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Sammanfattning 

Allt fler unga människor hamnar i tidig ålder i stora ekonomiska skulder och en 

stor andel unga människor anser sig ha fått för lite ekonomiska kunskaper från 

skolan. Fler föräldrar oroar sig för sina barns ekonomiska kunskapsbrister och 

anser att skolan borde ha fler undervisningstimmar gällande privatekonomi. I 

grundskoleämnet samhällskunskap lärs en liten del ut om vad privat- och 

hushållsekonomi är och dess samverkan med samhället gällande årskurs 7–9. 

Ekonomi är ett stort ämne med många begrepp. Utifrån forskning finns behovet 

att förändra det ekonomiska språket för att göra det mer begripligt för individer. 

Konsumtion är ett begrepp som uttrycks på olika sätt och som handlar om att 

tillfredsställa mänskliga behov, både materiella som intellektuella (humankapital). 

Tidigare forskning visar även på att barn och unga har blivit en allt större 

konsumentgrupp som är i behov av att få hjälp kring ekonomiska frågor och 

samtidigt visas det att föräldrars attityder kring sparande påverkar deras barn och 

unga (tonåringar) både på ett positivt och negativt sätt. Konsumtionskultur kan 

skapa en gemenskap bland en grupp individer och detta lär sig barnen vid en tidig 

ålder. Genom humankapital införskaffar sig individer kompetens som behövs för 

produktionens utveckling och ekonomisk tillväxt. Skolan bidrar och erbjuder 

utbildningen till framtida yrken för individer. Tidigare forskning visar att det finns 

skillnader mellan samhällskunskapslärare när det gäller att lära ut ekonomi till 

elever. Även betydelsen av att bryta ner det ekonomiska ämnesspråket för att 

undervisa på en begriplig nivå utifrån elevernas ålder verkar det finnas ett behov 

av. 

Ämnesord  

Privatekonomi, hushållsekonomi, konsumism, konsumtion, konsumtionskultur, 

humankapital  
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Förord 
Jag vill tacka min handledare Staffan Stranne för att ha utökat min inspiration och 

nyfikenhet kring den ekonomiska problematiken som finns bland barn och unga 

gällande konsumtion. Nu under pandemin har jag fått en bra stöttning som 

underlättat mitt fortsatta skrivande och även fått hjälp att bolla tankar och idéer 

med. Kursen nationalekonomi öppnade upp ett nytt intresse för ekonomiska 

aspekter gällande undervisning.  
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1 Inledning 

Kanske behövs det nya perspektiv för ämnesövergripande arbetssätt när det gäller 

den ekonomiska utbildningen i grundskolan för högstadiet. Mitt intresse för 

undervisning i privat- och hushållsekonomi väcktes i och med medias 

rapportering och hur det ser ut med skuldsanering hos unga vuxna och TV-

program som Lyxfällan. Skulle undervisningen i samhällskunskap kunna bidra till 

att elever utvecklar större förståelse för privat- och hushållsekonomi och hjälpa 

dem med verktyg för att genomskåda de mekanismer som styr vårt samhälle 

gällande ekonomi? Vilket utrymme ges just ekonomi inom samhällskunskap? Hur 

tas detta område upp i de läromedel som används idag? 

Följande citat har också följt mig från att jag var liten som en aspekt av vad 

konsumtion också kan handla om: 

”På sätt och vis är det bra att vara något, men genast man blir 

något vill man bli något annat - något bättre eller något större. 

Det är precis så som att ha något, då vill man genast ha 

någonting annat, något större och bättre.”  

(Hellsing 1978, 19–20).  

Dessutom får ämnet hem- och konsumentkunskap större utrymme i den 

reviderade timplanen med utgångspunkt från hållbarhetsperspektivet, tid som 

omfördelats från elevens val och sedan förlagts till de naturorienterande ämnena, 

hem- och konsumentkunskap samt de samhällsorienterade ämnena. Det i sin tur 

går att knyta till aktuella läromedel i samhällskunskap för högstadiet som även de 

tar upp de globala målen och hållbarhet både ur socialt och ekonomiskt perspektiv 

vilket sammantaget gjorde att valet föll på att behandla just privat- och 

hushållsekonomi i examensarbetet (Skolverket 2021). 
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1.1 Problemformulering 

Ansökningar om skuldsanering i åldersgruppen 18–34 år har mer än fördubblats 

rapporterar kronofogdemyndigheten. ”Många unga förstår inte vad en 

skuldsanering innebär. De har en bild av att det bara är att beställa en sanering och 

sedan få skulderna avskrivna, och så är det inte, säger Per-Olof Lundh, enhetschef 

på Kronofogden” (Kronofogden 2020). En rapport från Intrum visar att unga i 

åldersgrupperna 16–24 år finns en variation om kunskaper i privatekonomi. I 

rapporten anges att en stor mängd anser sig inte ha fått tillräckliga kunskaper om 

ekonomi från skolan. Det finns en mindre andel unga individer som anser sig fått 

tillräckliga kunskaper om ekonomi (Intrum 2019). Swedbank gick ut med ett 

pressmeddelande efter en undersökning som visar föräldrars oro för sina barns 

förberedelse för privatekonomi inför vuxenlivet. En stor andel föräldrar vill 

dessutom öka med fler undervisningstimmar i privatekonomi i grundskolan 

(Swedbank 2020).  

Alla elever kommer med olika bakgrunder och varje familj har olika ekonomiska 

förutsättningar, behovet av samverkan mellan skolan och hem behövs för att 

hjälpa eleverna i utbildning av privatekonomiska frågor (Långström och Virta 

2016). Även om ovanstående text berör äldre åldersgrupper än vad min studie 

kommer handla om är det av stor relevans eftersom alla behöver ha en grund att 

stå på. Grundskolan bidrar med detta genom att förbereda eleverna inte bara för 

att bli medborgare i samhället utan även inför deras vuxenliv och inför deras 

gymnasieval samt det som sker här och nu (Långström och Virta 2016). Det finns 

rimligen vinster med att arbeta mer ämnesövergripande i samhällskunskap och 

hem- och konsumentkunskap, utveckla gemensamma arbetsområden et cetra 

eftersom privat- och hushållsekonomi bland annat finns med i de båda ämnenas 

centrala innehåll. I min studie ligger fokus på vad som tas upp gällande privat- 

och hushållsekonomi inom samhällskunskap för högstadiet. 

 

Enligt läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet från 

2011, som förkortas Lgr11, gällande det samhällsorienterandet ämnet 

samhällskunskap står under centralt innehåll att eleverna i årskurs 7–9 ska få 

kunskaper om hushållsekonomi och hur det samverkar med samhället medan det i 
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syftesdelen inte finns något specifikt uttryckt om ekonomi. I kunskapskraven 

finns det väldigt kortfattat om ekonomi (Skolverket 2019). Privatekonomi 

introduceras i årskurs 4–6 i ämnet samhällskunskap medan i skolämnet hem- och 

konsumentkunskap för årskurs 7–9. Där får eleverna mer privatekonomi jämfört 

med i samhällskunskapsämnet (Skolverket 2019). I den nya läroplanen för 

grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet som blir aktuell 

höstterminen 2022, Lgr22, finns det skillnader i ämnet samhällskunskap. Under 

syftet står det bland annat att eleverna ska få kunskaper om ekonomi uttryckligen 

till skillnad från Lgr11 och även i det centrala innehållet har det omformulerats. 

