 

7 

Högspecialiserad kunskap, 

några av dem ligger i framkant 

av viss studie- / arbetskunskap, 

som ligger till grund för 

förmågan till originaltänkande 

Specialiserade färdigheter för problemlösning 

när det gäller utredning och innovation, för att 

utveckla nya kunskaper och förfaranden för att 

integrera dem inom olika områden 

Hantera och omvandla studie-

/arbetskomplexa och oförutsägbara 

sammanhang som kräver nya strategier. Ta 

ansvar för att bidra till nya kunskaper och 

professionella metoder och/eller granska de 

strategiska teamprestationerna 

8 

Spetskunskap i framkant inom 

ett studie-/arbetsområde och i 

sammankopplingen av 

områden 

De mest avancerade och specialiserade 

teknikerna, inklusive syntes- och 

utvärderingsförmåga, som är nödvändiga för att 

lösa kritiska problem inom utrednings- och 

innovationsområdena, för omdefiniering av 

befintlig yrkespraxis 

Visa en betydande nivå av auktoritet, 

innovation, autonomi, vetenskaplig och 

professionell integritet och anta ett ihållande 

engagemang för utveckling av innovativa 

idéer eller processer i framkant av studie- / 

arbetskontexter, inklusive utredningsområdet 
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14.3. Varaktighet och poäng - I DON’T KNOW utbildning 

Hela innehållet för en utbildning för nivå 4 för resultat (EQF-nivå för språk: A2/B1) kommer att vara 

20 timmar. 

 

MODULER Innehåll Timmar 
Resultat på EQF-

nivå 

Utbildning i språk på 

EQF-nivå 

MODUL A Finansiell budgetering 3,5 
 

Nivå 4 
A2/B1 

MODUL B Hantera pengar 3,5 Nivå 4 
 

A2/B1 

MODUL B Hantera kredit 3,5 Nivå 4 
 

A2/B1 

MODUL D  Finansiell planering 3,5 Nivå 4 
 

A2/B1 

MODUL E Förstå ekonomi 3,5 Nivå 4 
 

A2/B1 

MODUL F Bemästra investeringar 2,5 Nivå 4 
 

A2/B1 

TOTAL 20  

 

14.4. Läroplan för I DON’T KNOW struktur och delmål 

 

Denna modulära utbildningsplan baseras på nivå 4 i den europeiska referensramen för 

kvalifikationer och är utvecklad för yrkesutbildningslärare och utbildare med ansvar för finansiell 

utbildning. 
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15. Element som ingår i läroplanen 

 

1. Syfte 

Övergripande beskrivning av syftet, avsikten eller målet med inlärningsmodulen. 

 

2. Prestationskriterier  

Standarder enligt vilka en individ anses vara kompetent i varje enskild inlärningsmodul. Det vill 

säga en mycket kort beskrivning av de åtgärder som en individ behöver visa i den nödvändiga 

kompetensansökan efter avslutad inlärningsmodul. 

 

3. Lärandemål 

Fastställa vad en individ bör veta, förstå och/eller kunna göra i slutet av en inlärningsprocess. 

Lärandemålen är indelade i: 

 

● Kunskapsinsamling 

av fakta, principer, teorier och praxis relaterade till studieområdet eller yrkesverksamheten 

 

● Färdigheter  

Förmåga att tillämpa kunskap och använda de förvärvade resurserna för att slutföra 

uppgifter och lösa problem. Det kan vara kognitivt (användning av logiskt, intuitivt eller 

kreativt tänkande) eller praktiskt (vilket innebär manuell skicklighet och användning av 

metoder, material, verktyg och instrument) 

 

● Kompetenser 

Förmåga att utveckla uppgifter och lösa problem med högre eller lägre grad av komplexitet 

och olika grader av autonomi och ansvar 

 

I DON’T KNOW Utbildningsplanen riktar sig till EQF nivå 4 

 

Kvalifikationsnivå Kunskap Färdigheter Kompetenser 

Nivå 4 Faktakunskaper 

och teoretiska 

kunskaper i breda 

sammanhang 

inom ett arbets- 

eller 

studieområde. 

En rad kognitiva och 

praktiska färdigheter 

som krävs för att 

generera lösningar 

på specifika problem 

inom ett arbets- eller 

studieområde. 

Utöva självhantering inom 

riktlinjerna för arbets- eller 

studiesammanhang som 

vanligtvis är förutsägbara 

men kan komma att 

ändras. 

Övervaka andras 

rutinmässiga arbete, ta lite 

ansvar för utvärdering och 

förbättring av arbets- eller 

studieaktiviteter. 

 

4. Externa resurser 

Uppsättning tillgängliga resurser som kan bidra till att uppnå de planerade åtgärderna 
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15.1. Lärandemål 

15.1.1. Modul 1 - Finansiell budgetering 

Mål 

Introducera begrepp för grundläggande finansiell budgetering - hur och varför man skapar en 

budget, justerar finansiella mål och förstår vikten och innebörden av grundläggande begrepp som 

inkomst, utgifter, nettokassa etc. 

