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Sammanfattning 

Att ekonomiundervisning är vanligt förekommande under kursen Samhällskunskap A är ett 

faktum, men hur skriver läroböckerna om ekonomi, och hur uppfattar eleverna 

undervisningen? Är den tråkig, svår och komplicerad, eller intressant och rolig? Det är 

undersökningens syfte att undersöka dessa frågor. Hypotesen som presenteras är att eleverna 

uppfattar undervisningen som tråkig och komplicerad för att denna inte kopplas till deras egen 

verklighet, utan bara är teoretisk. 

Studiens resultat bygger på dels en analys av hur läroböcker presenterar ekonomiämnet, och 

vad som ses som viktigt av författarna, samt kvalitativa intervjuer med sex elever som just nu 

läser eller nyligen har läst Samhällskunskap A om deras upplevelse av undervisningen.  

De slutsatser som kan dras av undersökningen är att läroböckerna i mångt och mycket liknar 

varandra i vad de väljer att ta upp, men att det finns viss variation, och att dessa brister i sitt 

ekonomiavsnitt när det kommer till ekologisk hållbarhet och historisk bakgrund. När det 

kommer till elevernas upplevelse av ekonomiämnet är de flesta positivt inställda till det, och 

tycker det är intressant. De intervjuade eleverna hade också haft en undervisning med stor 

verklighetsanknytning. Om detta beror på att den nuvarande ekonomiska krisen driver upp 

både intresse och möjligheterna att använda sig av verkliga händelser har dock inte 

undersökts. Några av respondenterna tar även upp lärarens roll som intresseväckare i 

undervisningen, och elevernas förmåga att tillämpa sina kunskaper i ekonomi på fenomen de 

möter i vardagen är god. 

Abstract 

That economics is a common subject in the studies of basic civics in the Swedish secondary 

school is a fact, but how do textbooks present economics, and how do the pupils understand 

the teachings? Is it dull, difficult and complicated, or interesting and fun? The purpose of this 

study is to examine these questions. The hypothesis presented is that the pupils find the tuition 

dull and complicated because it is not relevant to their own lives, but just a collection of 

theories. 

The results of the study comes from a analysis of how textbooks present economics, and what 

the authors of these books see as important, and from qualitative interviews with six students 

that is currently studying, or has just finished studying basic civics, and their understanding of 

the tuition. 
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Conclusions drawn from the study is that the textbooks in many aspects are very much alike 

in the choices of presented subjects, but there is some variation, and there are flaws when it 

comes to ecological sustainability and historic background. The pupils’ experience of the 

subjects of economics is positive, many find it interesting. The tuition of the interviewed 

pupils also consisted of a clear connection to real life. If this is an effect of the current 

economic crisis enhancing both the interest for economics and the possibility to apply 

economics to real events is however not studied. Some of the respondents also bring forth the 

teachers’ role to gain interest in the tuition, and the pupils’ ability to apply their tuition on 

phenomena they experience in everyday life is at satisfying level.
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1 Inledning 

Att undervisning i och om ekonomi är något som är vanligt förekommande i den svenska 

samhällsundervisningen är ett faktum, och ämnet finns inskrivet i styrdokumenten. Men hur 

ser denna undervisning ut i verkligheten? Denna uppsats kommer beröra både hur läroböcker 

riktade mot samhällskunskapens A-kurs hanterar ekonomiundervisningen, men även hur 

eleverna ser på undervisningen, och om böckerna ger tillräckliga förklaringar för att eleverna 

ska förstå grundläggande ekonomi. Valet att arbeta kring ekonomiundervisning kommer från 

att jag själv hade dåliga kunskaper om ämnet efter genomgången gymnasieutbildning, men 

även därför att den globala ekonomin påverkar alla aspekter i vardagslivet, även här i Sverige. 