Enligt Björklund finns det skillnader mellan erfarna och nyutbildade 

samhällskunskapslärare gällande hur de utformar undervisning i ekonomi. Hans 

undersökning visar att erfarna lärare utgår mer utifrån elevernas livsvärld och 

deras ålder men däremot inte lika mycket i detalj från kursplanerna. Nya lärare 

visar sig utgå mer konsekvent och i detalj från kursplanerna oavsett elevers ålder 

(Björklund 2020). Behöver erfarna lärare och blivande lärare tänka om kring 

utbildning om ekonomiska frågor? Hur ska jag som blivande lärare hjälpa 

framtida elever att förstå privat- och hushållsekonomiska frågor?   
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1.2 Syfte och frågeställningar 

I det senmoderna samhället har forskare inom det samhällsvetenskapliga fältet, 

som Bauman och Giddens, formulerat teorier om konsumtion. Syftet med studien 

är att undersöka läromedel i samhällskunskap om hur de tar upp privat- och 

hushållsekonomi, dess användbarhet samt vilken omfattning privatekonomi har 

fått i aktuella läromedel och i läromedel före Lgr11, samt huruvida ovan nämnda 

teorier går att spåra i valda läromedelstexter. 

Frågeställningar 

1. Hur beskriver aktuella läromedel privat- och hushållsekonomi för grundskolan? 

2. Hur mycket utrymme ges området privatekonomi i aktuella och tidigare 

läromedel?  

3. Vilka möjligheter finns att genom läromedel stödja behovet av utbildning i 

privat- och hushållsekonomi? 

4. Hur förhåller sig läromedlens framställning av privat- och hushållsekonomi i 

relation till teorier om det senmoderna samhället? 
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2 Disposition 
Studien är uppdelad i sex kapitel som berör olika delar av min undersökning.  

Kapitel 1: Behandlar inledning, problemformulering samt syfte- och 

frågeställningar.  

Kapitel 2: Studiens uppbyggnad (disposition) 

Kaptiel 3: Det befintliga kunskapsläget och den tidigare forskningen.  

Kapitel 4: Teorier som kommer att användas för studien. 

Kapitel 5: Metoden och val av datainsamling, avgränsningar och urval, en kort 

presentation av valda läromedel. 

Kapitel 6: Resultat av närläsning för studien undersökta läromedel. 

Kapitel 7: Analysen av de fyra läromedel med anknytning till teorierna. 

Kapitel 8: Den avslutande diskussionen som avslutas med förslag till vidare 

forskning. 
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3 Bakgrund 

Samhällskunskap behandlar enligt Lgr11 i centralt innehåll och kunskapskrav en 

liten del om privat- och hushållsekonomi. Bakgrundsbeskrivningen kommer att 

belysa det nuvarande kunskapsfältet inom olika relevanta aspekter för att förstå 

konsumtionens roll i samhället och hur den påverkar ekonomin.    

Ekonomi är ett stort ämne som delas in i mindre delar för att göra det mer 

hanterbart. Ordet har sitt ursprung i grekiskans oikonomi’a som betyder 

hushållning och förvaltning (Nationalencyklopedin 2022). Hellgren refererar till 

Kragh och Lindvall när det gäller definitionen av begreppets betydelse. Tydligen 

har olika definitioner genom tiderna aldrig varit riktigt bra eftersom det 

omformuleras och skapas nya över tid (Hellgren 2016). Privat- och 

hushållsekonomi är en del av ekonomin, där det var svårt att finna bra och tydliga 

definitioner på för denna studie. För att förstå skillnaden mellan privat- och 

hushållsekonomi behöver de två begreppen klargöras. Privatekonomi handlar om 

individens egen ekonomi och hushållsekonomi innebär de individer som bor i ett 

hushåll. Ett hushåll kan bestå av alltifrån en familj till en individ (Bruér 2021). 

3.1 Konsumtion 

I dagens samhälle finns det ett behov att klara av att förstå olika ekonomiska 

begrepp, att ha en välfungerande privat- och hushållsekonomi och samtidigt vara 

en del av konsumtionskulturen. Att konsumera är något som alla gör men det kan 

även orsaka ekonomiska problem om den egna kunskapen inte räcker till.   

Konsumtion har fått olika definitioner som uttrycks på olika vis. Enligt Bauman är 

konsumtion en syssla hos individen som är en del av att hålla 

konsumtionssamhället i rörelse (Bauman 2008). Åbacka anser att konsumtion inte 

enbart är en syssla utan den även är en process som innehåller en rad olika 

funktioner varav att köpa är en av dem. Den information som finns lättillgänglig 

via internet för individer idag om olika varor ingår i processen (Åbacka 2008). 

Eklund menar att konsumtion är förbrukning av alla varor och tjänster och delar 

även in konsumtion i två delar, privat och offentlig konsumtion. Den privata 
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konsumtionen innebär exempelvis inköp av kläder medan den offentliga 

konsumtionen handlar om tjänster som skapas inom exempelvis utbildning 

(Eklund 2017). Det finns en enighet hos Bauman, Åbacka och Eklund om att 

konsumtion handlar om att tillfredsställa de mänskliga behoven.  

Barn och unga (tonåringar eller unga vuxna) har för det mesta inte en fast inkomst 

utan den kan variera beroende på om det utdelas vecko- eller månadspeng, om 

ungdomen har ett extra jobb och så vidare. Enligt Åbacka har denna grupp barn 

och unga dessutom ökat som konsumenter vilket innebär att vuxna i deras närhet 

oavsett om det gäller i hemmet eller skolan behöver hjälpa till och prata om 

ekonomi på ett begripligt vis för barn och unga (Åbacka 2008).  

3.2 Konsumtionskultur 

Enligt Hjalmarson är konsumtionskulturen inte bara ett ekonomiskt system. Det 

kan också beskrivas som ett ”värdesystem som lärs in redan vid tidig ålder” 

(Hjalmarson 2007, 10). Värdesystemet hon beskriver består av olika motiv eller 

upplevda behov som ” stimulerar till köp” (ibid., 10) alltså den bakomliggande 

orsaken till konsumtion av olika slag. Där Hjalmarson skriver om 

konsumtionskulturens värdesystem som lärs in vid tidig ålder så anför Bauman 

om konsumtionssamhället som ”ett samhälle där anpassning till den 

konsumistiska kulturens regler och sträng efterlevnad av dem faktiskt är det enda 

obestridligt godkända valet” (Bauman 2008, 63). Han beskriver 

konsumtionssamhället och dess kultur som en kultur som tilltalar och bjuder in till 

tillhörighet genom olika mekanismer som spelar på människors känslor, identitet 

och så vidare. Det handlar om att tillfredsställa ens behov för en kort stund, att bli 

något bättre och vara en del av det som efterfrågas på arbetsmarknaden (Bauman 

2008). Med andra ord gäller det att vara snabb på att hänga med på vad som är det 

senaste modet och slösa.   
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3.3 Humankapital 

Humankapital kan i sin enklaste form beskrivas som de människor som utför 

arbetet och i sin tur kan utveckla människors livskvalité. Eklund menar att 

kunskapen som finns ” i människors hjärnor är den viktigaste produktionsfaktorn” 

(Eklund 2017, 32) som är en del av hans definition av vad humankapital är.  