 

Prestationskriterier 

Visa grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i grundläggande finansiell budgetering. 

Förtrogen med grundläggande finansiella budgeteringsprinciper, processer och färdigheter. 

 

 

 
 

  

    LÄRANDEMÅL 

    

K
u

n
s

k
a
p

 

 

K1. Visa grundläggande 
förståelse för orsakerna 
till budgetering och de 
steg som behövs för att 
skapa en budget 

K2. Definiera begrepp 
för inkomst, utgifter, 
regelbundna och 
extraordinära utgifter, 
nettokassaflöde och 
huvudprinciper för 
budgetering 

K3. Skilj på ens 
önskemål och behov 

K4. Visa förståelse för 
vikten av kort- och 
långsiktig planering 

 

 

 

F
ä
rd

ig
h

e
te

r 

 

S1. Sammanfatta steg 
för att skapa en budget 
S2. Beräkna 
nettokassaflödet 
S3. Jämför och 
kontrastera realt och 
nominellt värde, 
klassificera utgifter 
(fasta och rörliga) och 
dess källor 

S4. Identifiera strategier 
för att skapa kort- och 
långsiktig budgetering 
och tillämpa principer 
om flexibilitet 

 

K
o

m
p

e
te

n
s
e
r  

 

C1. Skapa en tydlig 
personlig och 
affärsbudgetplan, 
tillämpa flexibilitets- och 
justeringsprinciper   

C2. Hantera budgeten 
genom att tillämpa kort- 
och långsiktig planering, 
med hänsyn till 
regelbundna och 
extraordinära 
oplanerade utgifter och 
nettokassaflöde 

C3. Utveckla strategier 
för att undvika 
överskuldsättning 

C4. Förenkla 
uppnåendet av 
finansiella mål 
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15.1.2. Modul 2 – Hantera pengar 

Mål 

Introducera begrepp för penninghantering för eleverna. De kommer att lära sig grunderna om 

pengar och likviditet, hantera kontanter, ha pengar på bankkonto, ta reda på hur man använder 

bankkonto för att spara och spendera pengar via checkkonto eller kreditkort. De kommer att lära 

sig om finansiella instrument och överföringsbetalningar samt grunderna för att hantera personlig 

budget. 

 

Prestationskriterier 

För att visa grundläggande teoretisk och praktisk kunskap i penninghantering. 

Förtrogenhet med principer, process och färdigheter för penninghantering. 

 

 

 
 

 

 

  

    LÄRANDEMÅL 

    

K
u

n
s

k
a

p
 

 

K1. Definiera termen 
pengar och skilja 
mellan kontanter och 
sätta in pengar 

K2. Förklara likviditet 
och identifiera 
utmaningarna med 
finansiella 
investeringsformer 

K3. Klassificera 
finansiella tillgångar 
enligt likviditetsgraden 

K4. Lista typerna av 
lån och förklara 
återbetalningsplanens 
struktur 

K5. Definiera pyramid 
för finansiella 
instrument 

 

 

 

F
ä
rd

ig
h

e
te

r 

 

S1. Förstå pengarnas 
mening och roll i 
vardagen 
S2. Bedöm behovet av 
att hålla kontanter 
S3. Skillnad mellan 
typer av lån och 
återbetalningsvillkor för 
lån 

S4. Skilj på typer av 
besparingar 

S5. Koppla räntan till 
totalkostnaden 

 

K
o

m
p

e
te

n
s
e
r 

 

C1. Sammanställ en 
inventering av dina 
egna finansiella 
tillgångar   

C2. Ändra formen av 
tillgångar enligt graden 
av likviditet 

C3. Fatta ett 
ansvarsfullt lånebeslut 
efter behov 

C4. Ta ett ansvarsfullt 
beslut om att spara 

C5. Gör en investering 
enligt finansiell 
instrumentpyramid 
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15.1.3. Modul 3 - Hantera kredit 

Mål 

Syftet med denna del är att ge studenten kunskaper och färdigheter inom området att låna pengar. 

Att de förstår konsekvenserna av att ha ett lån. Att de får kunskap om olika typer av lån, 

återbetalningstider, planerade inköp, räntor och hur de ska hantera sina skulder. 

 

Prestationskriterier 

Modulen kommer att innehålla skriftliga uppgifter som ska lämnas in och ett prov som görs online. 