Att det vid tiden då detta skrivs även råder en global ekonomisk kris som gränsar mot 

depression är även det en anledning till ämnesvalet, då jag vill se om eleverna på 

gymnasienivå får den grundläggande kunskapen till att förstå vad det är som påverkar 

händelseförloppet.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är alltså tudelat, dels att ta reda på hur olika läroböcker för 

samhällskunskapens A-kurs hanterar ekonomiämnet som är vanligt förekommande i 

undervisningen, dels hur eleverna upplever ekonomiundervisningen genom böckerna och med 

understöd av läraren. Den första delen av syftet, alltså hur läroböcker redogör för ekonomi i 

samhällskunskapen används för att få en bild av vad läroböckerna fokuserar på och anser 

viktigt för eleverna att kunna. Den andra delen berör alltså hur eleverna uppfattar 

ekonomiundervisningen som sådan, och om de tycker att böckerna som används är 

tillräckliga, eller om de resonemang som förs i dem kräver mycket förklaring för att det ska 

bli tydligt. Frågeställningarna i uppsatsen är: 

• Hur framställs ekonomiavsnittet i läroböckerna i samhällskunskapens A-kurs? Vilka 

teman framhålls som viktiga i de olika böckerna? 

• Skiljer sig böckerna nämnvärt åt vad gäller innehåll och fokus?  

• Hur upplever eleverna undervisningen i ekonomi, är den tillräcklig eller behöver den 

förbättras?  

• Kopplas ekonomiundervisningen på något sätt ihop med vad som händer i 

verkligheten? 
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Den hypotes jag har angående hur eleverna upplever ekonomiundervisning är att de allra 

flesta ser den som komplicerad och onödigt matematisk och tråkig, detta eftersom mycket av 

undervisningen inte kopplas samman med deras egen värld, utan rör sig på det 

makroekonomiska planet. 

1.2 Metod 

För att svara på ovanstående frågeställningar och uppfylla de båda syften som uppsatsen har 

kommer två olika metoder användas. För att uppfylla det första syftet, alltså hur läroböcker 

framställer ekonomi och hur detta skiljer sig kommer en kvantitativ textanalys att göras, där 

det fokuseras på just vilka delar som anses viktiga. När det kommer till hur eleverna uppfattar 

ekonomiundervisningen i kursen Samhällskunskap A kommer detta syfte att uppfyllas med 

hjälp av kvalitativa intervjuer med elever som läser kursen.  

Den kvantitativa textanalysen kommer att kvantifiera och jämföra läroböckerna i avseende 

mängden underrubriker, bilder, modeller och tabeller/faktarutor. Detta eftersom ekonomi är 

ett komplicerat och teoretiskt ämne, och just modeller, bilder och faktarutor kan hjälpa 

eleverna att få grepp om invecklade händelseförlopp och sammanhang. Detta stöds också av 

Vernerssons didaktiska resonemang angående användning av modeller i 

samhällsvetenskaperna, där han hävdar att ”Med modellens hjälp kan vi ge en mer eller 

mindre förenklad bild av verkligheten. Modellen fungerar m.a.o. som en länk mellan teori och 

verklighet.”  Med modeller avser här Vernersson vissa aspekter av ett studieobjekt så som 

fotografier, detaljerade kartor och teckningar, eller schematiska, matematiska och verbala 

symbolmodeller såsom pilar, boxar, diagram, bokstäver med mera.1 I denna uppsats är främst 

de schematiska modellerna av vikt, då dessa har störst relevans när det kommer till att 

förklara ekonomiska företeelser. Underrubrikerna kvantifieras för att ge en uppfattning om 

hur uppdelad ekonomidelen i läroböckerna är, alltså hur de är strukturerarade. Bilderna 

kommer dock inte att analyseras, utan används enbart för att se hur förhållandet mellan de 

olika grafiska elementen ser ut. 

Böckerna kommer även att jämföras utifrån vissa bestämda teman i ett binärt system, där 

temat antingen förekommer eller inte förekommer i läroböckerna. Urvalet av teman är baserat 

på förekomsten av dem i minst en av källorna, och detta ger en bild av vad författarna till 

läroböckerna anser vara viktigt och centralt inom ekonomiavsnittet, och leder till att 

                                                 

