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Ekonomi i skolan 

En analys av grundskolans läroplan och läromedel kring begreppet 
ekonomi och ekonomiska fenomen 

Charlotte Hellgren 

Sammanfattning/Abstract 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur begreppet ekonomi definieras i grundskolan och hur 
ekonomiska fenomen beskrivs i Skolverkets läroplan och kursplaner för grundskolan, samt i 
läromedel, med särskilt avseende på vilken slags ’ekonomisk medborgare’ som framträder i texterna. 

Den kvalitativa innehållsanalysen som genomförts på läroplan, kursplaner och fyra läroböcker har 
visat på att begreppet ekonomi sällan definieras och när den gör det så är definition mycket begränsad. 
De ekonomiska fenomen som beskrivs är främst pengar och den rådande synen på ekonomi, d.v.s. 
arbete = pengar = konsumtion = arbete och välfärd = pengar = etc. 

Konflikten mellan läroplanens normativa och kritiska uppdrag är tydlig, där det normativa uppdraget 
är dominerande särskilt i läroböckerna. Läroböckerna lyfter inte fram en nyanserad bild av ekonomi 
och lämnar inte utrymme för eleven att vara kritiskt tänkande.  

Crowley & Swan har tagit fram tre typer av ekonomiska medborgare; den personligen ansvarige, den 
deltagande och den rättvise-orienterade. Denna undersökning visar liknande resultat som resultaten 
från deras undersökning som gjordes på läroplaner och läromedel i USA. Den personligen ansvarige 
medborgaren är den som är mest synlig och emellanåt den enda. Den demokratiska och den 
rättviseorienterade är synlig i läroplanen, men desto mindre tydligt i kursplaner. I läroböckerna tas 
denna aspekt inte alls upp. 

Nyckelord 

Ekonomiundervisning, ekonomi, grundskola, läroplan, läromedel, ekonomiskt medborgarskap, 
finansiell förmåga. 
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1. Inledning 
Skolan har bland annat i uppdrag att förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den 
gemensamma referensram alla i samhället behöver. Att vara en del av en samhällelig fostran.  

Ekonomi har en central roll i våra liv och i vårt samhälle. Det går inte en dag utan att vi möts av 
budskap om ekonomiska frågor eller är en del av det rådande ekonomiska systemet. Därför är skolan 
viktig för att skapa en bild av vad ekonomi egentligen handlar om. 

När jag möter elever som läser företagsekonomi på gymnasienivå märker jag ofta avsaknaden av 
kunskap hos eleverna vad gäller hushållning av privata pengar, hushållsarbete, kopplingen mellan eget 
agerande och miljön, omhändertagandet av sina egna och andras resurser etc. 

Eleverna har, enligt min mening, en mycket begränsad bild av vad ekonomi innebär när de kommer till 
gymnasiet. De, precis som vuxna, sammankopplar ofta ekonomi med pengar och hur vi ska kunna ha 
råd att köpa det vi vill ha. Detta gjorde att jag blev nyfiken på vad eleverna får lära sig i grundskolan 
när det gäller ekonomi. När jag undersökte detta så hittade jag ingen tidigare forskning just inom detta 
område. De studier som är gjorda i Sverige är främst inriktade på antingen konsumtionsundervisning 
inom grundskolan eller ekonomiundervisning på gymnasienivå (Morina 2015; Willix 2014; Brodin 
2013; Larsson 2010; Fritzon 2011; Grundström 2013). Detta ledde fram till syftet med denna studie. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur begreppet ekonomi definieras och hur ekonomiska 
fenomen beskrivs i Skolverkets läroplan och kursplaner för grundskolan, samt i läromedel, med 
särskilt avseende på vilken slags ’ekonomisk medborgare’ som framträder i texterna. 

1.3 Frågeställningar  
De frågeställningar uppsatsen ska besvara är: 

-   Hur definierar styrdokumenten begreppet ekonomi och hur beskrivs ekonomiska fenomen? 

-   I vilka ämnen tas ekonomi upp och på vilket sätt?  

-   Hur framställer läromedlen ekonomiska fenomen och hur definieras begreppet ekonomi? 

-   Vilken slags ’ekonomisk medborgare’ framträder i texterna? 

2. Tidigare forskning 
Följande kapitel behandlar dels begreppet ekonomi, för att ge en förståelse för att begreppet har olika 
definitioner. Därefter beskrivs begreppet financial literacy, och hur det har betydelse för demokratin. 
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Därpå följer tre avsnitt som handlar om ekonomiundervisning och lärobokens roll. Kapitlet avslutas 
med en genomgång över annan forskning som genomförts i Sverige, som tangerar denna studie. 

2.1 Begreppet ekonomi 
Ordet ekonomi har sina rötter i grekiskans oikonomi’a (hushållning), oi’kos (hus) nom’os (en som 
ordnar) (Nationalencyklopedin (a) , 2016). Det finns många varianter på definitioner av begreppet 
ekonomi. Enligt Martin Kragh har de genom tiderna olika definitionerna tydligen aldrig varit helt 
tillfredsställande, eftersom det hela tiden har skapats nya (Kragh, 2015, 8f). En vanlig definition på 
ekonomi är hushållning med knappa resurser (Wikipedia, 2016). 

Den brittiske nationalekonomen Lionel Robbins definierade (national)ekonomi 1932 som: 
”Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce 
means that have alternative uses.” (Library of economics and liberty, 2016) 

Den svenska nationalekonomen Jan Lindvall utgår ifrån Robbins’ definition när han utvidgar synen på 
ekonomisk teori och menar att den går att använda på i princip allt människor gör (2008, 1). Lindvall 
menar att användningsområdet för ekonomisk teori bestäms utifrån begreppen mål och resurser. Målet 
för människor och hushåll brukar vara att sträva efter maximal nytta, vilket skulle kunna översättas till 
ex välbefinnande. Lindvall anser att det mesta eller för att inte säga allt det vi gör har påverkan på vårt 
välbefinnande, vilket skulle kunna innebära att resurser är allt som kan användas för att ge individen 
nytta d.v.s. både materiella resurser som ex varor och icke-materiella som tid och trygghet. 

Begreppet ekonomi verkar å ena sidan vara tydligt i att det innebär hushållning, å andra sidan inte lika 
tydligt när det gäller vilka resurser det är som ska hushållas. Långström och Virta, vars bok 
Samhällskunskapsdidaktik bland annat används som obligatorisk kurslitteratur för blivande lärare i SO 
vid Stockholms universitet, är inne på liknande linje (2011, 209). I boken beskriver de ekonomi som 
hushållning och att det kan innebära många saker. De avslutar dock stycket med att beskriva ekonomi 
som ”Det handlar helt enkelt om att hushålla med resurser”.  

I boken Undervisa i samhällskunskap – en ämnesintroduktion, som också används som kurslitteratur 
för SO-lärare vid Stockholms universitet, anser författarna att det är viktigt för samhällsvetare att lära 
sig använda samhällsvetenskapliga begrepp (Ekendahl, Nohagen & Sandahl 2015, 57ff). De jämför 
begreppskunskapen med en botanikers begreppskunskap inom sitt område och pekar på att det genom 
den blir enklare att se samhällskunskapsämnets landskap och ökar möjligheterna att undersöka 
detsamma. Detta är även viktigt för eleverna, för att kunna problematisera och kritiskt granska 
samhällsfrågor. 

2.2 Financial literacy 
Den ekonomiska kunskapen hos unga i Sverige upplevs av de unga själva som låg, enligt 
Finansinspektionens undersökning gjord under början av 2016 (Finansinspektionen 2016, 15). 1 000 
personer mellan 18 och 24 år telefonintervjuades. Ca 30 procent av dem som ännu inte flyttat hemifrån 
ansåg att de inte har tillräckliga kunskaper om ekonomi för att flytta hemifrån.  

Jämfört med resten av världen ligger ändå Sverige högst upp när det gäller människors financial 
literacy, som grovt kan översättas till finansiella förmåga (Klapper, Lusardi & Oudheusden 2015). I 
snitt i världen så är det endast 1 av 3 som uppvisar financial literacy, enligt en undersökning utförd av 
Gallup på uppdrag av finansbolaget S&P Global Inc. Det finns stora variationer i financial literacy, 
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bland annat så visar kvinnor, fattiga och lågt utbildade en lägre financial literacy. Detta gäller även i 
välutvecklade länder. Författarna till rapporten anser att människor inte är tillräckligt utrustade att fatta 
finansiella beslut om de inte förstår grundläggande finansiella koncept (Ibid). De menar att med en 
financial literacy finns möjlighet att göra välgrundade finansiella val när det kommer till att spara, 
investera och låna. Människor med låg financial literacy visar sig låna mer och spara mindre.  

Finansinspektionens konsumentundersökning 2010 visar dock att många vuxna svenskar har låg 
financial literacy, vilket kan påverka hushållens ekonomi på ett negativt sätt (Almenberg & Widmark 
2011). Speciellt nu när vanliga hushåll ställs inför allt större och mer komplexa finansiella val ex 
individens ökade inflytande över hur pensionspengarna ska investeras och bostadspriserna som rusat i 
höjden jämfört med inkomsterna.  

Peter Davies vid universitetet i Birmingham vill vidga synen på vad financial literacy är (2015, s 300). 
I hans artikel, Towards a framework for financial literacy in the context of democracy, ifrågasätter han 
dagens individualistiska syn på financial literacy både vad gäller mätning och utbildning. Davies anser 
att begreppet även bör inkludera förmågan att vara en aktiv finansiell medborgare genom att ha en 
bredare förståelse för den finansiella marknaden. 

Davies tycker det är förvånande att den nuvarande definitionen av financial literacy inte inkluderar 
medborgarens kunskap om det finansiella systemet och vilka roller stat och bank har i det systemet 
(a.a., 301). Ansvaret för den finansiella rättskaffenheten läggs bara hos individen, vilket Davies 
betraktar som både orimligt och oacceptabelt. Han anser att begreppet financial literacy bör utvidgas 
till att både innefatta personligt finansiellt ansvar och kunskap om den finansiella sektorn och statliga 
finanser. Den demokratiska processen och det ekonomiska välmåendet behöver kompetenta 
medborgare som kan ställa krav på politiker så att de fattar beslut i allmänhetens intresse. Davies 
avslutar artikeln med att poängtera att: ”Relying on financial institutions to determine the nature of 
financial education does not look healthy for democracies.” (a.a., 312) 

2.3 Ekonomi i skolan 
Ämnet ekonomi gjorde sin första entré i skolan genom ämnet huslig ekonomi, som fanns redan i 
Folkskolan i slutet av 1800-talet (Johansson 1987, 119ff). Från början var detta ämne helt fokuserat på 
det privata hushållet innan de styrande även la till att detta ämne kunde vara både grunden till ett yrke 
och genom bland annat bättre mat, ordning och renlighet till ökad produktivitet och ökade vinster. 
Huslig ekonomi skulle alltså kunna vara till nytta för individen, familjen och samhället.  

Den samhälleliga ekonomin, nationalekonomin, har sin arena inom ämnet Samhällskunskap, tidigare 
medborgarkunskap (Bronäs & Selander 2008, 76). Under 50-talet utvecklades samhällskunskapen till 
att fokusera på statskunskap, nationalekonomi och kulturgeografi. I dagens läroplan för grundskolan 
(Lgr 11) finns vare sig begreppet ekonomi eller någon beskrivning av ekonomiska fenomen med i 
läroplanens övergripande mål och riktlinjer (Skolverket 2015a). Däremot återfinns det i olika 
kursplaner och då främst i ämnena Hem- och konsumentkunskap, samt samhällskunskap.  

Den nya kursplanen i samhällskunskap visar på vikten av ekonomiundervisning, både privatekonomi 
och samhällsekonomi. Bengt Schüllerqvist, föreståndare för Centrum för de samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik vid Karlstads universitet,  säger i en artikel i Lärarnas nyheter att det ännu inte finns 
tydlig forskning som visar på hur mycket ekonomiundervisning elever får i skolan, men menar att det 
finns tecken på att det inte är tillräckligt (Lannvik Duregård 2012). Han understryker att eleverna 
behöver få den kunskapen så att de kan delta fullt ut i den ekonomiska debatten.  
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Många vittnar om samhällskunskapslärares bristande kunskaper i ekonomi. Hans Svanberg, vid 
lärarutbildningen i Karlstad, säger att det är många som är rädda för ekonomi i allmänhet och 
nationalekonomi i synnerhet eftersom de tycker att ämnet är svårt (Ibid). I en antologi från Karlstad 
universitet presenteras fyra samhällskunskapslärare och tre av dessa menar att nyutbildade lärare 
saknar tillräckliga kunskaper i ekonomi (Schüllerqvist & Osbeck 2009, 75). Alla lärare framhåller 
vikten av att ha kunskap om grundläggande ekonomiska begrepp. 