 

 

 
 

  

   LÄRANDEMÅL 

    

K
u

n
s

k
a
p

 

 

K1. Studenten har 
kunskap om varför vi 
lånar pengar  
K2. De får kunskap om 
olika typer av lån 
K3. Studenten har 
kunskap om vilket 
intresse som är 
K4. Studenten har 
kunskap om skuld och 
kan räkna upp de olika 
konsekvenserna när 
du har skulder 

 

 

 

F
ä
rd

ig
h

e
te

r 

 

S1. Studenten förstår 

konsekvenserna av att 

ha ett lån 
S2. Studenterna får 

möjlighet att jämföra 

de olika lånetyperna 

med varandra 
S3. Studenten kan 

förstå vad intresse 

betyder 
S4. Studenten kan visa 

hur man hanterar skuld 

 

K
o

m
p

e
te

n
s
e

r 

 

C1. Studenter kommer 
genom en analys av 
konsekvenserna av ett 
lån att kunna förbättra 
sin personliga ekonomi 
C2.  Studenter 
kommer att kunna 
förstå och förklara 
säkerheten inom ett 
lån.  
C3. Studenter kommer 
att kunna uppskatta 
kostnaden inom ett lån 
C4. Studenter kommer 
att kunna välja det 
bästa möjliga sättet att 
hantera skuld och de 
kommer att kunna 
förstå hur ett lån kan 
påverka deras liv i 
framtiden 
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15.1.4. Modul 4 - Ekonomisk planering 

Mål 

Förbättra kvaliteten och effektiviteten i den finansiella planeringen och skapa ett erkännande av 

vikten och behovet av sådan planering från allmänhetens sida. 

 

Prestationskriterier 

Att visa grundläggande teoretisk och praktisk kunskap inom ett brett spektrum av finansiell 

planering och relaterade ämnen. 

Förtrogenhet med grundläggande ekonomiska planeringsprinciper, processer och färdigheter. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

   LÄRANDEMÅL 

   

K
u

n
s

k
a
p

 

 

K1. Grundläggande 
förståelse för de olika 
ekonomiska 
planeringsprocesserna 
och målsättningen. 

K2. Principer för 
ekonomisk förvaltning, 
besparingar, 
budgetering och 
investeringsstrategier; 

K3. Utökad kunskap 
om redovisning, enkel 
balansräkning, 
kassaflöde och olika 
verktyg för att 
analysera budget 

K4. Förstå de frågor 
som rör 
tillgångsägande och 
dess konsekvenser för 
att generera inkomst 

 

 

 

F
ä
rd

ig
h

e
te

r 

 

S1. Använda relevant 
litteratur och teori för 
att tillämpa 
matematiska metoder 
eller formler efter 
behov 

S2. Analyserar och 
integrerar information 
från en mängd olika 
källor för att komma 
fram till lösningar 

S3. Tillämpa 
mätvärden för att 
jämföra styrkor och 
svagheter hos 
potentiella 
handlingssätt 

S4. Visar förmåga att 
anpassa tänkande och 
beteenden för bäst 
informerade beslut när 
de ställs inför 
ofullständig eller 
inkonsekvent 
information 

 

K
o

m
p

e
te

n
s
e
r 

 

C1. Förstå och samla 
in den kvantitativa och 
kvalitativa information 
som krävs för att 
utveckla en finansiell 
plan 

C2. Analysera 
potentiella möjligheter 
och begränsningar och 
bedöma information för 
att utveckla strategier 

C3. Följa juridiska och 
redovisningsramar för 
att hantera finansiella 
frågor som rör 
skatteplanering 

C4. Förstå sambanden 
mellan de olika 
finansiella parametrar 
som krävs för att 
planera och genomföra 
en finansiell lösning 
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15.1.5. Modul 5 - Förstå ekonomi 

Mål 

Bättre förståelse för hur ekonomin och samhället hänger ihop och hur människor genom sina 

handlingar kommer att påverka nationens samhälle och ekonomi, liksom deras egen ekonomiska 

situation. 

 

Prestationskriterier 

Att visa grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i ett brett spektrum av nationens 

ekonomi och hur alla ekonomiska intressenter är kopplade till varandra. 

Rapporter och tester om ämnet. 

 

 

 
 

 

 

 

  

   LÄRANDEMÅL 

  
 

K
u

n
s

k
a
p

 

 

K1. Grundläggande 
förståelse för 
individens ekonomiska 
roll i samhället 

K2. Principer för 
ekonomi 

K3. Utökad kunskap 
om skattesystemet, 
banksystemet, BNP 
och 
inkomstöverföringar 
mellan 
befolkningsgrupper 

K4. Förstå det 
ekonomiska systemet 
inom EU 

 

 

 

F
ä
rd

ig
h

e
te

r 

 

S1. Använda relevant 
kunskap för att följa 
och studera den 
ekonomiska 
situationen i länder och 
EU 

S2. Analyserar och 
integrerar information 
från en mängd olika 
källor för att hålla 
jämna steg med 
förändringarna i 
inflation, räntor och 
andra ekonomiska 
nyckelfakta 