Standing menar att globaliseringens effekter har gett upphov till ett affärsmässigt 

förhållande till humankapital (Standing 2013). Det vill säga förhållningssättet, 

utbud och efterfråga på varor och tjänster som exempelvis högskolor och 

universitet erbjuder. Eklund nämner tjänsterna som offentlig konsumtion och 

menar att grundutbildning eller vidareutbildningar är en investering för en mer 

effektivare produktion som på sikt höjer den materiella standarden. Eklund menar 

även på att när kompetensen höjs ger det möjlighet till att produktiviteten 

utvecklas alltmer som är en del till den ekonomiska tillväxten (Eklund 2017). 

Gymnasieskolor, högskolor och universitetens utbildningar ska dana eleven eller 

studenten inför det framtida yrket.  
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3.4 Sparande och budget 

Sparande kan enligt Eklund betyda olika beroende på sammanhanget som 

begreppet används i. Han menar att sparande är ”att avstå från konsumtion” 

(Eklund 2017, 193). Vart hushållen klarar av att lägga undan och spara sker bland 

annat i en bank och det är den del som Eklund påpekar är det som inte ska 

konsumeras.   

Behovet att förstå sin privat- och hushållsekonomi är något som barn och unga 

behöver få kunskaper om. Dels behöver det förstås ur ett individperspektiv, dels 

ur ett samhällsperspektiv och hur de båda delarna hänger ihop. Konsumenter 

behöver ha god inblick i sin ekonomi för att avgöra hur mycket som ska spenderas 

och hur mycket som ska sparas (Åbacka 2008). Enligt Åbacka är det en 

försättning för individer att ha kontroll på sin privatekonomi som är en 

grundfärdighet. Hon menar även på att bristande kunskaper kan ge negativa 

effekter som allt för stora skulder. Det är av hög relevans att lära sig budgetering 

som ger en överblick på mängden pengar som ska spenderas på olika varor och 

mängden som ska sparas. Åbacka nämner även tonåringarnas attityder till att få 

kunskaper om familjens budget som något besvärande i stället för att inse 

möjligheten till att påverka budgeten. Hon påpekar även att sparande ger olika 

reaktioner hos barn och unga som påverkas av föräldrarnas attityder kring 

sparande.  

”För att kunna socialisera barn och unga till ekonomiskt 

medvetna hushållsmedlemmar med insikt i hur privatekonomi 

och hushållets ekonomi fungerar, krävs det att de erbjuds 

möjligheter att uppöva en viss kompetens i fråga om 

hanterandet av pengar, dvs. de behöver skaffa sig ett visst 

ekonomiskt handlingsutrymme /…/ Barns och ungas ekonomiska 

kompetens kan i stor utsträckning påverkas både av föräldrar i 

hemmiljön och av lärare i skolmiljön.” 

(Åbacka 2008, 42)  
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3.5 Tidigare forskning 

Att diskutera ekonomi och finansiell bakgrund kan vara ett känsligt ämne att prata 

om i en klass. Så vad behöver lärare som undervisar i samhällskunskap och 

området ekonomi vara medvetna om? Björklund skiver i sin artikel “Curriculum 

taking and curriculum making? Educational context and fincanical literacy 

teaching in Sweden” om hur samhällskunskapslärare undervisar sina elever i 

ekonomi utan att de i egentlig mening har formell utbildning gällande finansiell 

litteracitet (ekonomisk läskunnighet). Ekonomi lärs ut inom ramen för 

samhällskunskap och ingår på så sätt i kontexten samhälle. Vidare kommer 

Björklund fram till att det finns skillnader mellan hur erfarna lärare respektive mer 

oerfarna lärare undervisar i ekonomi. Det sistnämnda har en tendens att på ett 

annat sätt förhålla sig till styrdokumenten på ett mer konsekvent sätt oavsett 

upptagningsområde, elevers bakgrund och socioekonomiska status jämfört med de 

mer erfarna lärarna. De ”använder sig av akademisk innehållskunskap från andra 

discipliner tillsammans med pedagogisk kunskap för att lära sig finansiell 

kompetens” (Björklund 2020, 130). De mer erfarna har en tendens att mer anpassa 

sin undervisning utifrån omkringkunskaper om elevernas livssituation vilket de tar 

hänsyn till i undervisningen. Dessutom undervisar de mer erfarna lärarna i 

ekonomi ”genom att använda (sina egna, eg. anm.) kunskaper i det allmänna 

innehållet” (ibid., 130). Båda kategorier anpassar däremot sin undervisning 

beroende på vilket yrkesprogram (samt grundskolan) eleverna går. Även Bay tar 

upp situationen om behov av undervisning i ekonomi. Hon ställer frågor om vilka 

undervisningsmetoder om bokföring och ekonomi som finns, vilka mål de har och 

vad dessa syftar till att uppnå specifikt. Vilka antaganden ligger till grund för de 

metoder man väljer? Bay menar att med den förändrade situationen i samhället 

där individen förväntas kunna ta ett eget ansvar för sin finansiella framtid i form 

av pensionssparande till exempel, finns ett behov av undervisning om ekonomi för 

den enskilde. Medborgarna, däribland våra barn och unga, menar hon behöver 

stöttning eftersom det inte är självklart att de utan utbildning kan klara de 

finansiella förväntningarna som ställs på dem i dagens samhälle (Bay 2012). Både 

Björklund och Bay tar upp behovet av att tillgängliggöra ekonomins språkvärld 

och där med göra kunskaper om ekonomi mer tillgängliga för individen (både för 
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lärare och elever). Hellgren skriver i sitt examensarbete ”Ekonomi i grundskolan” 

2016 om Peter Davies förvåning över ”att nuvarande definitionen av financial 

literacy inte inkluderar medborgarens kunskap om det finansiella systemet och 

vilka roller stat och bank har i det systemet” (Hellberg 2016, 3). Davies menar att 

begreppet finansiell litteracitet behöver vidgas och omfatta både personligt ansvar 

och kunskaper i allmänhet för att medborgarna i ett samhälle ska kunna ” ställa 

krav på politiker så att de fattar beslut i allmänhetens intresse” (Hellberg 2016, 3). 

Hon refererar även till Bengt Schüllerqvist som menar att ”det inte finns en tydlig 

forskning som visar hur mycket ekonomiundervisning elever får i skolan, men 

menar att det finns tecken på att det inte är tillräckligt” (Hellberg 2016, 3). Även 

Schüllerqvist betonar vikten av att lärare behöver ha grundläggande kunskaper om 

ekonomiska begrepp i enlighet med Björklund och Bay (ibid 2016).   
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4 Teori 

I detta avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkterna som används i studien och 

därefter kommer den valda metoden och den kvalitativa datainsamlingen, 

avgränsningar och urval samt en kort presentation om de läroböckerna som 

använts i studien.  