1 Vernersson, Folke, Undervisa om samhället. Didaktiska modeller och läraruppfattningar, (Studentlitteratur, 
Lund 1999) s. 222f , 225  
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jämförelser möjliggörs mellan de olika böckerna för att se hur dessa skiljer sig åt. Antalet 

teman var från början större, men har begränsats. Totalt berörs 23 teman, uppdelade i sex 

grupper. Dessa grupper är Ekonomiska grunder, Historisk utveckling, Ekonomiska 

ideologier/system, Aktörer, Välfärdsmått och Global ekonomi. Grupperna Historisk utveckling 

och Global ekonomi är medtagna därför att det i läroplanen för de frivilliga skolformerna 

tydligt anges att undervisningen skall genomsyras av dels ett historiskt perspektiv, och även 

att undervisningen skall kopplas till det internationella och det globala.2 De andra fyra 

grupperna (Ekonomiska grunder, Ekonomiska ideologier/system, Aktörer och Välfärdsmått) är 

medtagna därför att de är tydliga delar i den ekonomiska världen, och sådant som en 

medborgare bör känna till i sitt framtida samhällsliv. Denna metod ligger mellan det som 

Göran Bergström och Kristina Boréus i Textens mening och makt kallar innehållsanalys och 

idé- och ideologianalys.3 I den förstnämnda, innehållsanalys, räknas frekvensen av ett visst 

ord eller tema i en större mängd text, något som inte är applicerbart utan viss anpassning till 

den förhållandevis lilla textmängd jag undersökt. Idé- och ideologianalys går mer på djupet, 

och undersöker förekomsten av olika på förhand bestämda dimensioner i en text..4 Denna 

undersökningen ligger alltså mellan dessa två, där de teman som valts speglar vad författarna 

anser viktigt. 

När det kommer till intervjuerna är dessa av kvalitativ semistrukturerad form, detta för att 

kunna gå på djupet och följa upp det intervjupersonerna säger med följdfrågor.5 Jag är även 

medveten om att det när det kommer till elevintervjuer angående ämnen i skolan är lätt för 

eleverna att vilja framstå som negativa till ämnet. Detta hoppas jag till viss del kunna stävja 

med hjälp av just följdfrågor utefter vilka ämnen som intervjupersonerna själva tar upp när det 

kommer till ekonomiundervisningen i skolan. 

1.3 Urval 

Denna uppsats omfång tvingar fram ett urval av både vilka läroböcker som undersöks och 

vilka elever som intervjuas. När det kommer till läroböckerna har fyra stycken valts ut, dessa 

fyra är Exposé Aktiv samhällskunskap kurs A, Forum samhällskunskap A plus, Kompass till 

                                                 

2 Se till exempel Skolverket, Läroplan förde frivilliga skolformerna Lpf 94, , (Skolverket, Stockholm 2006) s. 3 
och 6  
3 Bergström, Göran, och Boréus, Kristina, Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. (Studentlitteratur, Lund, 2005) s. 43-84 och 149-177 
4 Ibid. s. 162f 
5 Bryman, Alan Samhällsvetenskapliga metoder (Liber Ekonomi, Malmö 2002) s. 301ff 
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samhällskunskap A och Nya Millennium Samhällskunskap A-B-C.6 Dessa har valts för att de 

dels är utgivna av stora förlag och har spridning i skolorna, och dels för att alla fyra är relativt 

nyutgivna, ingen bok är äldre än sex år vilket i samhällskunskap ändå är en förhållandevis 

lång tid, då samhällskunskap är ett aktuallitetsämne. Anledningen till varför inte ett större 

antal böcker undersökts är att jag ser dessa böcker som representativa för läroböcker i 

samhällskunskap, och de är alla utgivna av stora förlag. De riktar sig även alla mot 

samhällskunskapens A-kurs, vilken är den som avses undersökas, även om Nya Millennium 

innehåller material för både A, B och C-kurserna är det där möjligt att skilja på materialet som 

riktar sig mot A-kursen och det material som riktar sig mot de senare kurserna, då boken är 

uppdelad i en grunddel och en fördjupningsdel. De delar i Forum och Exposé som berör 

privatekonomi har heller inte undersökts, då Nya Millennium och Kompass saknar 

motsvarande kapitel. 

När det kommer till urvalet för de elever som intervjuats är det gymnasieelver som just nu 

läser, eller nyligen har läst samhällskunskapens A-kurs, då det är denna som undersökts. 