S3. Tillämpa 
kunskaper i 
nationalekonomi på 
personlig ekonomisk 
situation 

S4. Visar förmåga att 
anpassa tänkande och 
beteenden för bäst 
informerade beslut när 
de ställs inför 
ofullständig eller 
inkonsekvent 
information 

 

K
o

m
p

e
te

n
s
e

r 

 

C1. Förstå och samla 
in den kvantitativa och 
kvalitativa information 
som krävs för att 
utveckla en finansiell 
plan 

C2. Analysera 
potentiella möjligheter 
och begränsningar och 
bedöma information för 
att utveckla strategier 

C3. Förstå hur ECB:s 
beslut och ekonomiska 
lagstiftning påverkar 
privatekonomin 

C4. kan välja de bästa 
ekonomiska 
alternativen och 
finansiella alternativen 
för både samhället och 
på ett personligt plan 
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15.1.6. Modul 6 – Bemästra investeringar 

Mål 

Att göra det möjligt för eleverna att förstå investeringsvärlden och skapa sin egen 

investeringsportfölj. 

 

Prestationskriterier 

Förmågan att förstå konceptet att investera långsiktigt och skapa en strategi som kommer att 

resultera i en väldiversifierad portfölj av instrument från olika tillgångsslag. 

 

 

 
 

Externa länkar 

● IT-utrustning: datorer, programvara, projektor 

● Kontorsmaterial och/eller stationära material 

● Handbok, Verktygslåda 

● Media, Internet 

● Tillgång till internet för att utföra forskning, finansiella rådgivare, marknadstillgänglighet, 

bankkonton / finansiella transaktionsmekanismer 

 

 

                               LÄRANDEMÅL 

  

 

 

K
u

n
s

k
a
p

 

 

K1. Att ha 
kunskapen att förstå 
investeringar på lång 
sikt, skillnaden mellan 
tillgångsklasser och att 
ta itu med frågan om 
risk, avkastning och 
diversifiering 

K2. Kunskap om 
tillgångsprestation och 
riskterminologi som 
Alpha, Beta, Sharpe's 
Ratio, aktie- och 
obligationsresultat, 
finansiell rapportering 

K3. De olika 
strategierna för att 
investera i aktier, 
obligationer och 
fastigheter, när man 
ska köpa och sälja, hur 
man bygger en 
investeringsportfölj 
över tid 

 

F
ä
rd

ig
h

e
te

r 

 

S1. Att ha den 
tekniska skickligheten 
att känna till 
egenskaperna och 
skillnaderna mellan 
de tre huvudsakliga 
tillgångsklasserna 

S2. Att ha 
affärsförmågan att 
tänka långsiktigt och 
planera för framtiden, 
och att tänka 
strategiskt på när 
man ska gå in och ut 
ur marknaden 

S3. Att ha den 
tekniska färdigheten 
att förstå och utnyttja 
sammansättning på 
bästa sätt och hålla 
känslor åtskilda från 
beslutsfattande 

 

 

K
o

m
p

e
te

n
s
e

r 

 

C1. Självdisciplin 
för att budgetera, 
spara och ackumulera 
rikedom över tid 

C2. Självhantering 
för att kontrollera 
känslor och tänka 
långsiktigt 

C3. Förmåga att 
ta råd och bedriva 
forskning för att kunna 
fatta beslut baserat på 
bästa tillgängliga 
information och för att 
upprätthålla en 
balanserad 
exponering mot 
marknaderna och 
minimera risken 
genom lämpliga 
diversifieringsstrategie
r 
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16. Ordlista: 

 

App är ett datorprogram eller en mjukvara som är utformad för ett visst ändamål som du kan ladda 

ner till en mobiltelefon eller annan mobil enhet. 

 

Animering är en metod där bilder manipuleras för att visas som rörliga bilder. 

 

Bedömning av Lärandemål är processen att bedöma kunskaper, färdigheter och/eller 

kompetenser hos en individ mot på förhand fastställda kriterier (lärandeförväntningar, mätning av 

Lärandemål). Utvärdering följs vanligtvis av validering och certifiering. 

 

Blandat lärande är ett tillvägagångssätt för utbildning som kombinerar utbildningsmaterial med 

möjligheter till interaktion online med traditionella platsbaserade klassrumsmetoder. Det kräver 

fysisk närvaro av både lärare och elev, men med vissa inslag av studentkontroll över tid, plats, väg 

eller takt. 

 

Spelbaserat lärande är tillämpningen av element från speldesign och spelprinciper i icke-

spelsammanhang. Det kan också definieras som en uppsättning aktiviteter och processer för att 

lösa problem genom att använda eller tillämpa egenskaperna hos spelelement. 

 

Självbedömning är utvärderingen av sig själv eller ens handlingar, attityder eller prestation. 