4.1 Teoretiska utgångspunkter 

Ramfaktorteorin kommer bidra till att förstå hur de olika ramfaktorerna som tid, 

val av innehåll från läromedel och vilket utrymme det får, vilket kan vara 

avgörande för de undervisningsdelarna som berör privat- och hushållsekonomi. 

Teorin om konsumtionssamhället, som får en djupare presentation i avsitt 3.1.1, 

ger en ökad förståelse av privat- och hushållsekonomin och hur samhället 

påverkar individerna.  

4.1.1 Konsumtionssamhället 

Dagens samhälle benämns på olika sätt av samhällsforskare. Giddens och Sutton 

benämner tre olika av dem vilka är ”kunskapssamhället”, ”informationssamhället” 

och ”den nya ekonomin” (Giddens och Sutton 2021, 79). Bauman använder en 

annan benämning för dagens samhälle vilken är konsumtionssamhället, vilket är 

den benämningen som kommer att användas i denna studie (Bauman 2008). För 

att förstå konsumtionssamhället behöver man backa till produktionssamhället där 

arbetet spelade en central roll, ”/…/ ett slags samhälle /…/ som för sin egen 

långsiktiga reproduktion förlitar sig på individuella beteendemönster som är 

ämnade att följa dessa motiv” (Bauman 2008, 37) som bygger på att tillägna sig 

välbefinnande och aktning som det viktigaste ”motivet bakom människors begär 

och längtan i produktionssamhället” (ibid., 37). Därefter har konsumtionen tagit 

över arbetets centrala roll och gett uppkomst till konsumismen. Drivkraften för 

konsumismen som Bauman beskriver det är det mänskliga behovet och begäret. 

Han menar att det som driver och håller konsumtionssamhället i rörelse har blivit 

konsumismens uppgift medan konsumtionens uppgift är en ensam funktion för 

den enskilda människan (Bauman 2008). Konsumtionen är en viktig aspekt i 

konsumtionssamhället. Konsumenten ska kommersialiseras till en säljbar produkt 
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och även vara en konsumtionsvara. Det är vad som krävs för att ta del av 

konsumtionssamhällets kontrakt. Det är vår behovstillfredsställelse som hjälper 

till att hålla konsumismens och konsumtionsekonomin levande (Bauman 2008). 

Vidare menar Bauman att identitetsskapandet är en viktig del för individen för att 

behålla sitt marknadsvärde. Viljan att vara någon annan har betydelse i 

konsumtionssamhället. Att vara någon annan, skapa en ny identitet och bli född på 

nytt handlar enbart om att vara attraktiv på marknaden och behålla sitt viktiga 

marknadsvärde (Bauman 2008). Fortsättningsvis belyser Bauman att 

konsumtionsmarknaden inte tagit hänsyn till att resurserna är ändliga, utan 

överdådet och slöseriet fortsätter (Bauman 2012). 

Andra forskare tar också upp identitet och individ i konsumtionssamhället. 

Giddens och Sutton menar att individer i samhället idag behöver kunna den 

digitala tekniken som förväntas att konsumenterna kan använda. Det rör sig så väl 

som att hänga med i medier, betalningar i form av internetbankens tjänster eller 

andra betalningstjänster och hänga med i kulturen (Giddens och Sutton 2021). 

Något som har blivit allt vanligare är den elektroniska ekonomin som används av 

alla i samhället och även i världen, det gör det möjligt för banker, företag med 

flera att flytta runt på pengarna med ett klick i mobilen eller ett musklick via 

datorn (Giddens och Sutton 2021).  

Att skapa sin identitet i konsumtionssamhället blir en tuff utmaning, behovet att 

kunna anpassa sig och vara flexibel för att omskapa identiteten är ett försök till att 

få känsla av tillhörighet vilket har blivit allt svårare att uppnå (Giddens och 

Sutton). Varor och tjänster förhåller sig till arbete på olika sätt. När det berör den 

enstaka individen handlar det för det mesta om ett utbyte. Det handlar om att 

erbjuda sin arbetskraft i utbyte mot en lön som har sin påverkan i hur pengarna 

sedan spenderas i privat- och hushållsekonomin (Giddens och Sutton 2021).  
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4.1.2 Ramfaktorteori 

Ramfaktorteorin försöker besvara frågor om undervisningsprocessen utifrån vissa 

ramar vilka är tid, innehåll, elevernas förkunskaper och dess resultat bland andra. 

Teorin ger möjligheter att genom undersökningar ”påvisa att vissa resultat är 

omöjliga att uppnå inom vissa ramar och att begränsande förhållanden som tid 

styr undervisningens genomförande” (Lindblad, Linde och Naeslund 1999, 93). 

För att förstå hur ramen tid påverkar undervisningens genomförande uppkom en 

hypotes om styrgrupper. Styrgruppshypotesen enligt Eriksson innebär att det finns 

en elevgrupp som avgör när en lärare avslutar ett moment för att gå vidare till 

nästa. Tiden blir avgörande för läraren genom att vända sig till den elevgrupp som 

anses tillhöra de 10–25% eleverna som har längre väg att gå för att nå målen inom 

ämnesområdet gällande kunskapsinhämtning och kontrollerar om dessa elever är 

klara och redo att gå vidare till nästa moment (Eriksson 2014). Linde bekräftar att 

lärare har begränsad tid till att behandla alla moment och påpekar även att ”alla 

lärare använder sig av styrgrupper men de är inte klart medvetna om att de gör 

det” (Linde 2012, 17). Tiden kan alltså förstås som en viktig ram som även 

begränsar och styr ämneslärarnas möjligheter för undervisningens genomförande. 

Enligt Linde är det innehållet i läroböcker samt övningsmaterial som kan 

underlätta för ämneslärarens planering och blir på så vis den styrande faktorn till 

vilket stoff som kommer tas upp i undervisningen. Vidare menar han att 

ämneslärare även är selektiva i vad de anser relevant och inte relevant för 

undervisningsmomenten (Linde 2012).  
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5 Metod 

Kvalitativ textanalys är metoden som kommer att användas. Denscombe beskriver 

”fem huvudsakliga tillvägagångsätt vid analysen av /…/ text.” (Denscombe 2018, 

400). Kvalitativa data beskriver snarare än mäter det man vill undersöka och ” … 

tillåter mer än en giltig förklaring, eftersom den bygger på forskarens 

tolkningsskicklighet. I stället för att förutsätta att det åtminstone i teorin måste 

finnas en korrekt förklaring, accepterar den att olika forskare kan komma fram till 

olika slutsatser, trots att de i stort sett använder samma metoder.” (Denscombe 

2018, 427). Analysen kan grunda sig på olika premisser som till exempel att leta 

efter dolda budskap, text och samtalsinnehåll, benämning av saker eller 

företeelsers förekomst för att nämna några exempel.  