Eftersom kursen är en kärnämneskurs läser alla elever oavsett program denna, vilket innebär 

att den potentiella respondentgruppen är mycket stor. Jag ville få tag i respondenter som 

studerar vid olika skolor, och i olika delar av landet, för att få en större bredd i svaren, och 

minska den enskilde lärarens påverkan på resultatet, detta visade sig dock svårt. Att 

utbildningen skall vara likvärdig över hela landet är även det ett motiv till viljan att sprida 

respondenterna till olika skolor och helst även olika delar av landet. Det är dock inte möjligt 

att göra ett urval som blir helt slumpmässigt, eftersom undersökningen riktar sig mot de som 

just nu läser samhällskunskap A. Det är inte heller möjligt att intervjua så många personer att 

undersökningen blir statistiskt signifikant, detta på grund av undersökningens omfattning och 

tidsram. 

1.4 Etik 

I uppsatsen förekommer material från intervjuer, och det finns därför vissa etiska 

överväganden som måste göras. Dessa innefattar de fyra kraven som Bryman tar upp, 

nämligen Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.7 

                                                 

6 Andersson, Jan-Olof och Andersson, Anna, Exposé Aktiv samhällskunskap A  (Almqvist & Wiksell, Stockholm 
2003), Brolin, Krister och Nohagen, Lars,  Forum samhällskunskap A Plus (Bonnier Utbildning AB, Stockholm 
2006), Eliasson, Maria och Nolervik, Gunilla, Kompass till samhällskunskap A (Gleerups Utbildning AB, 
Malmö 2007) och Palmquist, Christer och Widberg, Hans Kristian, Nya Millennium Samhällskunskap A-B-C 
(Bonnier Utbildning AB, Stockholm 2007) 
7 Bryman s. 440 
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Informationskravet innebär att de deltagande i undersökningen är medvetna om forskningens 

syfte samt att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta om de så vill. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan i 

undersökningen, och samtycker till sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att alla 

uppgifter om personer som ingår i undersökningen behandlas med största möjliga 

konfidentialitet, och att personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer 

åt dessa. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att uppgifterna som samlas in om enskilda 

personer bara används i forskningssyftet. Detta har alla intervjupersoner informerats om, och 

alla intervjupersoner kommer vara anonyma i undersökningen, eftersom det inte är meningen 

att så att säga hänga ut någon om de skulle framkomma kritik mot undervisningen som 

bedrivs. Uppsatsen berör dock inte några etiskt känsliga personuppgifter eller annat etiskt 

känsligt material, risk för skada för deltagarna eller kränkning av privatlivet. För att 

levandegöra respondenterna kommer dessa ges ett fiktivt namn istället för deras riktiga. 

1.5 Disposition 

Nästa kapitel, kapitel 2, kommer att beröra en del av den stora mängd litteratur och teori som 

finns inom ekonomiämnet. Kapitel 3 kommer att beröra de dokument som finns från statligt 

håll angående ekonomiavsnittet i samhällskunskapsundervisningen, alltså kursplaner, 

betygskriterier och läroplan. Under kapitel 4 visas undersökningen av kurslitteratur, medan 

kapitel 5 sammanfattar de kvalitativa intervjuerna med elever som läser samhällskunskap A 

och deras syn på ekonomiundervisningen. Nästa kapitel, alltså kapitel 6, framläggs resultaten 

av undersökningarna och uppsatsens två delar knyts ihop för att svara på frågeställningarna, 

för att sedan slutsatser skall kunna dras i kapitel 7, där även en diskussion om resultaten och 

metoderna i stort kommer föras. Här kommer även förslag på vidare forskning presenteras. 

2 Litteratur och teori 

Detta kommer inte att bli någon vanlig genomgång av ekonomiska grundteorier, utan jag 

förutsätter att läsaren är familjär med exempelvis ett utbuds- och efterfrågediagram och hur 

detta är en kraftig förenkling av verkligheten. Det kommer inte heller bli någon genomgång 

av pedagogiska teorier, utan mer en genomgång av hur etablerad ekonomisk teori används för 

att förklara fenomen som ofta inte kopplas samman med just ekonomi.  

En annan sak som är värd att nämna innan genomgången av litteraturen och teorierna är att 

denna är riktad mot högskole- eller universitetsstudier, men trots detta kan vara användbara på 
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en lägre nivå eftersom de på ett tydligt och enkelt sätt förklarar makro- och mikroekonomiska 

fenomen, exempelvis betydelsen av externa effekter, inflation, arbetslöshet och avvägningen 

mellan nytta och kostnad. 