 

Självkorrigerande är något som korrigerar sina egna fel och svagheter 

 

Självstyrt lärande är att en individ definierar sina egna inlärningsbehov, mål och tillvägagångssätt 

 

Skicklighet är förmågan att utföra uppgifter och lösa problem.
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17. BILAGA 1: Självbedömningsverktyg 

 

17.1. SJÄLVBEDÖMNING PÅ FÖRHAND: Modul A - Budgetering av medel 

 

Reflektera över hur du kommer att markera följande objekt innan du studerar modulen 

"Finansiell budgetering" 

Sak Klassificering 

Förstår du varför du ska göra en budget? 1   2   3   4   5 

Vet du vilka steg du ska tillämpa för att skapa en budget? 1   2   3   4   5 

Kan du förklara skillnaden mellan kortsiktig och långsiktig planering? 1   2   3   4   5 

Kan du beräkna nettokassaflödet? 1   2   3   4   5 

Kan du klassificera utgifter och dess källor? 1   2   3   4   5 

Hur mycket tid har du spenderat hittills på att leta efter resurser (källor) för att ta reda på mer om ämnet? 1   2   3   4   5 

Vad är din sammanfattande bedömning av dina ansträngningar och arbetsinsatser på Modulen "Finansiell 

budgeting"? 
1   2   3   4   5 

 

Betyg   

1= Extremt låg / Ingenting/ Aldrig / Dåligt 3 = Låg / Liten / Otillräcklig 5 = Mycket / Alltid / Mycket bra 

2 = Mycket låg / Mycket liten / Mycket 

otillräcklig 

4 = Ganska mycket / Bra / Tillräckligt  
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17.2. SJÄLVBEDÖMNING PÅ FÖRHAND: Modul B – Hantera pengar 

 

Reflektera över hur du kommer att markera följande objekt innan du studerar modulen 

"Hantera pengar" 

Sak Klassificering 

Kan du skilja mellan kontanter och pengar på konto? 1   2   3   4   5 

Kan du lista typerna av lån och förklara strukturen i återbetalningsplanen? 1   2   3   4   5 

Kan du sammanställa en inventering av dina finansiella tillgångar? 1   2   3   4   5 

Kan du lista de olika typerna av besparingar? 1   2   3   4   5 

Kan du fatta ett ansvarsfullt lånebeslut enligt dina behov? 1   2   3   4   5 

Hur mycket tid har du spenderat hittills på att leta efter resurser (källor) för att ta reda på mer om ämnet? 1   2   3   4   5 

Vad är din sammanfattande bedömning av dina ansträngningar och arbetsinsatser på modulen "Hantera pengar”? 1   2   3   4   5 

 

Betyg   

1= Extremt låg / Ingenting/ Aldrig / Dåligt 3 = Låg / Liten / Otillräcklig 5 = Mycket / Alltid / Mycket bra 

2 = Mycket låg / Mycket liten / Mycket 

otillräcklig 

4 = Ganska mycket / Bra / Tillräckligt  
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17.3. SJÄLVBEDÖMNING PÅ FÖRHAND: Modul C – Hantera kredit 

 

Reflektera över hur du kommer att markera följande objekt innan du studerar modulen 

"Hantera kredit" 

Sak Klassificering 

Kan du förklara varför det kan finnas behov av att låna pengar? 1   2   3   4   5 

Kan du definiera intressen? 1   2   3   4   5 

Kan du räkna upp olika konsekvenser av skuldsättning? 1   2   3   4   5 

Behöver man skilja på olika typer av lån? 1   2   3   4   5 

I vilken utsträckning tror du att du lyckas hantera din skuld? 1   2   3   4   5 

Kan du uppskatta olika kostnader med att ha ett lån? 1   2   3   4   5 

Hur mycket tid har du spenderat hittills på att leta efter resurser (källor) för att ta reda på mer om ämnet? 1   2   3   4   5 

Vad är din sammanfattande bedömning av dina ansträngningar och arbetsinsatser på Modulen "Hantera kredit"? 1   2   3   4   5 

 

Betyg   

1= Extremt låg / Ingenting/ Aldrig / Dåligt 3 = Låg / Liten / Otillräcklig 5 = Mycket / Alltid / Mycket bra 

2 = Mycket låg / Mycket liten / Mycket 

otillräcklig 

4 = Ganska mycket / Bra / Tillräckligt  

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/13WG4bRMLhmvgUZC2oa5wORaypDumc8Bm/edit#heading=h.3o7alnk
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. SJÄLVBEDÖMNING PÅ FÖRHAND: Modul D - Finansiell planering 

 

Reflektera över hur du kommer att markera följande objekt innan du studerar modulen 

"Finansiell planering" 

Sak Klassificering 

Förstår du de olika ekonomiska planeringsprocesserna? 1   2   3   4   5 

Kan du sätta upp mål för din ekonomiska framtid? 1   2   3   4   5 

Kan du definiera begrepp för ekonomisk förvaltning, sparande, budgetering och investeringsstrategier? 1   2   3   4   5 