5.1 Innehållsanalys 

Jag har valt att göra en innehållsanalys av texten med fokus på innehåll på ytan, 

begreppen och budskapet i lärobokstexten. Avsnittet jag analyserar handlar 

övergripande om ekonomi och till viss del privat- och hushållsekonomi för 

högstadiet. I texterna letar jag efter vad som förefaller relevant och vilka 

prioriteringar som görs samt hur värderingar och idéer hänger samman och 

presenteras för eleverna om privat- och hushållsekonomi (Denscombe 2018). Den 

kvalitativa metoden innebär att man kan påvisa tendenser genom att undersöka 

textens innehåll utifrån idéer och ord som tas upp i den, hur ofta något 

förekommer, eventuella värderingar samt hur idéer hänger samman och 

presenteras i texten. Styrkan med metoden är att det går att kvantifiera, det vill 

säga undersöka hur många gånger begrepp eller idéer tas upp. Exempel på 

begränsningar är metodens svårighet att lyfta fram betydelser andra än de 

bokstavliga. I min tolkning har jag valt att jämföra innehållet i läromedlen utifrån 

den teori Bauman m. fl. presenterar om det senmoderna samhället. Med tanke på 

undersökningens omfattning har jag valt att fokusera på helhetsbilden i 

läromedlen snarare än att räkna ord och begrepp i kvantitet. 
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5.2 Avgränsningar och urval 

Avgränsningen till fyra läroböcker i samhällskunskap handlar om den begränsade 

tid som varit till mitt förfogande samt för att få syn på skillnader i hur området 

privat- och hushållsekonomi beskrivs och tas upp i olika läromedel. Vidare görs 

förändringar i kursplanen som börjar gälla från och med höstterminen 2022. 

Genom att analysera några läromedel ville jag också problematisera kring hur väl 

befintliga läromedel fungerar efter dessa förändringar. Detta ligger till grund för 

mitt urval. 

Studien berör källor som är tillgängliga för allmänheten och därmed finns ingen 

känslig information eller personuppgifter att beakta ur Vetenskapsrådets fyra 

allmänna huvudkrav på forskningsetik vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Denscombe 2018).  
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5.3 Presentation av läromedel 

För studien har fyra läroböcker i samhällskunskap för högstadiet valts. Två av 

läroböckerna är utgivna före Lgr11 och de andra två är utgivna efter Lgr11. 

Anledningen är att med hjälp av ramfaktorteorin och teorin om 

konsumtionssamhället synliggöra om innehållet har förändrats över tid eftersom 

tid och innehåll är två faktorer för ramfaktorteorin. Går det att se spår av Bauman, 

Giddens och Suttons forskningsresultat i läroböckerna för att besvara mina 

frågeställningar? I och med att den nya läroplanen blir aktuell till höstterminen 

2022 blir det intressant att se hur de tidigare och de nyare läromedlen förhåller sig 

till syfte och centrala innehåll som återfinns i Lgr22. 

 

Utvalda läromedel är följande: 

”Samhällskunskap Kompakt”, Gleerups 

Författad av Erik Nilsson, Sture Långström och Göran Swanelid och utgavs 1998. 

Förväntas arbeta mot strävansmål och uppnåendemål enligt Lpo94. Den här var en 

av de äldre läroböcker som fanns kvar att få tag på och valdes också för att se om 

det finns skillnader i innehåll jämfört med dagens läromedel. Författarna lyfter 

vilken typ av uppgifter som finns till alla avsnitt. Några är avsedda för repetition, 

några för att träna på att läsa mellan raderna och slutligen är några avsedda för 

diskussion och inhämtande av fakta utanför läroboken.  

 

”SOL3000 Samhälle i dag 7”, Natur och kultur 

Författad av Karin Wergel, Kaj Hildingson, Lars Hildingson och Lennart Husén 

och utgavs 2001. Förväntas arbeta mot strävansmål och uppnåendemål enligt 

Lpo94. Den här var en av de äldre läroböcker som fanns kvar att få tag på och 

valdes också för att se om det finns skillnader i innehåll jämfört med dagens 

läromedel. Författarna menar att dem olika temana som finns i boken är indelade i 

två svårighetsgrader man lyfter också att det finns extra uppgifter och att några av 

dessa finns inlästa som ljudböcker. Hela boken inleds med hur man kan arbeta 

med boken. 

 

”Utkik Samhällskunskap 7–9”, Gleerups 
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Författad av Monika Linder, Anna Holmlin Nilsson, Christina Friborg och Henrik 

Isacsson och utgavs 2020. Förväntas arbeta mot syfte, centralt innehåll och 

kunskapskrav enligt Lgr11. Läromedlet fanns lättillgängligt och jag upptäckte det 

i samband med min senaste VFU. Förlaget menar att den är anpassad till den 

reviderade kursplanen och möjliggör ett språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt.  

 

”SOS Samhälle 7–9”, Liber 

Författad av Uriel Hedengren och Ulla M. Andersson och utgavs 2019. Förväntas 

arbeta mot syfte, centralt innehåll och kunskapskrav enligt Lgr11. Läromedlet 

fanns lättillgängligt och förekommer på en skola där jag tidigare var lärarassistent. 

Förlaget menar att man i deras läromedel ger möjligheten att arbeta med innehåll 

av språk från grunden.  
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6 Resultat 
Nedan presenteras innehållet i de fyra läromedlen var för sig.  

6.1 Samhällskunskap Kompakt, Gleerups 

”Samhällskunskap Kompakt” är inriktad mot högstadiet och är författad av Erik 

Nilsson, Sture Långström och Göran Swanelid. Det är den andra upplagan som 

utgavs 1998 och trycktes 2001, vilket innebär att den är skriven innan Lgr11 

trädde i kraft. Av 23 sidor som kapitlet ekonomi omfattar handlar två sidor om 

familjers privat- och hushållsekonomi. Kapitlet om ekonomi har fått titeln 

”Samhällets ekonomi”. Bokens ekonomiavsnitt inleds med diskussionsfrågor vars 

syfte är att skapa förförståelse och diskutera vad kapitlet kommer att handla om 

till exempel ”Har det någon betydelse för din ekonomi om svenska företag går 

bra? Hur bra är hela Sveriges ekonomi, har vi kanske råd att höja barnbidrag och 

bostadsbidrag? /.../ I det här kapitlet ska vi försöka förklara hur allt hänger ihop” 

(Nilsson, Långström och Swanelid 1998, 156). Texten är informationstät med 

många relevanta begrepp gällande ekonomi, till exempel hushållning ”Det belopp 

som Anna och Peter för ut i lön kallas nettoinkomst, (bruttoinkomst minus 

skatt=nettoinkomst)” (ibid., 158), självdeklaration, banklån, amortering och 

budget et cetera. Till varje avsnitt finns instuderingsfrågor för att följa upp och 

bearbeta innehållet i texten och många aspekter av ekonomin tas upp i det här 

kapitlet. Bland annat tar läromedelstexten upp vad som skulle kunna hända i 

samhället om ingen sparade, man tar också upp vilka de olika betalningsmedlen är 

för någonting där man framför allt betonar att mynt och sedlar minskar i 

användandet till förmån för betalkortlösningar idag. Mot slutet av kapitlet tas 

Sveriges ekonomi och Sveriges relation till världen som exportnation upp. 