2.4 Normativ ekonomiundervisning 
Skolan har ett tudelat uppdrag att å ena sidan överföra grundläggande värden, som vi vill att eleverna 
ska anamma för att leva i vårt samhälle (Skolverket 2015a, 9). Vi kan kalla det för det normativa 
uppdraget. Å andra sidan ska skolan hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga att kritiskt granska och 
ifrågasätta rådande system och värderingar, vilket vi kan kalla det kritiska uppdraget.  

I ämnet samhällskunskap visar detta sig tydligt. Långström och Virta skriver att 
samhällskunskapsämnets funktion är att fostra medborgare och ge eleverna kunskaper och färdigheter 
som en medborgare behöver (Långström & Virta 2011, 18f). Det normativa uppdraget står dock i stark 
konflikt med det kritiska uppdraget i ämnet samhällskunskap – att hjälpa eleverna utveckla och 
använda ett aktivt och kritiskt förhållningssätt. Författarna poängterar att samhället behöver 
medborgare som är innovativa och delaktiga i förändringen.  

Liridon Morina undersöker i sin D-uppsats vid Linnéuniversitet hur lärare förhåller sig till objektivitet 
och kritisk granskning i sin ekonomiundervisning utifrån Gunnar Myrdals kritik av nationalekonomin 
från 1929 (2015, 3). Morina skriver att Myrdal beskriver ekonomiämnet som en normativ vetenskap, 
vilket innebär att ekonomiundervisningen fokuserar på att beskriva hur samhället bör vara för att 
realisera en utopi som är grundad på politiska avsikter. Enligt Morina kritiserar Myrdal ursprunget och 
tillämpningen av ekonomiska begrepp, eftersom de används utan att tydligt visa på de intressen som 
ligger bakom förklaringarna av begreppen. Morina ser i sin studie av fyra gymnasieklasser att den 
kritiska granskning av den moderna ekonomins utveckling saknas både hos lärarna och i 
ekonomiundervisningen. En tydlig anledning till detta var att läromedlet inte innehöll denna kritiska 
infallsvinkel (a.a., 33). 

Morinas studie visade även att ekonomiundervisningens begreppsförklaringar i stora delar kommer 
från etablerade läromedel där begreppen inte närmare ges någon historisk bakgrund eller 
ifrågasättande (a.a., 34ff). Författaren till studien undrar därför hur källorna till begreppen förhåller sig 
kritiska gentemot ekonomins normativa tankestrukturer och avslutar med att säga att trots att lärarna 
själva strävade efter en objektiv ekonomiundervisning kanske det tillgängliga innehållet i böckerna 
ledde till den normativa ekonomiundervisningen. 

2.5 Lärobokens roll 
Läroboken är enligt Nationalencyklopedin en ”bok som ger (grundläggande) kunskaper i något 
ämne och vanligen används vid undervisning” (Nationalencyklopedin (b), 2016) och är en del av det 
som kallas läromedel. Även om läroboken idag endast är ett av flera läromedel sedan Internet 
möjliggjort ett allt större utbud, så är läroboken fortfarande det mest använda läromedlet i svenska 
skolor (Långström & Virta 2011, 178). Läroboken har och har länge haft en stark position i svenska 
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skolan och har stor påverkan på människor, eftersom den uppfattas som något legitimt. En uppfattning 
som finns såväl hos lärare som elever och föräldrar (Englund 1999, 328).  

Lärobokens roll har dock förändrats, enligt Långström & Virta (2011, 179), och nu är den främst till 
för att: 

•   strukturera och gallra information 
•   lyfta fram begrepp samt tillämpa och analysera dem 
•   stimulera till kritiskt läsande och tänkande 
•   föra fram aktuellt forskningsresultat 
•   underlätta läsförståelse och inlärning 

De flesta lärare som använder läroböcker gör det för att säkerställa att läroplan och kursplaner 
efterlevs, vilket gör att läraren känner sig trygg i att undervisningen följer de mål och riktlinjer 
Skolverket har ställt upp (Calderon, 2015).  

Tidigare granskade staten i förväg alla läroböcker som användes i undervisning bland annat med 
tonvikt på kursplaner och objektivitet (Ekendahl et al 2015, 176). Numera sker ingen granskning från 
statens sida. På Skolverkets hemsida står det att kvalitetssäkringen av läromedel i dag ligger på 
lärarna, och att det är viktigt att lärarna görs uppmärksamma om att ingen annan har granskat 
kvaliteten (Calderon, 2015). Särskilt samhällskunskapslärare förhåller sig kritiska gentemot såväl 
läroböcker som annat läromedel, enligt en undersökning som Skolverket gjorde 2006 (Skolverket 
2006, 10ff). Dessutom visar studien att hälften av samhällskunskapslärarna vill att undervisningen ska 
utveckla elevernas förmåga till kritiskt tänkande.  

Läromedelsforskning är ett ansenligt forskningsfält inom Samhällskunskapen, enligt Ekendahl et al 
(2015, 176). Forskningen riktar bland annat in sig på de val som författare gör och på vilket sätt detta 
speglar samhället ex genom att vara konstaterande (bekräftar hur det är) medan andra är mer 
förklarande och visar på orsak och verkan. Det finns även läroböcker som är mer problematiserande 
och belyser situationer ur flera perspektiv. Genom att analysera läromedel utifrån dessa kategorier kan 
det ge en syn på hur saker och ting förmedlas. Författarna tycker att läroböcker ofta förmedlar en bild 
av enighet och tonar ner kontroverser i samhället. Eftersom elever ofta ser läroböcker som sanna, blir 
läromedlet den allmänna beskrivningen av vår tid. 

2.6 Annan tidigare forskning 
I bakgrunden och den teoretiska referensramen redogörs för en del av den aktuella forskningen som 
redan gjorts. Forskning om medborgarskap och ekonomiskt medborgarskap, som redogörs för under 
teorikapitlet, är gjort på utbildning i USA. Den mesta forskning inom svensk ekonomiundervisning är 
på gymnasienivå och där har jag använt mig av en D-uppsats skriven vid Linnéuniversitetet – Utbud, 
efterfrågan & jämviktskunskap - En kritisk prövning av ekonomiundervisningen i gymnasieskolan 
(Morina 2015). Det resultatet beskrivs under avsnittet Normativ ekonomiundervisning ovan. 

Övriga studier som är genomförda i Sverige som är utförd inom ekonomi i Samhällskunskap på 
gymnasienivå är fokuserade på att undersöka hur läroböcker följer läroplanen i ett historiskt perspektiv 
(Willix 2014), urskilja och analysera omfattningen av privatekonomi i tre olika läroböcker (snarare än 
innehållet) (Brodin 2013), samt undersöka hur läroböcker framställer Sveriges ekonomi och hur det 
kan påverka undervisningen (Larsson 2010). Ingen av dessa uppsatser lyfter fram något resultat som är 
av direkt intresse för denna studie.  
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Det finns en del forskning på grundskolenivå och då inom Hem- och konsumentkunskap med fokus på 
konsumtion. Den ena studien inriktas på lärares tankar och val kring ekonomiundervisning (Fritzon 
2011) och den andra på elevers attityder, kunskaper och beteenden om konsumtion och ekonomi 
(Grundström 2013). Dessa resultat är främst inriktat på konsumtion och inte på ekonomi i stort, och 
därför inte heller relevanta för denna studie. I denna studie kommer jag att undersöka 
ekonomiundervisning i grundskolan i Sverige, vilket jag inte har funnit någon tidigare forskning inom.  

3. Teoretiskt perspektiv 
Den teoretiska referensramen i denna uppsats står på två ben: läroplansteori, respektive teorierna om 
medborgarskapsideal och ekonomiskt medborgarskap. Det läroplansteoretiska perspektivet ger 
möjlighet att studera hur dagens läroplan ger utrymme för ekonomiundervisningen i grundskolan och i 
viket syfte. Därefter visas Westheimer och Kahnes definitioner av medborgarskapsideal ur ett 
demokratiskt perspektiv. Denna teori har varit förlaga till Crowley och Swans olika arketyper för 
ekonomiskt medborgarskap, som redogörs för i slutet av kapitlet. Dessa förebilder kommer sedan att 
ligga till grund den analys som görs på läro- och kursplaner, samt läromedel. 

3.1 Läroplansteori 
Läroplansforskning har en lång och stark tradition i Sverige. Läroplaner handlar om att välja vad som 
ska läras ut (stoffurval), och att organisera det som ska gälla som kunskap värd att förmedla (Linde 
2012, 7). Ninni Wahlström vid Linnéuniversitetet poängterar att vad som räknas som kunskap alltid är 
en aktuell fråga, som ständigt är och kommer fortsätta vara utsatt för debatt (2015, 9). Göran Linde 
skriver i sin bok Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori, att genom att gå in och bestämma 
vad som räknas som kunskap är att till viss del bestämma över hur någon annan ska se på världen och 
livet (2012, 8ff). Han menar att vår inre världsuppfattning starkt påverkas av undervisning och skola, 
vilket innebär att läroplaner får en stark effekt på hur vårt samhälle utvecklas. 

I Sverige är läroplaner och har alltid varit en arena för en ideologisk kamp mellan olika krafter i 
samhället. Ekendahl m fl. understryker vikten av att lärare behöver vara medvetna om den ideologiska 
kamp som råder och den produkt, d.v.s. läroplan, som har utformats utifrån den kampen (2015, 177). I 
många granskningar av läroplaner undersöks ofta hur olika intressen i samhället påverkar innehållet i 
läroplanerna. Wahlström beskriver att de principer som ligger bakom varje läroplan kallas för 
läroplanskod (2015, 25ff). De fyra olika läroplanskoderna som brukar urskiljas är: klassisk, realistisk, 
moralisk och rationell läroplanskod (Linde 2012, 39ff). 

Den klassiska läroplanskoden föddes i antika Grekland och betonade vikten av att människan var ett 
frö, som genom bildning kunde förädlas (Ibid). Det höga och det ädla, ex antik kultur och klassiska 
språk, skulle studeras. Industrialismen la grunden till den realistiska läroplanskoden, som byggde på 
ett mer naturvetenskapligt ideal (Ibid). Utbildningen skulle bygga grunden för en vetenskaplig och 
rationell världsbild. Därefter följde den moraliska läroplanskoden, som den svenska folkskolan 
anammade (Ibid). Skolan och dess läroplan hade i syfte att bibringa en bestämd moral hos 
medborgarna. Under mitten av 1900-talet växer den rationella läroplanskoden (nyttokoden) (Ibid). 
Läroplanen ska bygga på kunskaper som är till nytta både för individ och samhälle, och ställer 
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individen och individens lärande i fokus istället för på vetenskaperna. Denna läroplanskod har vunnit 
bred anslutning i moderna samhällen och lyft fram tekniska, ekonomiska och yrkesinriktade program.  

Formulerandet av läroplaner har en tydligt historisk förankring (Linde 2012, 35f). Många kända namn 
som Platon, Aristoteles, och Rousseau har alla bidragit med olika läroplansfilosofier. Två filosofier 
som har fått stor betydelse för vår tid är pragmatismen och den kritiska teorin. Pragmatismen menade 
att att människan är fri att konstruera vår verklighet och därför skulle skolans uppdrag vara att ge 
barnen verktyg för att söka kunskap och helst genom praktisk övning. Den rationella läroplanskoden 
är starkt kopplad till pragmatismen.  

Den andra riktningen; den kritiska teorin, fokuserade på att kritiskt analysera samhällssystemet och att 
granska legitimiteten och maktförhållanden (a.a., 36f). Denna riktning har inte skapat någon 
läroplansfilosofi, men har betytt mycket för skolans utveckling som en plats där demokratiska 
kommunikationer ligger till grund för undervisning.  