Flera av böckerna påpekar att ekonomi som ämne ofta fått dåligt rykte bland allmänheten på 

grund av tendensen att vara invecklat och matematiskt, och på så sätt skrämma bort ”den stora 

massan” genom en mängd teoretiska övningar och antaganden som i bästa fall endast 

förklarar en liten del av den ekonomiska världen, och inte ger någon helhetsbild.8 Robert H. 

Frank går så långt att han kritiserar hur lärare i ekonomi på universitetsnivå lär ut ämnet, då 

han hävdar att de på grund av mängden teori som tas upp enbart rör vid ytan av varje del, och 

på grund av att det inte fästs i studenternas verklighet faller kunskapen i glömska tämligen 

omgående.9 Frank argumenterar även för att använda en narrativ stil när det kommer till att 

lära ut ekonomi, och frångå de matematiska formaliteterna eftersom de flesta människor är 

vana med att hantera kunskap narrativt, men dock inte kunskap via diagram och matematiska 

formler.10 Detta går tydligt att koppla till vad Sten Arevik och Ove Hartzell skriver i sin bok 

Att göra tänkande synligt, där de argumenterar för att om kunskap skall uppstå kan inte ett 

komplicerat begrepp bytas ut med ett annat komplicerat begrepp utan att koppla det till något 

som ligger i elevens/studentens egen värld, och på så sätt konkretisera det.11 Ekvationer, 

modeller och diagram kan här liknas vid vad som i Arevik och Hartzell kallas för begrepp, 

och alltså behöver dessa förklaras på ett översiktigt och förståligt sätt.  

Detta är precis vad ekonomen Steven D. Levitt och journalisten Stephen J. Dubner gör i 

boken Freakonomics, där de använder ekonomisk metod och teori för att förklara 

vardagsfenomen, såsom fusk bland lärare och varför brottsligheten i USA plötsligt minskade 

kraftigt under andra halvan av 1990-talet.12 De använder sig av ekonomiska teorier som teorin 

om asymmetrisk information, att en part i en uppgörelse sitter på mer information är den 

andra, för att förklara så vitt skilda fenomen som varför mäklare finns och varför alla i sina 

annonser när det kommer till dateingsidor på internet är snyggare än genomsnittet, och hur det 

i sin tur leder till ett skevt urval på dessa sidor, men förklarar varför exempelvis de flesta bilar 

                                                 

8 Coyle, Diane, The soulful science. What economist really do and why it matters, (Princeton University Press, 
Princeton, 2007) s. 1-4, Dubner, Stephen J. och Levitt, Steven D, Freakonomics. En vildsint ekonom förklarar 
det moderna livets gåtor. (Månpocket, Stockholm, 2007) s. 12-14 och  Frank, Robert H., The Economic 
Naturalist. Why economics explains almost everything. (Virgin Books Ltd., London, 2008) s. 4 
9 Frank s. 4-6 
10 Ibid s. 10 
11 För vidare information om detta se Sten Arevik och Ove Hartzell, Att göra tänkande synligt. En bok om 
begreppsbaserad undervisning. (HLS Förlag, Stockholm, 2007) och Frank s. 10f 
12 Dubner och Levitt s. 19-51 och 117-145 
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på begagnatmarknaden är de mindre bevarade exemplaren.13 Robert H. Frank gör ungefär 

samma sak i The Economic naturalist, där han med hjälp av ekonomiskt tänkande förklarar 

exempelvis varför skillnaden i storlek mellan könen hos vissa djurarter finns, men inte hos 

andra, och varför kamikazepiloter trots att de i de flesta fall kraschade sitt flygplan och 

därigenom avled bar hjälm.14 Att bokens underrubrik dessutom är Why economics explains 

almost everything är även talande för var Frank applicerar ekonomiskt tänkande. Frank 

diskuterar även en av ekonomins grundprinciper, nämligen avvägningen mellan kostnad och 

nytta som en grund till alla ekonomiska utbyten.15 Detta går helt enkelt ut på att vid varje 

transaktion sker en avvägning mellan kostnaden för varan, och nyttan som varan ger, vare sig 

det gäller att köpa en läsk, eller investera i industrirobotar för bilproduktion. Detta är något 

som sker automatiskt när det kommer till de flesta vardagliga transaktionerna, men ändå är en 

av de tydligaste anledningarna till varför dessa transaktioner sker, eller inte sker. Nyttan måste 

helt enkelt väga upp kostnaden, och helst även överstiga kostnaden. 