Andelen text om familjeekonomi är liten till förmån för samhället Sverige och 

Sveriges relationer i den globala kontexten, vilket ges större utrymme.  
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6.2 SOL3000 Samhälle i dag 7, Natur och kultur 

”SOL3000 Samhälle i dag 7” är författad av Karin Wergel, Kaj Hildingson, Lars 

Hildingson och Lennart Husén. Det är den första upplagan och gavs ut 2001 vilket 

innebär att läroboken är skriven innan Lgr11 trädde i kraft. Ekonomiavsnittet är 

18 sidor och är riktad till högstadiet. Kapitlet om ekonomi har titeln ”Dina 

pengar”.  

Bland annat behandlas varför man behöver få inkomster och utgifter att gå ihop. 

Det är viktigt för att få en känsla av pengars värde och vad pengar ska användas 

till. Texten belyser olika typer av utgifter som kan uppstå och beskriver dem som 

den oplanerade, den något planerade och den noggrant planerade. Att föra 

kassabok tas också upp i läromedlet. Boken tar också upp butikernas strategier för 

att sälja mer för att belysa och skapa förståelse för vad som kan locka och leder 

till konsumtion. Texten är elevnära och tar upp konkreta exempel ur någonting 

som kan uppfattas som vardag för våra elever.  

” Många butiker placerar varor som kan tyckas höra ihop nära 

varandra. Du går in för att köpa en sak men kommer ofta ut 

med två eller tre påsar. Här har godiset placerats frestande 

nära videofilmerna.”  

(Wregel, Hildingson, Hildingson och Husén 2001, 105) 

Texten är begreppstät när det gäller relevanta begrepp för privat- och 

hushållsekonomi. Läromedlet startar i vecko- och månadspeng och rör sig sedan 

vidare mot familjen och hur en budget för ett hushåll kan konstrueras. Den tar 

också upp hur ekonomin kan förändras när livssituationen förändras. Till avsnittet 

hör också frågor som passar innehållet i texten vilka kan diskuteras i helklass eller 

besvara enskilt. Kapitlet tar upp vad betalningsmedel är och beskriver hur det 

utvecklats från dåtid till nutid, vidare tar läromedlet upp vad banker är och hur 

sparande kan gå till på olika sätt. Ekonomikapitlet avslutas med det ekonomiska 

kretsloppet.  
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6.3 Utkik Samhällskunskap 7–9, Gleerups 

”Utkik Samhällskunskap 7–9” är författad av Monika Linder, Anna Holmlin 

Nilsson, Christina Friborg och Henrik Isacsson. Läroboken gavs ut 2020 och är 

den andra upplagan som tryckets 2021. Ekonomiavsnittet omfattar 30 sidor och 

riktar sig till elever i högstadiet. Kapitlet om ekonomi är heter ”Ekonomi”. Det 

startar med en introduktion till vad ekonomi är och globalisering tas upp samt 

tillhörande diskussionsfrågor. Sedan följer en berättelse om en klännings väg från 

idéer till tillverkning och vidare till garderoben som förefaller vara elevnära. 

Tillhörande diskussionsfrågor till avsnitten om klänningen finns. Det är en 

begreppstät text med fetmarkerade nyckelbegrepp om ekonomi. 

  

” I en ren marknadsekonomi råder det fri konkurrens, vilket 

betyder att det är fritt företag att tävla om kunderna.” 

(Linder och Holmlin 2020, 149) 

 

Några exempel är utbud och efterfrågan. Ekonomiska system beskrivs som plan- 

och marknadsekonomi. Det ekonomiska kretsloppet beskrivs till övervägande del 

på samhällsnivå och i viss mån beskrivs hushållens roll i det ekonomiska 

kretsloppet. Man ger bland annat exempel på hur en familj påverkas av beslut i 

ekonomiska frågor som lån och krediter. Avsnittet tar också upp vad låg- och 

högkonjunktur är och berör den ekonomiska politiken samt internationell handel. 

Kortfattat tas hållbarhetsmålen upp gällande ekonomisk- och social utveckling.  

 
 
 

  



 27 (38) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

6.4 SOS Samhälle 7–9, Liber 

”SOS Samhälle 7–9” är författad av Uriel Hedengren och Ulla M. Andersson. Det 

är den fjärde upplagan som utgavs 2019. Kapitlet heter Samhällsekonomi och 

omfattar 27 sidor och läromedlet är riktat till elever i högstadiet. Ekonomikapitlet 

heter ”Samhällets ekonomi” och man inleder med ekonomiska kretsloppet; hur 

ekonomin hänger ihop med många olika delar. På nästa sida finns det en ordlista i 

kanten på texten som visar vad avsnittet kommer att handla om. Läromedlet tar 

upp att man skiljer på hushållsekonomi och samhällsekonomi och man beskriver 

vad hushållsekonomi kan vara för någonting. Texten är begreppstät och 

begreppen som tas upp är bland andra: utgifter, disponibel inkomst, inflation och 

lån och så vidare. Ekonomi handlar inte bara om pengar utan om val, vidare tar 

läromedlet upp olika ekonomiska system som planekonomi och 

marknadsekonomi. Vidare i kapitlet tar texten upp det lilla kretsloppet det vill 

säga relationen mellan hushålls- och företagsekonomin.  

 

” I det lilla kretsloppet ser vi hur hushållen förser företagen 

med arbetskraft. För sitt arbete får hushållen lön, som används 

för att köpa varor som företagen tillverkar.”  

(Hedengren och Andersson 2019, 355)  

 

När läromedlet berör det stora kretsloppet påvisas hur samhällets ekonomi hänger 

ihop med hushållens, företagens, bankernas och den offentliga sektorns 

ekonomier. Utrymmet för den enskildes ekonomi är inte så stort och till texten 

finns det diskussions- eller instuderingsfrågor. Boken tar också upp 

betalningsmedel och betalningslösningar, där man beskriver hur vi går mot det 

kontantlösa samhället samt något kortfattat om vad digital valuta är för något. 

Kapitel avslutas med den digitala och globala ekonomin samt hållbar utveckling 

och problem med ökande klyftor i samhället.  
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” Den globala ekonomin handlar om hur vi använder jordens 

resurser. Vår gemensamma utmaning är att konsumera och 

producera förnuftigt - så att även framtidens barn har möjlighet 

till välstånd.”  

(Hedengren och Andersson 2019, 376) 
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7 Analys 

Mina frågeställningar är följande: 

1. Hur beskriver aktuella läromedel privat- och hushållsekonomi för grundskolan? 

2. Hur mycket utrymme ges området privatekonomi i aktuella och tidigare 

läromedel?  

3. Vilka möjligheter finns att genom läromedel stödja behovet av utbildning i 

privat- och hushållsekonomi? 

4. Hur förhåller sig läromedlens framställning av privat- och hushållsekonomi i 

relation till teorier om det senmoderna samhället? 