Wahlström skriver att all utbildning för barn och unga har till syfte att eleven utvecklar vissa 
kunskaper och färdigheter (2015, 145ff). En av de mest betydande resurserna för detta är läroplanen. 
Wahlström menar att läroplanen är normativ, eftersom varje läroplan har en bild av hur den ideala 
medborgaren är. Detta ideal kommer förutom i läroplanen även till uttryck genom undervisningen, 
särskilt i de samhällsvetenskapliga ämnena.  

Linde ifrågasätter läroplanens medborgarfostran (2012, 52). Han menar att även om skolpolitiken 
strävar efter att fostra den demokratiska medborgaren finns det en risk att eleverna (eller för den del 
andra) inte ges möjlighet att kritiskt granska de värden som ska förmedlas enligt läroplanen. Kritisk 
granskning och diskussion är en viktig del i demokratisk fostran. 

3.2 Medborgarideal 
Westheimer och Kahne har genom sin undersökning funnit tre olika typer av medborgarideal, baserat 
på tio olika utbildningsprogram i USA som alla har till syfte att främja ett demokratiskt samhälles 
utveckling (2004, 237). De tre olika idealen kallas för: den ”personligen ansvarige medborgaren”, 
”den deltagande medborgaren” och den ”rättviseorienterade medborgaren”. Ninni Wahlström tycker 
att typologin kan användas, för att bättre förstå vilket medborgarideal som dominerar bilden i ex en 
text eller en pedagogisk verksamhet (Wahlström, 2015, 149). 

Den personligen ansvarige medborgaren känner sig skyldig att uppträda ansvarsfullt i vardagen 
genom att exempelvis plocka upp skräp, lämna blod och följa lagar och regler (Westheimer & Kahne, 
2004, 240ff; Wahlström 2015, 149). Hen engagerar sig i lokalt frivilligarbete genom att exempelvis 
bidra till klädinsamlingar och volontera i soppkök. Detta medborgarideal är den som oftast får mest 
uppmärksamhet, enligt Westheimer & Kahne, vilket de tycker är otillräckligt. De pekar på att försöka 
fixa symptomen genom ex volontärism gör att orsakerna inte åtgärdas. Det finns en risk, anser 
författarna, att om dessa egenskaper är huvudfokus, så kan det vara ett hinder för att möjliggöra 
demokratiskt deltagande. Ex kan fokus på lojalitet och lydnad arbeta mot ett kritiskt förhållningssätt, 
som är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.  

Det deltagande medborgaridealet ser i stället medborgaren som aktivt deltagande i samhällsfrågor 
genom att engagera sig i ideella eller politiska organisationer på lokal eller nationell nivå . 
(Westheimer & Kahne, 2004, 241f; Wahlström 2015, 150). Om detta är idealet bör eleverna 
förberedas på att aktivt delta i samhällslivet och lära sig hur samhällsstrukturerna fungerar, samt träna 
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dem på att planera och delta i olika möten och forum. Medan den personligen ansvarige medborgaren 
bidrar till en insamling för ex hemlösa, så organiserar den deltagande medborgaren aktiviteten. 

Det tredje medborgaridealet är, enligt Westheimer och Kahne, det perspektiv som kanske är minst 
synligt i utbildningar (Westheimer & Kahne, 2004, 242f; Wahlström 2015, 151). Den 
rättviseorienterade medborgaren analyserar och förstår sambandet mellan sociala, ekonomiska och 
politiska krafter i samhället. Fokus ligger på att uppmärksamma sociala orättvisor och undersöka hur 
samhällsstrukturer kan förändras. Undervisningen bör träna elevens förmåga att diskutera och kritiskt 
analysera, samt fokusera på att reflektera över samhällets strukturella orättvisor och arbeta för social 
förändring. Om den deltagande medborgaren organiserar insamlingen så undrar den rättviseorienterade 
varför detta behov finns och hur problemet kan lösas.  

3.3 The economic citizen 
Baserat på Westheimer och Kahnes tre medborgarideal har Ryan Crowley och Kathy Swan vid 
universitetet i Kentucky utfört en studie, för att se vilken typ av ekonomisk medborgare (economic 
citizen) skolan skapar (Crowley & Swan 2016, s 1). Undersökningen är genomförd på amerikanska 
läroplaner och läromedel som används under den obligatoriska skoltiden.  

Det primära målet för ekonomiundervisning är att hjälpa eleven att tänka ekonomiskt, skriver Crowley 
och Swan, vilket innebär att uppmuntra beslutsfattande utifrån kostnader och nytta oavsett 
beslutsområde (Ibid). Ekonomiskt tänkande genomsyrar det amerikanska skolsystemet, och därför är 
det intressant hur detta fokus påverkar eleverna som medborgare, anser författarna. De tre ekonomiska 
medborgarideal, att jämföra med Westheimer och Kahnes, är den personligen ansvarige ekonomiska 
medborgaren, den deltagande ekonomiska medborgaren samt den rättviseorienterade ekonomiska 
medborgaren1.  

Den personligen ansvarige ekonomiska medborgaren använder ekonomiskt tänkande som gynnar 
personliga intressen och personlig effektivitet (a.a., 4f). Denna medborgare sysselsätter sig med 
konsumtion, sparande, investering och budgetering som leder till långsiktig ekonomisk stabilitet. Hen 
använder sig av ekonomiska principer såsom lönsamhetsanalys och alternativkostnader, för att fatta 
beslut i livets alla aspekter. Crowley och Swan fann att denna förebild genomsyrar det mesta av det 
ekonomiska material som de undersökt, och att många enbart fokuserade på denna aspekt. 

Den deltagande ekonomiska medborgaren är mer aktiv i det allmännas ekonomi på lokal eller 
nationell nivå, antingen inom den offentliga eller privata sektorn (a.a., 5f). Hen värderar 
entreprenörskap och innovation, tar gärna ledarrollen, och ser marknadsekonomi som ett effektivt sätt 
att främja välfärden. Undervisning som utvecklar denna medborgare fokuserar på entreprenöriella 
förmågor och färdigheter ex att skapa produktidéer och affärsplaner. Denna medborgare strävar efter 
att vara aktivt deltagande i en gemensam process i marknadssystemet.  

Likt den deltagande ekonomiska medborgaren engagerar sig den rättviseorienterade ekonomiska 
medborgaren i gemensamma aktiviteter för det allmännas intresse (a.a., 6). Skillnaden är att den 
rättviseorienterade är kritisk mot samhällssystemet och arbetar för att skapa en mer jämlik och hållbar 
ekonomi. Hen använder ekonomiskt tänkande för att analysera orsakerna till fattigdom, arbetslöshet 
m.m. Crowley och Swan fann mycket få tecken på utveckling av denna typ av ekonomiska 
medborgare i utbildningsmaterialet.  

                                                        
1 I bilaga 1 finns en fullständig förteckning över de olika ekonomiska medborgaridealen. 
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Författarnas slutsatser är först och främst att de som skapar läroplaner och läromedel bör bli mer 
medvetna om och tydliga på vilken typ av ekonomisk medborgare de utvecklar (a.a., 7). Detta 
möjliggör för både lärare och elever att mer explicit utöva olika typer av ekonomiskt medborgarskap. 
För det andra är de olika modellerna inte varandra uteslutande, utan kompletterar varandra, menar 
författarna. Eleverna behöver vara personligen ansvariga, men de behöver även kunna engagera sig i 
gemensamma aktiviteter vare sig det sker inom den rådande marknadsstrukturen eller som en kritik av 
denna struktur. Peter Davies håller med och menar att det är större sannolikhet att medborgare som 
förstår sin egen ekonomiska situation och hur den hör samman med andra medborgares ekonomi, 
stöttar handlingar som har det allmännas bästa för ögonen (2006, 20). 

Cecilia Lundholm vid Stockholms universitet anser i en artikel om miljökunskap att ekonomikunskap 
är en viktig aspekt även i miljöundervisning (2011, 88). Dessutom framhåller hon ekonomiskt 
tänkande såsom kostnads-nyttoanalys som ett effektivt verktyg att utvärdera och utveckla lösningar 
även för miljöproblem såväl som sociala. Hon vill därför utvidga Peter Davies ovanstående 
resonemang med miljöaspekten, d.v.s. att ekonomiundervisning är viktigt för att förstå relationen 
mellan individ, samhälle och miljö. 

Långström och Virta pratar om den ekonomiskt aktive medborgaren och menar att det begreppet kan 
ha olika betydelser (2011, 209ff). Dels kan det gälla politiskt deltagande, dels kan det handla om att bli 
en mer medveten konsument och därigenom påverka marknaden. Dessutom bör den ekonomiskt 
aktive medborgaren även kunna kritiskt analysera politiska debatter och förstå hur större ekonomiska 
sammanhang påverkar den privata ekonomin. Författarna skiljer på tre olika syften med 
ekonomiundervisning utifrån detta perspektiv: privatekonomi, ekonomiska begrepp, teorier och 
strukturer, samt att utveckla förmågor och färdigheter som en demokratiskt aktiv medborgare behöver.  

4. Metod 
I detta kapitel kommer jag att beskriva den forskningsprocess som löpt från studiens början till slut. 
Det börjar med en redogörelse av metodval och därefter redogörs för de urval och avgränsningar jag 
valt att göra. Därpå beskrivs genomförandet och hur materialet är bearbetat. Kapitlet avslutas med att 
kritiskt granska tillförlitligheten och prata om etiska aspekter.  

4.1 Val av metod 
Med metod menas ett vetenskapligt tillvägagångssätt, hur en frågeställning tas an och behandlas. En 
systematisk process från idé till rapportering (Hjerm, Lindgren och Nilsson 2014, 14). I denna studie 
har jag valt att göra en kvalitativ innehållsanalys av Skolverkets läro- och kursplaner, samt av 
kursböcker inom Samhällskunskap och Hem- och Konsumentkunskap (HK). Det som utmärker en 
kvalitativ undersökning jämfört med en kvantitativ är att den innehåller ord snarare än siffror (a.a., 
30). En kvalitativ textundersökning fokuserar på att undersöka hur saker och ting beskrivs och 
definieras, medan en kvantitativ sådan ex räknar hur ofta ord och uttryckssätt förekommer. En del 
räkning av ord förekommer i studien, men det är underställt den kvalitativa analysen. 

Kvalitativ forskning förknippas ofta med det interpretivistiska paradigmet, vilket innebär att forskaren 
betraktar verkligheten som subjektivt konstruerad (Denscombe 2016, 18). Det innebär att forskaren 
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alltid är en del av det de forskar och därmed aldrig helt objektiva. Jag har översiktligt följt den 
kvalitativa analysprocessen, som Hjerm et al hänvisar till i sin bok: reduktion av data (kodning), 
presentation av data (tematisering), samt slutsatser och verifiering (summering) (2014, 34). 

Det börjar med att efter datainsamling skapa ordning genom kodning och därefter tematisera (a.a., 
37ff). Kodningen handlar om att försöka reducera sitt material så att det blir de mest centrala 
egenskaperna som undersöks. Denna kodning genomförde jag med hjälp av den kvalitativa 
innehållsanalysen, se mer under 6.4. 

Därefter tematiseras koderna genom att hitta relationer mellan dem (a.a., 63). I mitt fall har jag utgått 
ifrån Crowley och Swans olika arketyper av ekonomiska medborgare. Sedan har jag utifrån resultaten 
analyserat och summerat fynden. Precis som Hjerm et al uttrycker sig, så har dessa steg skett löpande, 
växelvis och mestadels parallellt (a.a., 34). Genom denna iterativa process har tolkningar och analys 
växt fram. 

4.2 Urval och avgränsning  
I denna studie tittar jag på hur begreppet ekonomi och ekonomiska fenomen beskrivs i grundskolans 
läroplan och kursplaner, samt i läromedel. Analysen kommer att avgränsas till ämnena 
Samhällskunskap samt Hem- och konsumentkunskap, eftersom det främst är där ekonomi berörs. 
Studien omfattar inte entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande. 

Läromedel som avses är läroböcker i respektive ämne med olika årskullar som målgrupp. Jag har valt 
olika årskullar, eftersom jag ville göra en studie över hela grundskoletiden precis som jag följer 
läroplanen under hela grundskolan. Andra läromedel beaktas inte. Det är endast texten i läroböckerna 
som analyseras, inte bilderna, och det är enbart text som ingår i respektive boks avsnitt om ekonomi 
som ligger till grund för analysen. 