Kan du använda en mängd olika verktyg för att analysera budget? 1   2   3   4   5 

Vet du hur man samlar in den kvantitativa och kvalitativa information som krävs för att utveckla en finansiell 

plan? 
1   2   3   4   5 

Hur mycket tid har du spenderat hittills på att leta efter resurser (källor) för att ta reda på mer om ämnet? 1   2   3   4   5 

Vad är din sammanfattande utvärdering för dina förväntade insatser och arbetsinsats på Modulen "Finansiell 

planering"? 
1   2   3   4   5 

 

Betyg   

1= Extremt låg / Ingenting/ Aldrig / Dåligt 3 = Låg / Liten / Otillräcklig 5 = Mycket / Alltid / Mycket bra 

2 = Mycket låg / Mycket liten / Mycket 

otillräcklig 

4 = Ganska mycket / Bra / Tillräckligt  

 

  

https://docs.google.com/document/d/13WG4bRMLhmvgUZC2oa5wORaypDumc8Bm/edit#heading=h.23ckvvd
https://docs.google.com/document/d/13WG4bRMLhmvgUZC2oa5wORaypDumc8Bm/edit#heading=h.23ckvvd
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17.5. SJÄLVBEDÖMNING PÅ FÖRHAND: Modul E - Förstå ekonomi 

 

Reflektera över hur du kommer att markera följande objekt innan du studerar modulen 

"Förstå ekonomi" 

Sak Klassificering 

Kan du definiera principerna för ekonomi? 1   2   3   4   5 

Kan du förklara skattesystemet, banksystemet, BNP och inkomstöverföringar mellan befolkningsgrupper? 1   2   3   4   5 

Har du grundläggande förståelse för den ekonomiska situationen i ditt land och i EU? 1   2   3   4   5 

Kan du tillämpa kunskaperna i ekonomi på din personliga ekonomiska situation? 1   2   3   4   5 

I vilken utsträckning tror du att du kan välja de bästa ekonomiska och finansiella alternativen för både samhället 

och på ett personligt plan? 
1   2   3   4   5 

Förstår du hur ECB:s beslut och ekonomiska lagstiftning påverkar privatekonomin? 1   2   3   4   5 

Hur mycket tid har du spenderat hittills på att leta efter resurser (källor) för att ta reda på mer om ämnet? 1   2   3   4   5 

Vad är din sammanfattande bedömning av dina ansträngningar och arbetsinsatser på Modulen "Förstå 

ekonomi"? 
1   2   3   4   5 

 

Betyg   

1= Extremt låg / Ingenting/ Aldrig / Dåligt 3 = Låg / Liten / Otillräcklig 5 = Mycket / Alltid / Mycket bra 

2 = Mycket låg / Mycket liten / Mycket 

otillräcklig 

4 = Ganska mycket / Bra / Tillräckligt  

 

 

  

https://docs.google.com/document/d/13WG4bRMLhmvgUZC2oa5wORaypDumc8Bm/edit#heading=h.ihv636
https://docs.google.com/document/d/13WG4bRMLhmvgUZC2oa5wORaypDumc8Bm/edit#heading=h.ihv636
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17.6. SJÄLVBEDÖMNING PÅ FÖRHAND: Modul F – Bemästra investeringar 

 

Reflektera över hur du kommer att markera följande objekt innan du studerar modulen 

"Bemästra investeringar" 

Sak Klassificering 

Förstår du att investera långsiktigt och skillnaden mellan tillgångsslag? 1   2   3   4   5 

Kan du förklara de olika strategierna för att investera i aktier, obligationer och fastigheter? 1   2   3   4   5 

Kan du bygga en investeringsportfölj över tid? 1   2   3   4   5 

Hur skulle du betygsätta din affärsförmåga att tänka långsiktigt och planera för framtiden, och att tänka 

strategiskt på när du ska gå in och ut ur marknaden? 
1   2   3   4   5 

I vilken utsträckning har du självdisciplinen att budgetera, spara och samla rikedom över tiden? 1   2   3   4   5 

Förstår du begreppet diversifiering? 1   2   3   4   5 

Hur mycket tid har du spenderat hittills på att leta efter resurser (källor) för att ta reda på mer om ämnet? 1   2   3   4   5 

Vad är din sammanfattande bedömning av dina ansträngningar och arbetsinsatser på Modulen "Bemästra 

investeringar"? 
1   2   3   4   5 

 

Betyg   

1= Extremt låg / Ingenting/ Aldrig / Dåligt 3 = Låg / Liten / Otillräcklig 5 = Mycket / Alltid / Mycket bra 

2 = Mycket låg / Mycket liten / Mycket 

otillräcklig 

4 = Ganska mycket / Bra / Tillräckligt  

 