Mellan raderna i de valda läromedelstexterna går det att finna spår av både 

Bauman, Giddens och Sutton som jag nämner i teoriavsnittet i form av bland 

annat hur varor och tjänster förhåller sig till arbete på olika sätt. Även om det inte 

är uttryckt i klartext berörs den enskilda individen och då handlar det för det 

mesta om ett utbyte, som att erbjuda sin arbetskraft i utbyte mot en lön eller 

tjänster (Giddens och Sutton 2021). Nedan följer analysavsnittet. 

7.1 Analys av de fyra läroböckerna i 
samhällskunskap 

Samtliga läromedel jag har tittat på beskriver i någon mening privat- och 

hushållsekonomi men i varierad grad. Utrymmet för privat- och hushållsekonomi 

har olika stor plats i de olika läromedelstexterna men finns med i samtliga. I 

samtliga läromedel finns möjligheter att stödja behovet av utbildning inom 

området som ett av undervisningsunderlagen. Det är skillnader i omfattning som 

kan komma att medföra förändring av undervisningen som kan förklaras utifrån 

ramfaktorteori och nu gällande styrdokument. Genom läromedelstexterna 

förmedlas teorier om det senmoderna samhället uttryckt på en språklig nivå 

anpassad till elevernas ålder. 

 

Genomgående i den äldre läromedelslitteraturen är kopplingen privat- och 

hushållsekonomi tydligare jämfört med i den nyare litteraturen. I den äldre 

litteraturen beskrivs fiktiva familjer och ekonomiska frågeställningar kring dem 
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som är elevnära och knyter an till elevers egna erfarenheter. Det ges jämförelsevis 

större utrymme där än i den nyare litteraturen. Björklund och Bay belyser behovet 

av att elever får utbildning i privat- och hushållsekonomi vilket dessa elevtexter 

ger möjligheter till. I den nyare litteraturen ligger betoningen vid de ekonomiska 

kretsloppen samt att de globala hållbarhetsmålen lyfts fram.  

I det inledande avsnittet i ”Samhällskunskap Kompakt” möter vi fiktiva familjen 

Larsson som har en diskussion kring inköp av en skinnjacka. Föräldrarna har ett 

perspektiv medan ungdomen har ett annat perspektiv som kan förstås utifrån vad 

till exempel Bauman säger gällande konsumtion som identitetsskapande. Utifrån 

ungdomens perspektiv rör det sig om att skapa en ny identitet med skinnjackan 

som attribut för att tillhöra en viss grupp. Det perspektivet kan härledas till 

konsumismen vars drivkraft är det mänskliga begäret och behovet. Förädlarnas 

utgångspunkt är snarare att få ihop ekonomin utifrån förändringar i inkomster och 

utgifter som kan förstås ur produktionssamhällets perspektiv (Bauman 2008).  

Även i ”Samhälle i dag 7” beskrivs behov och begär som drivkrafter efter varor 

som dataspel, kläder och godis till exempel. Behov som bostad och mat tas också 

upp och hur dessa behov förändras genom livets faser.   

”Utkik samhällskunskap 7–9” har en berättelse som beskriver en klännings väg 

från produktion till konsumtion och stegen däremellan vilket knyter an till teorier 

om det senmoderna samhället. Även här ser man spår av konsumtion som identitet 

och människors försörjningsbehov där utfört arbete byts mot lön i ett kretslopp. 

Berättelsen om klänningen beskriver också den ekonomiska globaliseringen där 

det gäller att gå med vinst (Giddens och Sutton 2021). Mellan raderna i läroboken 

syns det tydligt att författarna har sin teoretiska bas i det senmoderna teorierna 

som stämmer överens med det Bauman m.fl. skriver om.  

Slutligen i läromedel ”SOS samhälle 7–9” framgår det att även här författarna 

bakom läromedlet sin bas i de senmoderna teorierna. ” De flesta av oss tycks 

alltså vilja ha mer än vi har – behoven är större än tillgångarna /…/ Orsaken till 

våra behov inte kan uppfyllas är tillgångarna – eller resurserna – är begränsade” 

(Hedengren och Andersson 2019, 348). Detta överensstämmer med vad Baumans 



 31 (38) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

teori om konsumtionssamhället. Han menar att konsumtionen inte tar hänsyn till 

att resurserna är ändliga och konsumtionen som värdesystem är något som lärs in 

vid tidig ålder som Hjalmarson beskriver det. Konsumtion handlar inte bara om 

pengar utan även om identitet och tillhörighet i samhället. 

Det Giddens och Sutton tar upp om att skapa sin identitet i konsumtionssamhället 

och att kunna anpassa sig och vara flexibel för att omskapa identiteten berörs inte 

nämnvärt i läromedlen. Å andra sidan lyfts olika betallösningar fram och att vi går 

mot det kontantlösa samhället. Giddens m.fl. menar att individer som 

konsumenter i samhället idag behöver kunna den digitala tekniken för att kunna 

delta i samhället. (Giddens och Sutton 2021). Även det tas upp i läromedlen jag 

har använt mig av.  

Utifrån ramfaktorteorin är det innehållet i läroböcker samt övningsmaterial som 

kan underlätta för ämneslärarens planering och blir på så vis den styrande faktorn 

för vilket stoff som kommer tas upp i undervisningen. Ämneslärare är även 

selektiva i vad de anser relevant och inte relevant för undervisningsmomenten 

(Linde 2012).  

Avslutningsvis ges området privatekonomi i aktuella läromedel till viss del 

utrymme men för att stödja behovet av utbildning i privat- och hushållsekonomi 

kan läromedlen bara ses som en del av undervisningsunderlaget. 
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8 Diskussion  

8.1 Avslutande diskussion 

Mitt intresse för att arbeta ämnesövergripande har enbart växt i samband med min 

utbildning, kanske behövs det nya perspektiv för ämnesövergripande arbetssätt 

när det gäller den ekonomiska utbildningen i grundskolan. 

Mitt examensarbete är trevande försök att bidra med mer kunskap om hur det 

ekonomiska ämnesspråket används på en rimlig nivå för elever i syfte att hjälpa 

dem till att få en bra privatekonomi. Kan det vara som Björklund kommer fram 

till att det kanske finns behov av att utveckla nya sätt att bedriva undervisning i 

ekonomi i samhällskunskap? Ekonomi berör olika ämnen och av den erfarenhet 

jag stött på i samband med verksamhetsförlagd utbildning, VFU, har jag även sett 

bristen på ämnesövergripande arbetssätt mellan ämneslärare gällande ekonomi. 

Behövs det mer utbildning för samhällskunskapslärare inom ekonomi? Utifrån 

den kunskap som finns verkar det finnas ett behov av mer forskning kring hur 

samhällskunskapslärare undervisar om ekonomi i grundskolan och min studie ger 

förhoppningsvis inspiration till fortsatta och mer fördjupande eller vidare 

forskning. I sin undersökning kom Hellgren fram till att det finns behov av lära ut 

mer ekonomi gällande både individnivå, företagsnivå och den offentliga sektorn. 