Jag har valt att göra ett icke-sannolikhetsurval på läroböckerna, och kombinerat ett subjektivt urval 
med bekvämlighetsurval (Denscombe 2016, 74ff). Det subjektiva urvalet utgår ifrån principen att 
handplocka ett relativt litet antal som har relevans för det ämne som undersöks, kommer att vara 
effektivast och ge mest värdefull data Bekvämlighetsurvalet bygger på att den som utför studien har 
begränsade resurser och väljer ut enheter som är lättillgängliga. Jag har valt läromedel i de olika 
ämnena och årskullarna utifrån de som jag hittat via de största förlagen och har varit tillgängliga 
antingen via bibliotek eller förlagen själva. Dessutom har det varit ett krav att jag känt till minst en 
skola som aktivt använder läroboken. I två av kategorierna (HK samt Samhällskunskap 7-9) har jag 
haft minst två böcker att välja mellan, och då har jag försökt att välja den av de två som visar upp den 
som problematiserar mest. 

4.3 Genomförande  
Min ursprungliga idé till uppsatsen förelåg tidigt och har legat relativt fast sedan starten, d.v.s. att 
försöka ta reda på mer om vad elever lär sig om ekonomi i grundskolan. För att sedan möjliggöra 
själva studien, koncentrerades syftet till att undersöka hur ekonomi beskrivs och definieras i 
grundskolans styrdokument och tillhörande läromedel. 

Därefter påbörjades arbetet med att samla in data, både för analys och som underlag till metod och 
teori. Utifrån insamlat data försökte jag sedan bilda mig en uppfattning om vilken metod och vilket 
teoretiskt perspektiv som skulle ligga till grund för analysen. Efter en första grov analys så landade jag 
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allt tydligare i metod- och teorival, och syftet finjusterades därefter. När bakgrund och teori sedan 
fanns på plats kunde den mer detaljerade analysen ta vid. För att slutligen landa i denna uppsats. 

4.4 Databearbetning och analysmetod 
Att analysera texter är ett sätt att lära oss att tolka och förstå meningen med texten, och att kanske 
därefter använda det i verkligheten, skriver Lennart Hellspong (2012, 13). Han beskriver hur texter har 
en stor påverkan på våra liv, och att det därför är bra att vara uppmärksam på dess budskap. Jag har 
valt att analysera läro- och kursplaner utifrån kontext (se nedan), samt utifrån var och hur ofta 
ekonomi används i texten, och hur begreppet ekonomi definieras och ekonomiska fenomen beskrivs. 
Dessutom har jag tittat på läroplanen ur ett medborgarperspektiv. 

För läroböckerna har jag valt att skapa en textanalys som grundar sig på Hellspongs modell för 
brukstexter (a.a., 17ff). Den ursprungliga modellen har fyra steg, men Hellspong uppmuntrar att se 
modellen som ett uppslag till en analys och använda den fritt och kreativt. Jag har därför plockat ur 
valda delar ur Hellspongs föreslagna grundläggande strukturella analys.  

Min analys är strukturerad och resultatet presenterat på följande sätt (baserat på Hellspong, 2012, 
17ff):  

•   Kontext (görs gemensamt för samtliga läroböcker) 
•   Ideationell struktur och ämne 
•   Påståenden och perspektiv 
•   Interpersonell struktur  
•   Begreppet ekonomi och ekonomiska fenomen 

Kontexten är den omgivning och situation i vilken texten är skapad (a.a., 19ff). Vilken verksamhet 
som texten ingår i, vem som är sändare och vem som är mottagare – och hur relationen är mellan 
sändare och mottagare, samt vilket syfte den verksamheten och underförstått texten har. Hellspong 
lyfter även fram vikten av titta på den intertextuella kontexten, d.v.s. sambandet mellan olika texter ex 
tidigare texter inom samma genre eller andra texter som påverkar. 

Den ideationella strukturen handlar om att analysera själva innehållet i texten (a.a., 40 ff). Hellspong 
föreslår att en gruppering av innehållet kring några teman, vad texten talar om. Makrotemat visar 
textens övergripande riktning, dess huvudämne. Detta tema kan delas upp i olika mikroteman. 
Ämnesvalet får oss att se på vissa saker medan andra utelämnas. Vilka frågor texten handlar om och 
om dessa frågor kan vara föremål för konflikter (a.a. s 134). Jag har även valt att räkna på vissa ords 
förekomst i texten, för att på så sätt lättare kunna få en överblick av innehållet. Dessa ord har jag valt 
utifrån ekonomibegreppets definition samt vanligt förekommande ord i texterna. 

Det kan även vara intressant att titta på vilka slags påståenden som texten gör och om dessa är mer av 
slaget fakta eller tolkningar och slutsatser (a.a. 136f). Det går även att se på vilka allmänsanningar som 
texten bygger på, d.v.s. vad tas för givet. Denna punkt innefattar även att se på vilket perspektiv 
författaren använt sig av; socialt perspektiv och tidsperspektiv. 

Den interpersonella strukturen handlar om den sociala strukturen i en text (a.a., 45ff). En text vill 
upprätta kontakt med sin läsare, menar Hellspong, och det gör den genom olika språkhandlingar ex 
upplysa, varna eller förklara. Utifrån dessa språkhandlingar kanske en makrohandling kan urskiljas. 
Texten kan även innehålla olika sociala strategier för att skapa en relation till läsaren, ex 
försiktighetsstrategin eller förtrolighetsstrategin. På vilket sätt läsaren tilltalas och andra omtalas är 
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också av vikt när det gäller relationen mellan sändare och mottagare. Avslutningsvis rör sig den 
interpersonella strukturen om attityder; vilka värderingar som kommer fram och vilken hållning den 
har till sina egna påståenden. Gör den understrykningar, d.v.s. hävdar sin auktoritet och visar tillit sina 
påståenden, eller visar den förhandlingsvilja genom att gardera sig? 

Textanalysen avslutas med en summering av hur begreppet ekonomi definieras och ekonomiska 
fenomen beskrivs i den valda texten. Utifrån Crowley och Swans tre arketyper för ekonomiska 
medborgare har jag därefter tematiserat det analyserade materialet.  

4.5 Tillförlitlighetsfrågor 
Valet av en kvalitativ studie medför att det inte är så lätt att bedöma vare sig validitet eller 
tillförlitlighet, skriver Denscombe (2016, 409f). En kvalitativ studie kan inte upprepas och förväntas få 
samma resultat, eftersom det praktiskt taget är omöjligt att kopiera en social kontext. Dessutom är 
forskaren så nära inblandad i insamling och analys av data att det i princip vore omöjligt att uppnå 
identiska slutsatser. 

För att visa på trovärdigheten i denna studie har jag försökt att vara så transparent som möjligt och 
beskrivit hur data systematiskt har samlats in. Jag har lagt mycket tid på att dels samla in data, dels 
analysera valt material i en iterativ process. Jag har återkommit till frågeställningarna och 
avgränsningar, för att säkerställa att jag hållit mig till dem när jag har gjort min analys. 

Tillförlitligheten för kvalitativa studier handlar om att få samma resultat och dra liknande slutsatser, 
om studien genomfördes av någon annan (a.a., s 411f). Jag valde att göra en textanalys baserad på 
Hellspongs modell för bruktextanalys, och har redogjort för stegen för att möjliggöra en granskning av 
forskningsprocessen.  

Generaliserbarhet i en kvalitativ forskning kan snarare kallas överförbarhet, skriver Denscombe (a.a., 
412). Det handlar om i vilken utsträckning resultatet skulle kunna överföras till till andra fall. Jag vill 
påstå att överförbarheten i detta fall är hög. Detta grundar jag på att jag har läst igenom sex läroböcker 
och analyserat 4 läroböcker i två ämnen, och sett stora liknelser. 

Objektivitet i en kvalitativ undersökning är hart när omöjlig att få till. Resultatet produceras av 
forskarens analys och tolkning, och den kan aldrig bli helt opåverkad av forskarens bakgrund, 
förkunskaper och värderingar (a.a., 413f). Jag är civilekonom i grunden och har med åren fått en 
bredare syn på ämnet ekonomi, och därför också blivit intresserad av frågeställningarna i denna 
uppsats. För mig har det varit viktigt att vara så pass objektiv som möjligt, och detta genom att 
använda en relativt neutral analysmetod. 

4.6 Etiska aspekter  
Alla forskare bör ha ett etiskt förhållningssätt under sitt arbete. Detta grundar sig främst i att forskare 
inte ska kunna använda sin position för att vare sig öka kunskapen om ett visst ämne eller utnyttja 
andra på bekostnad av undersökningsresultatet (Denscombe 2016, 423). Denna studie baserar sig 
enbart på publicerade böcker och innehåller ingen datainsamling från eller om levande människor. 
Detta gör att inget av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är tillämpliga (Vetenskapsrådet 
2016). 
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5. Resultat av textanalys 
I detta kapitel presenteras resultatet av textanalysen av läroplan och kursplan, samt läroböcker. 
Presentationen görs först övergripande för läroplanen och därefter de olika kursplanerna i 
Samhällskunskap respektive HK. Analysen av läro- och kursplaner har fokus på begreppet ekonomi, 
ekonomiska fenomen samt medborgarperspektivet. Därefter följer en presentation av textanalysen av 
läroböckerna. Denna presentation är uppställd utifrån textanalysverktyget och avslutas med hur 
begreppet ekonomi och ekonomiska fenomen framställs i de olika böckerna.  

5.1 Textanalys läroplan grundskola 

Kontext och bakgrund 

•   Texten är publicerad i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 
11) (Skolverket 2015a) 

•   Materialet verkar i den obligatoriska skolan, vilket är en trögföränderlig verksamhet som har en 
stor betydelse i samhället.  

•   Sändare är Skolverket och Sveriges riksdag. Läroplanen är en förordning som är beslutad av 
riksdagen och är ett styrdokument för Sveriges alla grundskolor.  

•   Mottagare är alltså grundskolor, dess ledning och lärare i första hand. Elever och föräldrar i 
andra hand.  

•   Intertextuella kontexter: bland annat tidigare läroplaner samt forskning inom pedagogik och 
andra för skolämnen relevant forskning. 

Begreppet ekonomi och ekonomiska fenomen 

I Lgr 11 nämns ordet ekonomi 49 gånger, men inte i läroplanens övergripande mål och riktlinjer utan 
enbart i kursplanerna (Ibid). Begreppet ekonomi definieras inte någonstans i styrdokumentet och inte 
heller i kursplanernas kommentarmaterial (Skolverket 2010). I rapporten ’Redovisning av Uppdrag att 
utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer m.m.’ sägs att 
det tydligt ska framgå i kursplanerna vad som krävs av skolan utan att för den skull detaljstyra (a.a., 
16f). Andra begrepp som ex aktör och hållbar utveckling definieras i kommentarmaterial till 
kursplaner (Skolverket 2015b, 7f). 

Det står ingenting i de övergripande kunskapsmålen om begreppet ekonomi eller ekonomiska 
fenomen. Övervägande del som rör begreppet ekonomi och ekonomiska fenomen finns i ämnena HK 
samt Samhällskunskap och därför tas de ämnena upp separat här nedan.   

Medborgarperspektiv 

Bakgrundsmaterialet till Lgr 11 innehåller mer information om de tre centrala aspekterna som läro- 
och kursplaner grundar sig på (Skolverket 2010, 14). Den första av dessa aspekter är 
medborgarperspektivet – att kunna delta i samhällsdebatten och klara vardagen. Detta perspektiv går 
även att utläsa i den färdiga läroplanen, där det står att: ”Skolan har i uppdrag att överföra 
grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och 
verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram alla i samhället behöver.” (Skolverket 2015a, 9) 
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I läroplanens första och andra del poängteras att skolan ska verka för att skilda uppfattningar förs fram, 
för att inte eleverna ska bli påverkade i en riktning (a.a., 8). Det står även skrivet att det är viktigt att 
eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga att kritiskt granska och se konsekvenserna av olika val 
(a.a., 9). 

5.1.1 Kursplanen för Samhällskunskap i Lgr 11 

Syftet med Samhällskunskap är, enligt Lgr 11, att utveckla en holistisk syn på samhällsfrågor och –
strukturer ur olika perspektiv (a.a., 207). Samhällskunskap byggs upp kring fem centrala aspekter: de 
sociala, de ekonomiska, de rättsliga, de mediala och de politiska aspekterna (Skolverket 2015b, 6). 