 

https://docs.google.com/document/d/13WG4bRMLhmvgUZC2oa5wORaypDumc8Bm/edit#heading=h.3hv69ve
https://docs.google.com/document/d/13WG4bRMLhmvgUZC2oa5wORaypDumc8Bm/edit#heading=h.3hv69ve
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17.7. EFTER SJÄLVUTVÄRDERING: Modul A - Finansiell budgetering 

 

Reflektera över hur du kommer att markera följande objekt efter att ha studerat modulen 

"Finansiell budgetering" 

Sak Klassificering 

Förstår du varför du ska skapa en budget? 1   2   3   4   5 

Vet du vilka steg du ska tillämpa för att skapa en budget? 1   2   3   4   5 

Kan du förklara skillnaden mellan kortsiktig och långsiktig planering? 1   2   3   4   5 

Kan du beräkna nettokassaflödet? 1   2   3   4   5 

Kan du klassificera utgifter och dess källor? 1   2   3   4   5 

Hur mycket tid spenderade du på att forska om ämnet? 1   2   3   4   5 

Vad är din sammanfattande bedömning av dina ansträngningar och arbetsinsatser på Modulen "Finansiell 

budgetering"? 
1   2   3   4   5 

 

Betyg   

1= Extremt låg / Ingenting/ Aldrig / Dåligt 3 = Låg / Liten / Otillräcklig 5 = Mycket / Alltid / Mycket bra 

2 = Mycket låg / Mycket liten / Mycket 

otillräcklig 

4 = Ganska mycket / Bra / Tillräckligt  
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17.8. EFTER SJÄLVSKATTNING: Modul B – Hantera pengar 

 

Reflektera över hur du kommer att markera följande objekt efter att ha studerat modulen 

"Hantera pengar" 

Sak Klassificering 

Kan du skilja mellan kontanter och insättningspengar? 1   2   3   4   5 

Kan du lista typerna av lån och förklara strukturen i återbetalningsplanen? 1   2   3   4   5 

Kan du sammanställa en inventering av dina finansiella tillgångar? 1   2   3   4   5 

Kan du lista de olika typerna av besparingar? 1   2   3   4   5 

Kan du fatta ett ansvarsfullt lånebeslut enligt dina behov? 1   2   3   4   5 

Kan du skilja mellan kontanter och insättningspengar? 1   2   3   4   5 

Hur mycket tid spenderade du på att forska om ämnet? 1   2   3   4   5 

Vad är din sammanfattande bedömning av dina ansträngningar och arbetsinsatser på modulen "Money 

Management"? 
1   2   3   4   5 

 

Betyg   

1= Extremt låg / Ingenting/ Aldrig / Dåligt 3 = Låg / Liten / Otillräcklig 5 = Mycket / Alltid / Mycket bra 

2 = Mycket låg / Mycket liten / Mycket 

otillräcklig 

4 = Ganska mycket / Bra / Tillräckligt  
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17.9. EFTER SJÄLVSKATTNING: Modul C – Hantera kredit 

 

Reflektera över hur du kommer att markera följande objekt efter att ha studerat modulen 

"Hantera kredit" 

Sak Klassificering 

Kan du förklara skäl att låna pengar? 1   2   3   4   5 

Kan du definiera intressen? 1   2   3   4   5 

Kan du räkna upp olika konsekvenser av skuldsättning? 1   2   3   4   5 

Kan man skilja på olika typer av lån? 1   2   3   4   5 

Känner du till strategierna att ansöka om för att hantera din skuld? 1   2   3   4   5 

Hur mycket tid spenderade du på att forska om ämnet? 1   2   3   4   5 

Vad är din sammanfattande bedömning av dina ansträngningar och arbetsinsatser på Modulen "Hantera kredit”? 1   2   3   4   5 

 

Betyg   

1= Extremt låg / Ingenting/ Aldrig / Dåligt 3 = Låg / Liten / Otillräcklig 5 = Mycket / Alltid / Mycket bra 

2 = Mycket låg / Mycket liten / Mycket 

otillräcklig 

4 = Ganska mycket / Bra / Tillräckligt  
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17.10. EFTER SJÄLVSKATTNING: Modul D - Ekonomisk planering 

 

Reflektera över hur du kommer att markera följande objekt efter att ha studerat modulen 

"Ekonomisk planering" 

Sak Klassificering 

Förstår du de olika ekonomiska planeringsprocesserna? 1   2   3   4   5 

Kan du sätta upp mål för din ekonomiska framtid? 1   2   3   4   5 

Kan du definiera begrepp för ekonomisk förvaltning, sparande, budgetering och investeringsstrategier? 1   2   3   4   5 

Kan du använda en mängd olika verktyg för att analysera budget? 1   2   3   4   5 

Vet du hur man samlar in den kvantitativa och kvalitativa information som krävs för att utveckla en finansiell 

plan? 
1   2   3   4   5 

Förstår du de olika ekonomiska planeringsprocesserna? 1   2   3   4   5 

Hur mycket tid spenderade du på att forska om ämnet? 1   2   3   4   5 

Vad är din sammanfattande bedömning av dina ansträngningar och arbetsinsatser på Modulen "Finansiell 

planering"? 
1   2   3   4   5 

 