Hon lyfter upp att det kanske behövs nya sätt att tänka kring hur vi samtalar om 

ekonomi i undervisning (Hellgren 2016). Björklund, Bay, Hellgren och 

Schüllerqvist kommer fram till att det finns behov för mer kunskaper om 

ekonomisk litteracitet för lärare. Hellgrens refererar till Schüllerqvist som påpekar 

att det dessutom inte finns tillräckligt med forskning gällande ekonomiska 

kunskaper för elever och lärare i grundskolan. Även i hem- och 

konsumentkunskap finns utrymme för undervisning om privat- och 

hushållsekonomi men ämnet har färre undervisningstimmar jämfört med 

samhällskunskap. Ramfaktorteorin försöker besvara frågor om 

undervisningsprocessen utifrån vissa ramar vilka är tid, innehåll, elevernas 

förkunskaper och dess resultat, bland annat. Genom ett ämnesövergripande 

arbetssätt skulle samhällsorienterande ämnen och hem- och konsumentkunskap 

kunna stödja varandra och därmed elevers kunskaper om privat- och 
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hushållsekonomi. Linde menar utifrån ramfaktorteorin att det är innehållet i 

läroböcker samt övningsmaterial som kan bli den styrande faktorn för vilket stoff 

som kommer tas upp i undervisningen. Därför är det relevant att analysera de 

läromedelstexter som finns tillgängliga oavsett vilket styrdokument som var 

aktuellt när de skrevs (Linde 2012). 

 

Det som skulle behöva utvecklas i läromedlen och undervisningspraktiken är 

tydliga elevnära exempel som stödjer de behov Björklund och Bay tar upp när det 

gäller den ekonomiska språkvärlden. Det är väldigt mycket begreppsträngsel i 

texterna vilket medför att ämneslärare behöver lägga tid på att packa upp 

textinnehållet. De diskussions- och instuderingsfrågor som finns kan bidra till 

detta arbete.  

Samtliga läromedel jag har tittat på är begreppstäta och har tillhörande 

diskussions- eller instuderingsfrågor för att bearbeta textens innehåll. I Lgr11 

under centralt innehåll lyfts hur hushållens, företagens och det offentliga 

ekonomierna hänger samman. Där tas också upp att samhällskunskapsämnet ska 

ta upp orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter det kan få 

för individer och grupper. I Lgr22 tas ekonomiska resurser och banker upp 

tydligare jämfört med i Lgr11. Under syftesdelen i Lgr22 förtydligas också att 

eleven ska utveckla kunskaper om ekonomiska förhållande och strukturer i 

samhället jämfört med i Lgr11. Giddens och Sutton beskriver hur ”vetenskapens 

och teknikens inverkan på våra liv styrs” (Giddens och Sutton 2021, 72) av 

ekonomi vilket också syns i de läromedel jag har analyserat. De som framträder i 

läromedlen är att fokus är mer förskjutet åt det stora ekonomiska kretsloppet 

medan det lilla ekonomiska kretsloppet ges mindre utrymme. Kanske borde det 

vara tvärt om för att göra undervisningen mer tillgänglig och därmed utveckla 

ekonomisk litteracitet hos eleverna. 

Vad spelar kunskaper om det här för roll för våra elever? Ekonomi lärs ut inom 

ramen för samhällskunskap och ingår i kontexten samhälle. Björklund kommer 

fram till att det finns skillnader mellan hur erfarna respektive oerfarna 
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samhällskunskapslärare undervisar i ekonomi. Dessutom saknar lärarna i egentlig 

mening formell utbildning i finansiell litteracitet (Björklund 2020). Bay tar upp att 

det finns behov av undervisning för den enskilde om ekonomi och ställer också 

frågor om undervisningsmetoder. Även hem- och konsumentkunskap förväntas 

utifrån nu gällande styrdokument ta upp privat- och hushållsekonomi och är där 

tydligare framskrivet än jämfört med skrivningen i samhällskunskap (Bay 2012). 

Timplanen är en av dem ramar som anger hur mycket tid ett ämne har på schemat 

i skolan. Genom ett ämnesövergripande arbetssätt skulle området privat- och 

hushållsekonomi kunna få mer tid för att kunna tillmötesgå det behov av att 

tillgängliggöra ekonomins språkvärld som både Björklund och Bay tar upp.  

Intrums rapport påvisar att det finns en variation om kunskaper om ekonomi. 

Många unga anser sig inte ha fått tillräckliga kunskaper från skolan (Intrum 

2019). Enligt Swedbanks pressmeddelande som släpptes efter en undersökning 

visar att föräldrar känner oro inför sina barns kunskaper om privatekonomi inför 

vuxenlivet (Swedbank 2020) och önskar mer undervisningstid i ämnet.  

Inom samhällskunskap i Lgr22 är området ekonomi tydligare framskrivet jämfört 

med i Lpo94 som hälften av de läromedel jag har läst har som styrdokument. De 

andra två vilar på Lgr11 som styrdokument där ekonomi inte nämns i syftesdelen. 

I någon mening kanske Skolverket har tagit hänsyn till de rapporter och 

undersökningar som Intrum, Kronofogden och Swedbank har gjort i och med de 

omskrivningar som gjorts. Undervisningen i skolan ska vila på vetenskapliggrund 

och beprövad erfarenhet kanske är det på berövad erfarenhet som grund att den 

äldre litteraturen har elevnära exempel som relaterar till vardagliga händelser 

eleverna kan ha varit med om och upplevt som i exemplet med var lockvaror 

placeras i butiken (Wergel et al. 2001).  

Baumans teori om konsumtionssamhället som vi alla är en del av medför att våra 

elever behöver lära sig om och utveckla språkkunskaper om ekonomi, ekonomisk 

litteracitet för att ta del av den konsumtionskultur som finns i det senmoderna 

samhället.  
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8.2 Vidare forskning 
 

På grund av rådande samhällsförhållanden är detta arbete utformat på det sätt det 

är. Min ursprungliga ambition var att basera examensarbetet på en grund av 

kvalitativa data insamlad genom intervjuer och observationer. Det är min 

uppfattning att detta hade gett arbetet en vidare dimension, med fler exempel på 

problematiseringar och problemorienterade lösningar, och direkta anknytningar 

till den verkliga världen. Initialt hade jag planerat att intervjua verksamma lärare 

med olika lång yrkeserfarenhet utifrån vad jag läst av Bay och Björklund. Jag 

hade också kunnat använda mig mer av fler tidigare studier för att undersöka 

detsamma. Men forskningsmaterial på området är begränsat. Det hade därför varit 

intressant att undersöka högstadieelevers ekonomiska litteracitet då det finns 

rapporter som beskriver en ” bristande förståelse om privatekonomi och sin egen 

betalningsförmåga…” (Konsumtionslån & överskuldsättning 2018, 6) bland unga 

människor idag.  

Nya frågeställningar: 

• Hur ser en undervisningspraktik ut som stärker elevers ekonomiska 

läskunnighet?  

• Hur upplever elever undervisning om ekonomi i skolan? 

• Hur förs samtal om ekonomi inom ämnet samhällskunskap? 

• Hur påverkade är lärare av de senmoderna teorierna som utgångspunkt för 

sin undervisning om ekonomi? 
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