Begreppet ekonomi och ekonomiska fenomen 

Begreppet ekonomi definieras inte i kursplanen för Samhällskunskap (Skolverket 2015a, 209). 
Ekonomiska fenomen beskrivs på olika sätt i årskurserna. Det centrala innehållet för årskurs 1–3 har 
fokus på pengars användning och värde ex vad pengar används till och olika typer av betalningssätt, 
och priset för några vanliga varor och tjänster. I kommentarmaterialet till läroplanen förklaras det att 
det kan vara bra att börja prata om ekonomi ur ett privatekonomiskt perspektiv, eftersom ”ekonomi 
kan upplevas som ett svårt och abstrakt ämne” (Skolverket 2015b, 27).  

Kommentarmaterialet tar även upp att miljöns gränser påverkar vilka verksamheter människor kan 
syssla med på en viss plats, men att det ”i den moderna ekonomin kan vara svårt att se direkta 
kopplingar mellan miljön och människans försörjning, eftersom de flesta arbetstillfällen i dag inte är 
lika beroende av naturförhållanden” (a.a., 14f). En annan punkt i det centrala innehållet är kännedom 
om yrken och verksamheter i närområdet, som kan bidra till att eleverna får en ökad förståelse för 
arbetets och företagsamhetens betydelse både för privatekonomin och samhällets ekonomi (a.a., 16). 

I årskurs 4-9 finns fem huvudrubriker i ämnet Samhällskunskap, varav Samhällsresurser och 
fördelning är den som handlar om ekonomi (a.a., 27). Eleverna behöver kunskaper om ekonomi, för att 
som vuxen klara av att hantera arbete, sparande och investeringar. Ekonomiska fenomen i årskurs 4-6 
beskrivs fortfarande främst ur ett privatekonomiskt perspektiv och fokuserar på relationen mellan 
arbete, inkomst och konsumtion (Skolverket 2015a, 210; Skolverket 2015b, 27f). Samhällets ekonomi 
tas upp utifrån det offentligas ekonomi och mer kunskap om vad skatter är och vad de används till. 
Slutligen berörs ekonomiska villkor för barn i Sverige och andra delar av världen med fokus på 
orsaker till och konsekvenser av välstånd och fattigdom. Detta ska ligga till grund för att eleverna ska 
få möjlighet att problematisera utifrån ekonomiska och sociala dimensioner.  

Det centrala innehållet i samhällskunskap för årskurs 7-9 har ett större fokus på samhällsekonomin och 
mer komplexa förhållanden mellan individens, företagens och det offentligas ekonomi (Skolverket 
2015a, 211ff; Skolverket 2015b, 28). Detta gör det möjligt att undersöka samhällsfrågor ur flera olika 
perspektiv och studera effekterna hos individen av ex förändringar i samhällsekonomin. Den globala 
ekonomin får större plats i årskurs 7-9 (Skolverket 2015a, 210f; Skolverket 2015b, 28). Kursplanen 
belyser hur länders och regioners ekonomier hänger ihop. Dessutom ska eleverna få möjlighet att 
fördjupa sina kunskaper om ekonomiska villkor genom att titta på skillnader mellan människors 
ekonomiska resurser, makt och inflytande. Genom dessa kunskaper ska eleverna få bättre förståelse för 
andra människors levnadsvillkor och även kunna se vilka aktörer som ligger bakom olika åsikter i 
samhällsfrågor. På det privatekonomiska planet finns kunskapen om vilket ekonomiskt ansvar 
individen har vid ex sjukskrivning och pension (Skolverket 2015a, 210f). Dessutom belyses elevernas 
egen framtid genom fokus på arbetsmarknadsfrågor, yrkesval,  och utbildningsvägar.  
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Medborgarperspektiv 

Undervisningen i samhällskunskap, som ursprungligen hette medborgarkunskap, har av naturliga skäl 
ett stort medborgarfokus, bland annat att lära eleverna mer om de mänskliga rättigheterna och 
demokratiska processer (a.a., 207). Läroplanen belyser även vikten av att elever får en förståelse för 
hur olika intressen och åsikter kommer till uttryck och hur olika intressenter försöker påverka 
samhällsutvecklingen.  

Kursplanen betonar även betydelsen av att eleverna får lära sig att kritiskt granska samhällsfrågor och 
samhällsstrukturer och beskriver att det innebär att undersöka företeelser ur olika synvinklar 
(Skolverket 2015b, 9). Samhällsekonomi och fördelning kan gärna kombineras med andra områden 
inom ämnet samhällskunskap som ex rättvisa och hållbarhet (a.a., 28). 

5.1.2 Kursplanen för HK i Lgr 11 

I Lgr 11 beskrivs det att anledningen till att HK är ett ämne i grundskolan är att hemma- och 
familjelivet har en så viktig betydelse för människan (Skolverket 2015a, 34). Läroplanen framhåller att 
det vi gör i vardagen har direkt påverkan på vårt eget välmående såväl som på resten av samhället och 
naturen, och därför är kunskaper om konsumentfrågor och hemarbete viktiga verktyg. 

Begreppet ekonomi och ekonomiska fenomen 

Perspektiven hälsa, ekonomi och miljö är centrala i HK och ska, enligt Skolverket, genomsyra hela 
undervisningen (Skolverket 2015c, 7). I kommentarmaterialet till kursplanen för HK beskrivs det att 
ekonomiperspektivet ingår som en av tre delar i hållbar utveckling och ska användas i konsumtionsval 
för både invid och hushåll. Begreppet ekonomi definieras inte heller i kursplanen för HK (Skolverket 
2015a, 35). Ordet ekonomi sätts samman i liknande meningar som dessa ”Ungas ekonomi, sparande 
och konsumtion” och ” Ungas privatekonomi, till exempel att handla över internet, att låna pengar, att 
handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.”  

Syftet med HK är bland annat att eleverna får lära sig och intressera sig mer för hushållets arbete, 
ekonomi och konsumtion (a.a., 34). En av tre viktiga punkter är att utveckla sin förmåga att ”värdera 
val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.” 
Konsumtionskunskap är en viktig del i kursplanen för HK. Ett av syftena med kursen är att ge eleverna 
möjlighet att utveckla kunskap om ”konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån.” (a.a., 34). I 
kommentarmaterialet till kursplanen står det att vi lever i ett samhälle som allt mer bygger på 
konsumtion och att det därför är viktigt att eleverna tidigt får förståelse för hur den egna konsumtionen 
hänger ihop med privatekonomin (Skolverket 2015c, 15). Det centrala innehållet i HKs kursplan 
innehåller tre delar: mat, måltider och hälsa; konsumtion och ekonomi; miljö och livsstil (Skolverket 
2015a, 35f). I delen om konsumtion och ekonomi betonas framför allt sparande, lån och konsumtion, 
samt reklam och konsumenträtt.  

5.2 Textanalys läromedel 

Kontext  

•   Texterna är publicerade i läroböcker som riktar sig till grundskolans olika årskurser baserat på 
Lgr 11.  
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•   Materialet verkar i den obligatoriska skolan, vilket är en trögföränderlig verksamhet som har en 
stor betydelse i samhället.  

•   Läroböckerna har olika avsändare. Det som är gemensamt är att de alla har en lång professionell 
kompetens inom olika områden, där åtminstone en av författarna är lärare. I ett av fallen är det 
en universitetslektor, som även arbetat med framtagningen av SO-ämnenas kursplaner i Lgr 11 
(Liber 2016).  

•   Mottagare/målgrupp är elever i grundskolans olika årskurser och/eller lärare i HK/SO-ämnena i 
samma ålder.  

•   Intertextuella kontexter: tidigare läroböcker inom HK respektive samhällskunskap, böcker om 
ekonomi, samhällsvetenskap och utbildning, andra läromedel som ex Swedbanks tidning 
Lyckobanken. 

•   Det går att höra ekon från andra håll ex från Konsumentverket, banker ex ”Hur ska pengarna 
räcka till allt jag vill ha” (Svanelid 2015, 50). 

5.2.1 Boken om SO 1-3, Hedin & Ivansson (2015) 

Den ideationella strukturen och ämnet 

•   Makrotemat i texten är att jobba och tjäna pengar, vilket avsnittet också heter. Det temat finns 
med på 4 av 6 sidor. 

•   Mikroteman som är tätt sammankopplade med makrotemat är konsumtion. ”Med pengarna kan 
man betala för mat och kläder.” (a.a., 31) 

•   Frågorna som texten tar upp är vilka yrken som finns, vilka yrken som är viktiga, vad vi har 
pengar till och hur vi kan betala. 

•   Kärnan i textens innehåll är att på ett mycket enkelt sätt förklara varför vuxna behöver arbeta 
och tjäna pengar, och hur det tankesättet kan översättas till barnet/eleven. 

•   Ordet pengar samt orden arbete/jobb/arbeta/lön/inkomst/få betalt är de vanligaste nyckelorden i 
texten. Konsumtion/konsumera/shoppa/köpa/utgifter nämns några gånger medan spara och 
hushålla/hushållning i princip aldrig.  

Påståenden och perspektiv 

•   De flesta påståenden som görs i texten är mycket enkla faktabeskrivningar av hur arbete och 
pengar hör ihop. I texten om spara eller shoppa beskrivs en flicka som får veckopeng av sina 
föräldrar och det reflekteras inte över att alla barn kanske inte får pengar av sina föräldrar.   

•   Den övergripande ideologiska tankeramen och de allmänsanningar som texten bygger på är att 
det är viktigt att arbeta för att tjäna pengar för att kunna köpa. Texten är vare sig lång eller 
djupgående, och fokus på ovanstående är milt uttryckta. Det som sticker ut är ”Det mesta finns 
att köpa om man har pengar.” (a.a., 33) 

•   Tidsperspektivet är mestadels i nutid och till viss del i dåtid. Däremot finns inga tankar om 
framtiden. 

Interpersonell struktur 

•   Texten innehåller några allmänna språkhandlingar: ”Vad vill du arbeta med när du blir stor?” 
(a.a, 29) ”Vilka saker är viktiga för dig?” (a.a., 33) 

•   Makrohandlingen är att uppmana läsaren att vi behöver jobba och tjäna pengar för att överleva 
och ha roligt. Enbart i positiva ordalag.  
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•   Texten är försiktigt skriven på ett personligt sätt och vänder sig ibland till dig (eleven) men 
oftare till vi och oss.  

•   Texten ger inte uttryck för vare sig understrykningar eller garderingar.  

Begreppet ekonomi och ekonomiska fenomen 

Ordet ekonomi benämns aldrig i Boken om SO för årskurs 1-3. Ekonomiska fenomen beskrivs på sex 
sidor varav mer än hälften är bilder. Texten handlar om att jobba och tjäna pengar. Huvudsyftet med 
arbete är, enligt författarna, att ha ett fungerande samhälle och tjäna pengar. En halv sida ägnas åt vad 
pengar är och att de är värdefulla, eftersom vi har tillsammans bestämt att de ska vara det. Texten 
mynnar ut i att vi behöver pengar för att överleva och ha roligt.  

5.2.2 Upptäck samhälle Lgr 11 (åk 4-6), Svanelid (2015)  

Den ideationella strukturen och ämnet 

•   Makrotemat i texten är pengar, vilket ges ett mycket stort utrymme. Det finns nämnt direkt och 
indirekt på 12 av textens totalt 14 sidor. 

•   Mikroteman som är tätt sammankopplade med makrotemat är konsumtion och arbete. ”Varför 
arbetar man? Det mest självklara svaret är att arbetet ger en inkomst, en lön, som man kan 
använda för att konsumera olika saker.” (a.a., 51) 

•   Frågorna som texten tar upp är hur vi kan göra för att få inkomsterna att vara högre än 
utgifterna, hur jag/vi ska kunna köpa det vi behöver och vill ha, varför arbete är viktigt när det 
gäller pengar och ekonomi, samt varför en del pengar behöver gå till skatt. 

•   Ifrågasättande frågor är frågor kring fattigdom och miljöpåverkan, men de får ett mycket mindre 
utrymme och sämre placering än huvudfrågorna. 

•   Kärnan i textens innehåll är att pengar är viktiga för att vara lycklig och för att få pengar 
behöver du jobba, spara eller låna och då kan du konsumera det du vill ha. 

