Privatekonomi på enkel
svenska

Inledning till
Lärarhandledning och övningar
”Sfiekonomi.se ” är en utbildningssatsning från Finansinspektionen. Den tar upp privatekonomiska frågor och
begrepp på enkel svenska. Kopplat till materialet finns en
kostnadsfri broschyr ”Dina pengar och din ekonomi”
anpassad för sfi-undervisningen. Som ett andra steg i
utbildningssatsningen finns även filmer på tio teman under
rubriken ”Prata pengar”.
En studie som gjordes bland sfi-elever 2008-2009, visar
att behovet av information kring privatekonomi är stort.
Många, som är nya i Sverige, säger att de vill veta mer om
hur det fungerar här. De vill bland annat få kunskaper om
att låna och spara pengar, att betala räkningar och om vilka
skydd som finns i samhället. Skydd som till exempel
a-kassa, sjukpenning, föräldrapenning och pension.
Finansinspektionen tog därför initiativ till att producera
både broschyr och filmer för sfi-undervisningen. Filmerna
”Prata pengar” visar en familj med mamma, pappa och två
vuxna barn som pratar pengar och ekonomi med varandra.
Längden på varje filmsekvens är några minuter.
Filmernas tio kapitel är:
• Boendeformer
• Budget
• Lån
• Kronofogden
• Vårt gemensamma skydd
• Pension
• Avtal
• Betala räkningar
• Arbetsförmedlingen
• Försäkring.
Varje kapitel innehåller två till fem filmer. De finns i både en
textad och i en otextad version. Filmerna avslutas med en
testfråga.

Ett studiematerial från Finansinspektionen

Filmerna finns på www.sfiekonomi.se. Där finns även texter
till samtliga filmer. De kan skrivas ut från: ”Lärarrummet”
”Texter från filmen Prata pengar”.
Till filmerna finns en lärarhandledning med texter, frågor
och övningar till respektive kapitel. Lärarhandledningen är
att se som ett smörgåsbord, där det förhoppningsvis finns
något som passar den egna gruppen och nivån. Alla texter
och övningar är utprovade i sfi-grupper.
Varje kapitel har en förteckning över de viktiga ord som
förekommer i varje film. Orden presenteras i alfabetisk
ordning och behöver, i de flesta fall, förklaras av läraren.
Till varje film finns en kort enkel introduktionstext. Den är
till för att ge förståelse och har tillkommit på önskemål från
elever på lägre kurser.
Vidare finns både faktainriktade övningar och mer upplevelsebaserade övningar där elevernas erfarenheter, både
från ursprungslandet och Sverige, kommer fram. Till varje
kapitel finns även diskussionsfrågor där eleverna får ge
uttryck för egna tankar och åsikter.
Övningarna finns under rubrikerna Berätta, Diskutera,
Skriv, Fler övningar och Öva mera. Några av övningarna
och frågeställningarna är relevanta för flera kapitel och
återkommer därför. Under momentet Öva mera finns
matematikuppgifter av olika svårighetsgrad. Eftersom
kunskaperna i matematik varierar stort hos eleverna, så är
de första föreslagna exemplen ganska enkla för att därefter
bli svårare.
Sist finns Facit med svar på de skriftliga övningarna. Ibland
anges två svar med tecknet / mellan svaren. Det anger att
båda svaren är riktiga.

Delar av lärarhandledningens material återkommer i
separata avsnitt, Övningar. Denna gång skrivna med stort
typsnitt och i punktform och för att underlätta när eleverna
behöver egna kopior för träning och samtal i par eller i
mindre grupper.

Vår förhoppning är att filmerna ska upplevas som angelägna och aktuella och ge en informativ och begriplig
skildring av privatekonomi i Sverige. Vi önskar dessutom att
de tillhörande frågeställningarna ska leda till både meningsfulla och språkutvecklande samtal.

Förslag till arbetsgång: Gå igenom viktiga ord till filmen.
Läs introduktionstexten. Titta på filmen i textad version.
Arbeta med Berättafrågorna i par, mindre grupper eller
helklass. Gå vidare med Skriftliga övningar. Arbeta sedan
med Diskussionsfrågorna i par, mindre grupper eller
helklass. Fortsätt med Fler övningar och Öva mera.
Avsluta med att se filmerna i otextad version.

Lycka till med att Prata pengar!

Stockholm, augusti 2011
Finansinspektionen

Produktionen av lärarhandledning och övningar till filmerna ”Prata pengar” har skett i samarbete med Eva Bernhardtson,
Svenska Stenarna. Texter och övningar är utprovade i sfi-grupper, huvudsakligen med elever på kurs C och D.
Vi tar gärna emot synpunkter och förbättringsförlag om hur materialet kan användas. Kontaktuppgifter återfinns på
webben, www.sfiekonomi.se . Där finns även uppgifter om hur man beställer den tryckta broschyren ”Dina pengar och
din ekonomi” till sfi-undervisningen.

Prata pengar
Privatekonomi på enkel svenska, lärarhandledning och övningar.
Lärarhandledning: Innehåll
Boendeformer
Budget
Lån
Kronofogden
Vårt gemensamma skydd
Pension
Betala räkningar
Avtal
Arbetsförmedlingen
Försäkring

Övningar: Innehåll
Boendeformer
Budget
Lån
Kronofogden
Vårt gemensamma skydd
Pension
Betala räkningar
Avtal
Arbetsförmedlingen
Försäkring

Skriv ut samtliga avsnitt

Skriv ut samtliga avsnitt
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