Betyg   

1= Extremt låg / Ingenting/ Aldrig / Dåligt 3 = Låg / Liten / Otillräcklig 5 = Mycket / Alltid / Mycket bra 

2 = Mycket låg / Mycket liten / Mycket 

otillräcklig 

4 = Ganska mycket / Bra / Tillräckligt  

 

  

https://docs.google.com/document/d/13WG4bRMLhmvgUZC2oa5wORaypDumc8Bm/edit#heading=h.23ckvvd
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17.11. EFTER SJÄLVSKATTNING: Modul E - Förstå ekonomi 

 

Reflektera över hur du kommer att markera följande objekt efter att ha studerat Modulen 

"Förstå ekonomi" 

Sak Klassificering 

Kan du definiera principerna för ekonomi? 1   2   3   4   5 

Kan du förklara skattesystemet, banksystemet, BNP och inkomstöverföringar mellan befolkningsgrupper? 1   2   3   4   5 

Har du grundläggande förståelse för den ekonomiska situationen i ditt land och i EU? 1   2   3   4   5 

Kan du tillämpa kunskaperna i ekonomi på din personliga ekonomiska situation? 1   2   3   4   5 

I vilken utsträckning tror du att du kan välja de bästa ekonomiska och finansiella alternativen för både samhället 

och på ett personligt plan? 
1   2   3   4   5 

Förstår du hur ECB:s beslut och ekonomiska lagstiftning påverkar privatekonomin? 1   2   3   4   5 

Hur mycket tid spenderade du på att forska om ämnet? 1   2   3   4   5 

Vad är din sammanfattande bedömning av dina ansträngningar och arbetsinsatser på Modulen "Förstå 

ekonomi"? 
1   2   3   4   5 

 

Betyg   

1= Extremt låg / Ingenting/ Aldrig / Dåligt 3 = Låg / Liten / Otillräcklig 5 = Mycket / Alltid / Mycket bra 

2 = Mycket låg / Mycket liten / Mycket 

otillräcklig 

4 = Ganska mycket / Bra / Tillräckligt  
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17.12. EFTER SJÄLVBEDÖMNING: Modul F – Bemästra investeringar 

 

Reflektera över hur du kommer att markera följande objekt efter att ha studerat Modulen 

"Bemästra investeringar" 

Sak Klassificering 

Förstår du att investera långsiktigt och skillnaden mellan tillgångsslag? 1   2   3   4   5 

Kan du förklara de olika strategierna för att investera i aktier, obligationer och fastigheter? 1   2   3   4   5 

Kan du bygga en investeringsportfölj över tid? 1   2   3   4   5 

Hur skulle du betygsätta din affärsförmåga att tänka långsiktigt och planera för framtiden, och att tänka 

strategiskt på när du ska gå in och ut ur marknaden? 
1   2   3   4   5 

I vilken utsträckning har du strategin att utöva självdisciplin för att budgetera, spara och samla rikedom över tid? 1   2   3   4   5 

Förstår du begreppet diversifiering? 1   2   3   4   5 

Hur mycket tid spenderade du på att forska om ämnet? 1   2   3   4   5 

Vad är din sammanfattande bedömning av dina ansträngningar och arbetsinsatser på Modulen "Bemästra 

investeringar"? 
1   2   3   4   5 

 

Betyg   

1= Extremt låg / Ingenting/ Aldrig / Dåligt 3 = Låg / Liten / Otillräcklig 5 = Mycket / Alltid / Mycket bra 

2 = Mycket låg / Mycket liten / Mycket 

otillräcklig 

4 = Ganska mycket / Bra / Tillräckligt  
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17.13. Kompetenskort 

 

  



 

 

Projekt jag inte vet: Projekt nr 2020 - 1 - MT 01 - KA202 - 074221. 

Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation [meddelande] återspeglar endast författarens åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för 

någon användning som kan göras av informationen i den 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projekt jag inte vet: Projekt nr 2020 - 1 - MT 01 - KA202 - 074221. 

Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation [meddelande] återspeglar endast 

författarens åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den 

62 

17.14. Kontrakt 

 

Avtal mellan 

1) Partner A) Projektets namn - Partner till  

 

I DON’T KNOW i  

_______________(land),  

_____________________( adress),  

__________(telefon),  

_________(e-post) 

 

2) Partner B) och du som elev:  

● Efternamn:_________________ 

● Förnamn:_________________  

● Adress:_________________  

● Land:_________________ 

● Kontinent:_________________ 

● E-post:_________________ 

● Mobil:_________________ 

● Det land du vill lära dig för: _______________ 

 

● Tecken på kontraktet: 

● Partner A)__________________  

● Partner B)________________ 