•   Ordet pengar och orden arbete/jobb/arbeta/lön/inkomst/få betalt samt  
konsumtion/konsumera/shoppa/köpa/utgifter är de vanligast förekommande nyckelorden. Spara 
nämns en del medan hushålla/hushållning aldrig nämns i texten.  

Påståenden och perspektiv 

•   De flesta påståenden som görs i texten är enkla faktabeskrivningar av hur det fungerar med 
pengar i Sverige idag. På två sidor skriver författaren om hur ska tänka om sin vecko- eller 
månadspeng, om man ska spara eller shoppa utan att reflektera över att alla barn kanske inte har 
pengar eller får pengar hemifrån.  

•   Den ideologiska tankeramen och de allmänsanningar som texten bygger på är att ekonomi är att 
arbeta för att tjäna pengar så att en kan konsumera. Ett exempel är i slutet av texten då frågan 
om varför pengar är så viktiga kommer igen. ”Ett svar kan vara: Pengar är viktiga därför att vad 
vi väljer att köpa säger något om vad vi tycker är viktigt.” (a.a., 63) 

•   Texten är främst skriven utifrån medelklassens synvinkel ex ”Om familjen får problem med 
ekonomi kanske barnen inte kan fortsätta att till exempel spela ishockey eller fotboll. Familjen 
har inte råd att betala för den utrustning som behövs. De kanske inte heller har råd med nya 
märkeskläder, utlandsresor eller mobiler till barnen.” (a.a., 59)  

•   Tidsperspektivet är i princip endast nutid. Det finns vare sig tillbakablickar eller visioner om 
framtiden.   
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Interpersonell struktur 

•   Texten innehåller några allmänna språkhandlingar: ”Hur mycket tycker du att du ska få i 
månadspeng?” (a.a. 50) ”Håll koll…” ”Gör en budget!” (a.a. 56) 

•   Makrohandlingen är att uppmana läsaren att skaffa en inkomst och spendera pengarna, för att 
penningflödet ska fungera. Det är främst i positiva ordalag. 

•   Texten är skriven på ett personligt sätt och vänder sig ofta till dig (eleven) och din familj. 
Problemen tillskrivs de andra; de arbetslösa, de fattiga i världen. 

•   Författaren beskriver arbete och inkomst som odelat positivt. 
•   Textens hållning till sig själv verkar vara att den är säker på sin sak. Det finns inte så stort 

utrymme vare sig för kritik eller motröster. 

Begreppet ekonomi och ekonomiska fenomen 

En tydlig definition av begreppet ekonomi saknas. Trots att flera andra ord definieras speciellt som ex 
konsumera, skatt, bidrag, inkomst och utgifter. Däremot nämns det att ”det är bra att lära sig ta ansvar 
för sin egen ekonomi… Det finns så mycket man vill ha.” (a.a., 50) Efter 10 sidor av totalt 14 står det 
att ”Ekonomi handlar om att välja… Vad behöver man köpa till hemmet i familjen?” (a.a., 58) 

Bokens huvudfokus när det gäller avsnittet om ekonomi är pengar. Rubriker, bildtexter och text 
anspelar på att en blir lycklig om en har tillräckligt tillflöde av pengar. De stora frågeställningarna 
lyder: ”Hur ska pengarna räcka till allt jag vill ha? Hur mycket ska jag spara och hur mycket ska jag 
handla för direkt?” (a.a., 50) Problematisering och ifrågasättande får inte så mycket plats. Två sidor 
handlar om fattiga barn i världen, som behöver komma till Sverige för att få ett bättre liv (a.a., 60f). 
Texten tar även upp problemet med att alla inte har arbete, vilket får som konsekvens att 
konsumtionen minskar (a.a., 57ff). Dessutom ifrågasätts konsumtionen utifrån miljöaspekt på 1 sida, 
där det positiva med konsumtion när det gäller arbete och pengaflöde får mer än dubbelt så mycket 
plats som den negativa miljöpåverkan (a.a., 62). 

5.2.3 Struktur Samhällskunskap 7-9, Karlsson (2015) 

Den ideationella strukturen och ämnet 

•   Makrotemat i texten är ekonomi på samhällsnivå.  
•   Mikroteman som är tätt sammankopplade med makrotemat är marknadsekonomi, tillväxt och 

BNP, konjunkturer, arbetslivet samt skatter och välfärdssamhället. ”Marknadsekonomi är det 
dominerande ekonomiska systemet i världen.” (a.a., 83) 

•   Frågorna som texten tar upp är hur marknaden och prissättning fungerar,  hur tillväxt mäts och 
varför det är bra, hur arbetsmarknaden fungerar, hur skatter, det offentliga och välfärdssamhället 
hänger samman. 

•   Kärnan i textens innehåll är att på ett relativt överskådligt sätt förklara hur arbete, skatter, 
marknad, konkurrens och välfärdssamhället hör ihop.  

•   Det mest använda ordet/orden i texten är arbete/jobb/arbeta/jobba/lön/inkomst. Ett annat ord 
som upprepas är marknad. Ord som liknar sälja och offentliga sektorn är också frekvent 
förekommande. Ordet pengar nämns ganska mycket, men inte lika ofta som kronor/pris/kostnad 
som återkommer frekvent, konsumtion/konsumera/shoppa/köpa/utgifter kommer näst på tur. 
Hushålla/hushållning och spara används endast ett fåtal gånger.  
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Påståenden och perspektiv 

•   Många påståenden som görs i texten är faktabeskrivningar av hur det fungerar idag ex ”Den 
allmänna obligatoriska sjukförsäkringen infördes 1955 men redan tidigare fanns frivilliga 
sjukkassor”. (a.a., 108) Det finns även en hel del tolkningar ex att ”i slutändan tjänar hela 
samhället på konkurrensen”. (a.a., 82)  

•   Den övergripande ideologiska tankeramen och de allmänsanningar som texten bygger på är att 
marknadsekonomin är mycket viktig för arbetstillfällen som ligger till grund för skatterna och 
därmed välfärden. Texten är lång och relativt djupgående, och fokus på ovanstående sanningar 
är tydligt uttryckta ex ”Marknadskrafterna är på många sätt en genial lösning på frågan vad, hur 
mycket och till vilket pris varor och tjänster ska produceras”. (a.a., 85) 

•   Tidsperspektivet är mestadels i nutid och en liten del i dåtid. Däremot finns inga tankar om 
framtid eller trender. Ex står det att det är mycket vanligt att vara medlem i en fackförening, 
men det står ingenting om antalet medlemmar ökar eller minskar, d.v.s. trenden. 

Interpersonell struktur 

•   Detta är främst en beskrivande text som inte innehåller några tydliga språkhandlingar och 
därmed inte heller någon tydlig makrohandling. Det mesta som beskrivs är påståenden och har 
en låg grad av interaktivitet.  

•   Denna låga grad av interaktivitet visar sig även genom att texten är skriven på ett opersonligt 
sätt och vänder sig inte direkt till någon person.  

•   Å ena sidan ger texten tydligt uttryck för att vara säker på sin sak i många lägen och lämnar inte 
utrymme för problematiserande, å andra sidan lämnar den även ibland öppningar för att det 
finns andra sätt att se på saker och ting. Ett exempel på detta är synen på BNP som mått på 
välfärd. Där tas BNPs begränsningar upp och även alternativa synsätt som ex grön BNP. 

Begreppet ekonomi och ekonomiska fenomen 

Författaren börjar kapitlet Ekonomi och välfärd med att definiera begreppet ekonomi: ”Ekonomi 
betyder hushållning, och handlar om hur vi får tillgång till allt det vi konsumerar (köper), allt från bröd 
till kosmetika, bilar och resor.” (a.a., 81) Dessutom tillägger författaren att ekonomi även handlar om 
organisation av produktion och prissättning, samt att grunden för ekonomi är arbetet och arbetslivet. 

Det centrala innehållet i boken är hur marknadsekonomin, arbetslivet och välfärden är strukturerad och 
fungerar i dag. Boken har ett företags- och samhällsperspektiv, snarare än privatpersonperspektiv och 
därmed tas konsumtion inte upp i någon större utsträckning. I boken finns det stora avsnitt som på ett 
faktamässigt sätt beskriver ekonomiska fenomen, och som återkommande speglar en positiv syn på det 
rådande systemet. Ex så prisas spekulation som modell, eftersom det jämnar ut priser och ger en 
lugnande effekt på ekonomiutvecklingen (a.a., 88). Ifrågasättandet får ett relativt liknande utrymme, 
men avsnittet avslutas med att det egentligen inte var spekulanternas fel utan myndigheternas. Detta 
sätt att först beskriva på ett positivt sätt och därefter problematisera återkommer på ett flertal ställen. 
Den faktabaserade och emellanåt positivt tolkade delen av texten är dock betydligt större och mer 
utvecklad än den problematiserande.  

Boken skriver en hel del om pris, men pratar inte om kostnader – vare sig kostnader i pengar eller 
andra resurser såsom ex miljökostnader. Fem rader i texten handlar om att hushålla med resurser, i 
detta fall en råvara. I övrigt pratas det inte så mycket om att hushålla eller spara. Det är snarare så att 
boken minskar betydelsen av att spara genom att påpeka att vår levnadsstandard inte skulle fungera om 
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det inte fanns en fungerande kreditmarknad. ”Skulle man vara tvungen att spara ihop alla pengar innan 
man handlar skulle allt i samhället ta alldeles för lång tid.” (a.a., 91) 

5.2.4 Hem- och konsumentkunskap åk 7-9, Sjöholm, Hjalmarsson, 
Arvidsson, Hedelin & Olofsson (2014) 

Den ideationella strukturen och ämnet 

•   Makrotemat i texten är konsumtion. ”Vi är all konsumenter.” (a.a., 125) 
•   Mikroteman som är tätt sammankopplade med makrotemat är ekonomisk planering (budget, 

kassabok, spara och låna), reklam och konsumenträtt.  
•   Frågorna som texten tar upp är hur utgifterna ser ut i ett hushåll, vad som möjliggör 

konsumtion, hur reklam kan lura konsumenten och vilket skydd en har som konsument.  
•   Kärnan i textens innehåll är att på ett tämligen detaljerat sätt lära eleven att bli en mer medveten 

konsument och hur hen ska möjliggöra sin konsumtion.  
•   Det mest förekommande ordet/orden är 

konsumtion/konsumera/konsument/shoppa/handla/köpa/utgifter. Dessutom påträffas 
låna/skuld/kredit många gånger. Pengar, samt arbete/jobb/arbeta/jobba/lön/inkomst används 
ungefär lika mycket. Spara är relativt frekvent använt. Hushålla/hushållning endast ett fåtal 
gånger.  

Påståenden och perspektiv 

•   De flesta påståenden som görs i texten är faktabeskrivningar av hur det fungerar idag ex ”För att 
ingå avtal måste du vara 18 år, det vill säga myndig.” (a.a., 133) Det finns även en del 
tolkningar ex att ” Många ungdomar har ganska mkt pengar att röra sig med.” (a.a., 118)  

•   Den övergripande ideologiska tankeramen och de allmänsanningar som texten bygger på är att 
det är viktigt för eleven att lära sig hushålla med sina pengar, så att det finns utrymme att 
konsumera och dessutom känna till sina rättigheter som konsument. Texten är lång och 
detaljerad, och fokus på ovanstående sanningar är uttryckta genom ex ”Det gäller att finna en 
balans mellan inkomster och utgifter.” (a.a., 115) 

•   Tidsperspektivet är i princip bara i nutid. Den framtida tanke som finns handlar om när eleven 
flyttar hemifrån.  

Interpersonell struktur 

•   Texten innehåller en mängd tydliga språkhandlingar såsom exempelvis ”Skriv upp dina 
inkomster” (a.a., 117), ”Kolla upp företaget” (a.a., 141) och ”Du går in i affären” (a.a., 129).  

•   Makrohandlingen är att uppmana läsaren att ha bättre på koll på sina pengar och att bli mer 
medvetna konsumenter, för att främst skydda sig själv. Den är skriven i något varnande ordalag 
ex ”Var kritisk, det kan mycket väl vara fusk med påhittade nätrecensioner.” (a.a., 128)  

•   Texten är skriven på ett personligt sätt och vänder sig direkt till dig (eleven). Företagen beskrivs 
som de andra.  

•   Texten är mycket tydlig på att det är detta som gäller genom ex påståenden och uppmaningar, 
och lämnar inte något utrymme för garderingar.  

Begreppet ekonomi och ekonomiska fenomen 

Texten börjar med att ordet ekonomi definieras som ”hushållning med resurser”. Författarna förklarar 
vidare att ekonomi handlar om att vara rädd om sina saker och pengar så att de håller längre och det är 
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bra för både ekonomin och miljön. Därefter lämnas det vidare begreppet och resten av kapitlet 
fokuserar på att hushålla med pengar. 

Pengar är, enligt författarna, en begränsad resurs som ska räcka till alla utgifter, och det är viktigt att 
ha en balans mellan inkomster och utgifter. Om det är obalans, behövs det mer inkomster genom 
arbete eller försäljning, eller minskade utgifter genom prioriteringar. Boken problematiserar till viss 
del genom att ex ifrågasätta lån för konsumtion, ifrågasätta reklamens funktion. Sen kommer det andra 
ställen som inte problematiseras ex behovet att försäkringar, eller att det som vi behöver skaffar vi oss 
med hjälp av våra pengar. Det är också tydligt att texten endast är skriven ur konsumentens synvinkel. 

6. Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras resultatet utifrån den valda teoretiska referensramen. Kapitlet börjar med en 
analys av hur styrdokumenten definierar ekonomi och beskriver ekonomiska fenomen. Därefter görs 
samma procedur på textanalysen av läroböckerna. Därpå följer en tematisk analys utifrån teorin om 
den ekonomiske medborgaren. Kapitlet avslutas med avslutande kommentarer och metoddiskussion. 

6.1 Analys av resultat 

6.1.1 Styrdokumentens syn på ekonomi 

Läroplanen har en viktig roll i samhället genom att den väljer ut vilken kunskap som anses viktig och 
som ska läras ut i skolan (Skolverket 2015a). Wahlström (2015, 9) är övertygad om att debatten om 
vad som räknas som kunskap kommer att fortsätta och jag lovar att debatten om vilken kunskap som 
är viktig när det gäller ekonomi kommer att fortsätta även efter denna uppsats. Det jag hoppas kunna 
bidra med är att öppna upp för problematisering och ifrågasättande kring ett ämne som jag upplever är 
ganska fast i sina traditioner. 

Däri ligger en stor del av läroplanens dilemma. Å ena sidan ska den överföra just traditioner och 
grundläggande värden, å andra sidan ska den träna eleverna i att kritiskt granska och ifrågasätta 
(Skolverket 2015a, 9). När det gäller ekonomi så är styrdokumenten till viss del diffusa och till viss 
del övertydliga.  

Den diffusa delen handlar om vad ekonomi betyder. Begreppet ekonomi definieras inte någonstans i 
Lgr 11 och inte heller i bakomliggande kommentarmaterial (Skolverket 2010, Skolverket 2015a, 
Skolverket 2015b, Skolverket 2015c). Jag tycker detta är anmärkningsvärt speciellt när rapporten 
’Redovisning av Uppdrag att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan och 
motsvarande skolformer m.m.’ säger att läroplanen tydligt ska ange vad som förväntas av skolan 
(2010, 16f) samt att andra begrepp klargörs. Läroplanen är dessutom ett styrdokument som har en 
mycket stor påverkan på alla barn i samhället, d.v.s. vår framtid, de blivande vuxna medborgarna. Här 
vill jag ta hjälp av Göran Linde som säger att vår världsuppfattning påverkas starkt av skolan, vilket 
får en stark effekt på samhällsutvecklingen (2012, 8ff). 

Det är särskilt viktigt att definiera ett begrepp som har så många varianter och dessutom har en 
betydande roll både i skolan och i samhället (Kragh 2015, 8). Dessutom håller jag med Ekendahl et al 
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att begreppskunskap är mycket viktig och är en förutsättning för att kunna problematisera och kritiskt 
granska i synnerhet samhällsfrågor (2015, 2). 

Styrdokumenten är däremot tydliga och detaljerade i vad ekonomi innefattar. I grundskolan så 
beskrivs ekonomiska fenomen utifrån pengar, arbete, inkomst, sparande och konsumtion (Skolverket 
2015a). Beskrivning av ekonomiska fenomen tar ett stort avstamp i pengar, för att därefter visa på 
kopplingar till skatt och offentlig sektor i mellanstadiet. I högstadiet blir det två spår, som jag ser det, 
privatekonomi m fokus på privatekonomi och konsumtion respektive samhällsekonomi och 
förhållanden mellan arbete, konsumtion, marknad och välfärd. Detta åskådliggör det normativa 
uppdraget.  

Läroplan i allmänhet och ekonomi i läroplanen i synnerhet bygger både på den realistiska 
läroplanskoden (den bygger på nationalekonomi som vetenskap) såväl som den moraliska (lönearbete 
är viktigt för att bidra med sitt strå till stacken) (Linde 2012 39ff), tycker jag. Dessutom är den 
rationella läroplanskoden mycket tydlig (kunskapen ska vara till nytta för samhället). Nyttotänket 
präglas av cirkeln arbete – pengar – konsumtion – arbete – pengar osv.  

Det kritiska uppdraget, som bygger på den kritiska teorin som sägs ha fått genomslag i såväl läroplan 
som kursplaner (Skolverket 2015a, 9), har jag svårare att se i läroplanen när det gäller just 
ekonomiundervisning. Det jag ser finns i kursplanen för samhällskunskap årskurs 7-9, där en av 
punkterna är att få en inblick i skillnader mellan människors resurser, makt och inflytande (a.a., 211).  

Jag tror att det finns en tydlig konflikt, precis som Linde påpekar, mellan att fostra en demokratisk 
medborgare och överföra värden (2012, 52). Förhoppningsvis är lärare medvetna om den ideologi som 
ligger bakom läroplanen, precis som Ekendahl et al uttrycker sig (2015, 57ff), och kan hantera denna 
konflikt.  

6.1.2 Läroböckernas framställning av ekonomi 

För att komma närmare svaret om vad elever lär sig om ekonomi i svenska grundskolan, valde jag att 
dels undersöka styrdokument, dels analysera läroböcker inom berörda ämnen. Även om läroboken har 
fått en mindre betydelse i skolan efter Internet, så har den fortfarande ett högt anseende och tydlig 
position i skolan (Englund 1999, 328). Min erfarenhet som lärare och som förälder säger mig att 
läroboken fortfarande påverkar lärare och elever i hög grad, och den bilden bekräftas av både 
Långström och Virta (2011, 178), samt Englund (1999, 328).  

Det som gör läroboken extra värdefull, tycker jag, är att lärare använder den för att säkerställa att 
styrdokumenten följs (Calderon, 2015). Långström och Virta visar på lärobokens till viss del nya roll i 
att en tid av informationsöverflöd strukturera och sovra information, samt lyfta fram och analysera 
begrepp (2011, 179). De undersökta läroböckerna har gjort ett relativt liknande urval av information, i 
alla fall vad gäller den privatekonomiska sidan och beskrivningen av hur dagens samhällsekonomi 
fungerar. Det kan innebära att läroböcker gör ett bra jobb och det är den informationen som bör lyftas 
fram, men det skulle även kunna betyda att de misslyckas lika mycket och missar en mer nyanserad 
bild. 

Däremot upplever jag att de inte lyckas med den andra delen att analysera begrepp. Hälften av 
böckerna definierar inte alls begreppet ekonomi, trots att Upptäck samhälle Lgr 11 definierar andra 
begrepp (Svanelid 2015). Struktur Samhällskunskap 7-9 (Karlsson 2015) och Hem- och 
konsumentkunskap åk 7-9 (Sjöholm et al 2014) definierar begreppet och är överens om att det handlar 
om hushållning. Karlssons bok fokuserar på hushållning för att kunna konsumera (2015). Hem- och 
konsumentkunskapboken börjar prata om ekonomi som hushållning med resurser, att vara varsam om 
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sina saker, för att sedan övergå till att enbart handla om att hushålla med pengar (Sjöholm et al 2014). 
Sparande och hushållning är i det närmaste obefintligt i läroböckerna förutom i HK-boken. I en av 
böckerna minskas till och med vikten av att spara, eftersom Karlsson poängterar att det sätter käppar i 
hjulet för samhällsekonomin (2015, 91). 

Jag tycker det bekräftar Myrdals och Morinas bild av att ekonomiska begrepp tillämpas utan att de 
beskrivs utifrån sin historiska bakgrund eller ifrågasätts (2015, 3ff). Dessutom befäster det Långström 
och Virtas beskrivning av att ekonomi kan innebära hushållning av många saker (2011, 209). För att 
hjälpa eleverna till kritisk granskning behöver läroböcker, precis som styrdokumenten, bli både 
tydligare och mer transparanta med begreppen.  

Det finns, som tidigare nämnts, ingen kvalitetsgranskning från högre ort idag, utan den ligger på 
skolorna och lärarna (Ekendahl et al 2015, 176). Jag tror att även om samhällskunskapslärare i 
synnerhet har ett kritiskt angreppssätt så är det lätt att falla till föga för etablerade förlags läroböcker, 
särskilt som läroböckerna inte verkar skilja sig åt nämnvärt.  

En annan roll som läromedel har i dag, enligt Långström och Virta, är att inspirera till kritiskt 
tänkande (2011, 179). Det betonade även samhällskunskapslärarna i Skolverkets undersökning från 
2006 (Skolverket, 2006). Ekendahl et al framför olika typer av läroböcker (2015, 176). Den 
problematiserande typen av lärobok, som framhåller vikten av en nyanserad bild har en liten roll i de 
läroböcker jag undersökt och här finns stort utrymme att utvecklas.  

Det förekom inte så mycket reflektion i böckerna och inte heller så många alternativa synsätt än det 
rådande. Läroböcker utgick till stor del från medelklassen och pratade om det jag skulle vilja kalla för 
lyxproblem, ex att inte kunna köpa märkeskläder (Svanelid 2015, 59). Att läroböckerna dessutom 
utgår ifrån att alla barn och unga får pengar hemifrån (ex Sjöholm et al 2014, 118), visar på att 
författarna glömmer bort att alla i Sverige inte har det lika bra ställt som medelklassen och bidrar till 
ett utanförskap hos de elever som inte får pengar hemifrån.  

De flesta läroböckerna gav intrycket av att vara säkra på att de framför fakta. Det mesta som skrivs 
speglar en positiv syn på det rådande systemet och en hel del tolkningar görs som ex att 
marknadskrafterna är en genial lösning. Det finns en början till problematisering på vissa ställen ex att 
pengar är värdefulla för att vi har bestämt att de ska vara det (Hedin & Ivansson 2015, 33). 
Ifrågasättandet kommer dock oftast i skymundan, eftersom det får litet utrymme och sämre placering. 
Faran med detta är att elever ser detta som den enda sanningen, eftersom enligt Ekendahl m fl så ser 
ofta elever läroböcker som just sanna (2015, 176). 

I denna undersökning har jag i princip enbart träffat på de konstaterande och de förklarande typerna av 
läroböcker (Ibid). Läroböckerna var tämligen eniga i vad ekonomi handlar om. Hälften av böckerna 
pratade huvudsakligen om att arbeta, tjäna pengar och konsumera ledde till lycka och ett fungerande 
samhälle (Hedin & Ivansson 2015 samt Svanelid 2015). Hem- och konsumentkunskapsboken höll sig 
bara inom området för att arbeta, hushålla och konsumera (Sjöholm et al 2014). Struktur 
Samhällskunskap 7-9 fokuserade på arbete, inkomst, skatter och välfärd ur ett samhällsperspektiv 
(Karlsson 2015). 

Avslutningsvis så upptäckte jag att läroböcker mycket sällan har källhänvisningar eller visar på aktuell 
forskning. Långström och Virta presenterade vikten av att föra fram aktuellt forskningsresultat som en 
av lärobokens uppgifter (2011, 179). Om läroboken ska fortsätta ha en framträdande roll i skolan, så 
hävdar jag att detta är ett område där läroböcker behöver utvecklas. 
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6.1.3 Den ekonomiska medborgaren i svensk grundskola 

Medborgarperspektivet är en av tre centrala aspekter i Läroplanen. Eleverna ska bli tränade i att kunna 
delta i samhällsdebatten och klara vardagen. (Skolverket 2010, 14). Resultatet av denna studie visar på 
att tonvikten i både styrdokument och läroböcker ligger på den senare färdigheten. Huvudsyftet med 
ekonomiundervisningen i grundskolan är att som individ förbereda sig för att bli vuxen och leva i det 
samhället vi har skapat.  

Det tyder på att liksom i amerikanska ekonomiundervisning så framträder den personligen ansvarige 
ekonomiska medborgaren tydligt (2016, 4f). Läroplan och läroböcker i tidiga åldrar fokuserade enbart 
på denna aspekt, speciellt på pengar. Samtliga läroböcker visar på att det är den personligen ansvarige 
ekonomiska medborgaren som behöver skapas i skolan. Att jobba, tjäna pengar och konsumera gör oss 
lyckliga och genom detta skapas ett fungerande välfärdssamhälle.  

Vikten av finansiell förmåga lyftes fram i bakgrunden till denna uppsats. Frågan jag ställer mig är, 
vem som tycker att den finansiella förmågan är viktig och varför. Hur påverkas 
undersökningsresultaten om finansiell förmåga av det är de som idag lever av finanssystemet som gör 
undersökningarna? Kan Peter Davies breddning av begreppet, att få en bredare förståelse av 
finanssystemet behövs för att möjliggöra problematisering och ifrågasättande (2015, 300f), leda till en 
en bättre rustad ekonomisk medborgare? Denna inställning till finansiell förmåga lyser dock med sin 
frånvaro både i styrdokument och läroböcker, upplever jag.  

Förmågan att problematisera och använda ekonomiskt tänkande för att analysera orsaker till ex 
fattigdom, är en grund för att skapa den rättviseorienterade ekonomiske medborgaren (Crowley & 
Swan 2016, 6). Crowley och Swan hade svårt att hitta denna medborgare i sin undersökning (Ibid), 
och jag har det till viss del även här. I läroplanen finns det många uttryck som formulerar en vilja att 
skapa denna typ av medborgare. Däremot är det svårt att se det i den del som specifikt handlar om 
ekonomi, tycker jag. 

Eleverna ska få utveckla sin förmåga att kritiskt granska återkommer både i grundläggande värden, 
övergripande mål och i kursplanen för samhällskunskap (Skolverket 2015a). Detta borde vara ett 
tecken på att detta tänkande ska genomsyra hela undervisningen, även ekonomiundervisningen. När 
det gäller just ekonomi så hittar jag bara en punkt i det centrala innehållet och det gäller i årskurs 4-9 i 
ämnet samhällskunskap (ge eleverna kunskap om förhållanden och skillnader mellan resurser, makt 
och inflytande) (a.a., 211). Detta lyfts dock inte fram särskilt mycket i läroböckerna.  

Den deltagande ekonomiska medborgaren syns inte heller i den ekonomidelen i läroplanen. 
Egenskaper som entreprenöriell förmåga och ledarskapsförmåga (Crowley & Swan 2016, 5f) är 
kanske sådant som finns mer inom ex entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande, men det 
inkluderas inte i denna studie. Inte heller läromedlet tog upp denna aspekt. 

Både den deltagande och den rättviseorienterade ekonomiske medborgaren syns i andra delar av 
kursplanen för samhällskunskap t ex genom ord som demokratiska processer, kritiskt granska och 
olika synvinklar (Skolverket 2015a). Läroböckerna har dock inte lämnat utrymme för vare sig det 
innovativa respektive det kritiska tänket som dessa medborgare kännetecknas av (Crowley & Swan 
2016, 5f).  

Avslutningsvis är jag enig med Crowley och Swan i att ekonomiundervisning borde breddas till att 
uppmuntra ekonomiskt tänkande inom alla områden (a.a., 7). Då är det ännu viktigare att begreppet 
ekonomi klart definieras i både läroplan och läroböcker. Dessutom är det angeläget att bredda synen 
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på ekonomi och ekonomiundervisning genom att utveckla alla typer av ekonomiska medborgare och 
tydliggöra detta i både läroplan och i läroböcker.  

6.2 Avslutande kommentar 
När jag började med denna uppsats var jag nyfiken på hur det kommer sig att människor i allmänhet 
och gymnasieelever i synnerhet har så en snäv bild av vad ekonomi innebär. Syftet med denna studie 
blev därför att försöka svara på den frågan genom att ta reda på hur läroplan och läroböcker i 
grundskolan definierar ekonomi och framställer ekonomiska fenomen. 

Undersökningen har till viss del bekräftat varför pengar är bilden, eftersom ekonomiundervisningen 
långt upp i åldrar lägger tonvikten på just pengar. Ekonomi är svårt, vilket även exempelvis 
samhällskunskapslärare tycker (Schüllerqvist & Osbeck 2009, 75), och jag kan förstå varför läroplans- 
och läromedelsförfattare börjar med det monetära. Det finns dock en risk att både lärare och elever 
stannar i den aspekten och har svårt att lyfta ekonomi till något bredare ekonomiskt tänk som vi 
faktiskt kan ha nytta i allt det vi gör. Ekonomi genomsyrar hela samhället och skolan, och därför är det 
viktigt att vi både har en gemensam bild av vad ekonomi är och hur vi kan använda det ekonomiska 
tänket.  

Den personligen ansvarige medborgaren är den som lyfts fram i all ekonomisk undervisning både i 
läroplan och läromedel, vilket begränsar den demokratiska processen. Jag anser därför, i linje med 
Crowley och Swan (2016, 7), att det är viktigt att vi öppnar upp för vilken ekonomisk medborgare vår 
nuvarande skola skapar och därefter tar ett nytt tag, där vi breddar verksamheten till att gälla alla typer 
av ekonomiska medborgare. Vi behöver vara personligen ansvariga för vår ekonomi, och insatta i 
företagens och den offentliga sektorns ansvar för ekonomin, samt engagera oss både i den rådande 
samhällsstrukturen och vara kritiska till densamma.  

För att ta reda på mer om vad elever lär sig om ekonomi i grundskolan, skulle det behövs forskning 
som förankrar sig tydligare i den reella undervisningen. Hur lärare i grundskolan definierar ekonomi 
och vilka fenomen de lyfter fram är exempel på en sådan fråga. Det skulle även vara intressant att 
observera undervisningen, för att se hur ekonomi och ekonomiska fenomen framställs och diskuteras i 
verkligheten. 

I dag finns inte ekonomi i de övergripande kunskapsmålen. Eftersom ekonomi genomsyrar vårt 
samhälle, anser jag precis som Lindvall (2008, 1), att ekonomiskt tänkande även borde genomsyran 
skolan finnas med i de övergripande kunskapsmålen tillsammans med språk, matematiskt tänkande 
m.m. Det kanske behövs speciella ekonomilärare även i grundskolan. Ekonomilärare med en mer 
nyanserad syn på vad ekonomi handlar om, som kan ge eleverna grundkunskaperna till ekonomiskt 
tänkande och stötta andra lärare i att integrera andra ämnen med ekonomi. 

För att uppnå en högre och bredare financial literacy (Davies 2015, 300) och en bättre grund för 
ekonomiskt medborgarskap (Crowley & Swan 2106, 7), kanske skolan skulle kunna införa ekonomi i 
en bredare form genom att låta ekonomiskt tänkande genomsyra all verksamhet. Den hållbara 
utvecklingen kanske skulle vara lättare att uppnå, om vi inte skiljde de olika frågorna åt. Tänk om vi i 
skolan kunde låta eleverna träna ekonomiskt tänkande i alla aspekter av livet – att hushålla med 
begränsade resurser. Människans, naturens och av människan skapade resurser. Alla resurser är 
begränsade, utom möjligtvis kärlek.  
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6.3 Metoddiskussion 
Det finns för- och nackdelar med alla typer av tillvägagångssätt. Jag valde att göra en kvalitativ 
undersökning och med det medföljde risken att som forskare påverka resultatet (Denscombe 2016, 
18), eftersom det aldrig går att vara helt objektiv. Genom att vara tydlig med vad jag har gjort och 
vilken bakgrund jag har hoppas jag att tillförlitligheten är tillräckligt hög. Ett annat sätt hade kunnat 
vara att skriva uppsatsen tillsammans med någon annan, för att få ytterligare en syn på saken. Den 
möjligheten förelåg dock inte. 

Dessutom har jag genom att använda en modell för brukstextanalys (Hellspong 2012, 17ff) försökt 
förhålla mig så pass objektiv som möjligt. Det finns dock en risk att detta steg kan verka som en 
omväg till att komma fram till resultatet, men det var viktigt för mig att vara tydlig och strukturerad 
för att försöka skala bort så mycket förutfattade meningar och värderingar som möjligt. 

Jag hade även kunnat göra en mer ingående textanalys med fokus på hur författarna valt att uttrycka 
sig (ex genom vilka ord och meningsbyggnader) istället för att avsluta med en tematisering. Detta 
ansåg jag dock inte att jag hade kompetens att göra och jag var även nyfiken på att koppla mina fynd 
till den tidigare teorin om ekonomiska medborgare. 

En brist i studien är att jag inte har haft utrymme att titta på entreprenörskap i skolan och 
entreprenöriellt lärande. De delarna är intressanta för att undersöka hur väl läroplanen uppfyller den 
deltagande ekonomiska medborgarens behov. I läroböckerna har jag dock inte funnit några tecken på 
detta. Det får bli en annan studie som tittar på denna aspekt.  

Det går alltid att visa på för- och nackdelar med urval och avgränsningar. Det hade kunnat vara 
intressant att göra en fallstudie på en skola, där hela kedjan från läroplan via läromedel i stort till lärare 
och själva undervisning skulle ingå. Mitt metodval upplever jag är en början till denna forskning, och 
ett underlag för en sådan fallstudie. 

Det bästa urvalet är att undersöka samtliga exemplar, men det finns det sällan, för att inte säga aldrig, 
utrymme för. Om jag hade hade valt andra läroböcker, hade jag då fått ett helt annat resultat? Nej, jag 
tror inte det. Jag har kommit i kontakt med så pass många läroböcker inom området att jag vill påstå 
att liknelserna mellan böckerna är betydligt fler än skillnaderna. 
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Bilaga 1 

Economic citizenship 
archetype 

Personally Responsible 
Economic Citizen 

Participatory Economic 
Citizen 

Justice-oriented 
Economic Citizen 

Economic citizenship 
archetype descriptions 

The personally 
responsible economic 
citizen makes prudent 
personal spending, 
saving and budgeting 
decisions; engages in 
long term economic 
planning; uses economic 
ways of thinking in many 
facets of life, considering 
cost-benefit analysis, 
opportunity cost etc. to 
make better personal 
decisions. 

The participatory 
economic citizen actively 
participates in 
organizations related to 
the economic affairs of 
the community, state, or 
nation, whether in the 
private or the public 
sector; values 
entrepreneurship, 
innovation and free 
markets; sees markets 
and government as 
functioning systems; 
applies economic ways 
of thinking when solving 
social and political 
problems. 

The justice-oriented 
economic citizen works 
to create a more 
sustainable economic 
system that protects 
workers and the 
environment; engages in 
collective action to 
highlight unjust 
economic conditions; 
seeks out and values the 
perspectives of those 
who are not well served 
or feel exploited by the 
free market system; uses 
economic ways of 
thinking to better 
understand poverty, 
unemployment, 
underemployment etc. as 
structural economic 
problems rather than 
individual failures. 

Economic citizenship 
archetype assumptions 

For the personally 
responsible economic 
citizen, good economic 
citizenship involves 
deploying economic 
thinking as a means of 
making productive 
personal decisions.  

For the participator 
economic citizen, good 
economic citizenship 
involves taking positions 
of leadership as a means 
of solving economic 
problems.  

For the justice-oriented 
economic citizen, good 
economic citizenship 
involves identifying the 
root causes of economic 
injustice and working 
collectively to promote 
systemic economic 
reforms.  

Sample economic civic 
action by archetype 

Due to a sharp increase 
in gas prices, the 
personally responsible 
economic citizen rides 
his/her bike to work.  

Due to a sharp increase 
in gas prices, the 
participatory economic 
citizen organizes a 
community event about 
bicycle awareness. 

Due to a sharp increase 
in gas prices, the justice-
oriented economic 
citizen arranges a bike 
share program and works 
with city officials to 
expand bike lanes, 
particularly in 
marginalized 
communities. 

Bilaga 1: Beskrivning av ekonomiska medborgarideal (Crowley och Swan, 2016, appendix b) 
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