En som går den andra vägen är Håkan Pihl, som i sin Ekonomi från början startar med en 

självskapad, teoretisk öde ö, och därigenom successivt bygger upp ett samhälle med 

fungerande ekonomi.16 Pihl går från det mest grundläggande, nämligen att alla resurser är 

knappa och att en avvägning måste göras, till makroekonomisk stabiliseringspolitik för ett 

samhälle. De olika tankarna problematiseras också, så att mångtydigheten i de möjliga valen 

läggs fram på ett greppbart sätt. Även här är Arevik och Hartzell applicerbara, då Pihl på ett 

väldigt pedagogiskt och tydligt sätt förklarar de begrepp som används, och det finns en tydlig 

progression i bokens uppbyggnad. 

I mer traditionell makroekonomisk mening finns det ekonomer som Paul Krugman, 2008 års 

mottagare av Riksbankens pris till Alfred Nobels minne, som hanterar den nuvarande 

ekonomiska krisens orsaker i sin bok döpt till just Krisen.17 Även Krugman använder de 

ekonomiska teorierna för att förklara en verklig händelse, i det här fallet den pågående 

ekonomiska krisen, genom bland annat historiska tillbakablickar på tidigare kriser, och 

förklaringar av vad som orsakade och vad som löste dem. Krugman poängterar även att han 

försöker förklara varför den nuvarande krisen skedde, inte vad som hände.18 En nationell eller 

                                                 

13 Ibid. 67-78 
14 Frank s. 7-10, 184-186 
15 Ibid. s. 11-13, 15-31 
16 Pihl, Håkan, Ekonomi från början. En samhällsekonomisk introduktion. (Studentlitteratur, Lund, 2007) 
17 Krugman, Paul. Krisen. Orsaker, verkan, åtgärder, (Lepard förlag, Stockholm, 2009) 
18 Ibid. s. 9 
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internationell ekonomisk kris är en stor makroekonomisk händelse, och tämligen 

svårförklarad på grund av dess omfattning. En av de största orsakerna till dagens kris, enligt 

Krugman, är det så kallade skuggbanksystemet, där finansinstitut som det numera ökända 

Lehman Brothers handhar stora summor pengar för investeringar, men saknar de 

försäkringssystem som banker har, exempelvis garantier att banken är god för de pengar som 

sätts in. De kringår även regleringarna som gäller banker. Detta kollapsade alltså som en del i 

den finansiella krisen, med vad Krugman kallar bankrusningar, helt enkelt att allt för många 

ville ha ut sina pengar ur systemet, medan det inte fanns tillräckligt många nya investerare.19 

Detta är dock bara en aspekt av dagens kris, och Krugman går även igenom tidigare kriser, 

från depressionen på 1930-talet och dess orsaker, till kriserna i Asien och Ryssland i slutet av 

1990-talet. Han använder exempelvis de japanska keiretsu, en grupp företag samlade kring en 

gemensam bank, som exempel på hur moralisk risk (alltså att om det går bra vinner alla, om 

det går dåligt förlorar spararna men inte banken) kan komma att påverka spekulationen på 

finansmarknaden, som den gjorde i Japan på 1980-talet och tvingade staten att gå in med stora 

summor för att rädda bankerna.20 Krugman använder, likt Frank och Dubner och Levitt, 

enklare modeller för att förklara makroekonomisk teori. Ett av hans mer talande exempel som 

går igen genom boken är ett barnvaktskooperativ i Washington, som han använder som ett 

slags minination med egen centralbank i sin styrelse, som får illustrera hur makroekonomin 

fungerar på ett klart greppbart sätt.21 Något som Krugman även kritiserar i sin inledning är 

ekonomers vana att luta sig mot modeller. Han anser att modellerna bör användas likt en 

byggställning för resonemangen kring de ekonomiska frågorna, för att sedan skalas bort så 

resonemangen kan stå för sig själva.22 Detta kan kopplas till vad Roger Säljö skriver om 

kommunikativa stöttor, som hjälper till att dela upp problemet i mindre delar, för att sedan 

lösa det. Säljö diskuterar även den så kallade utvecklingszonen, alltså det som är möjligt för 

att eleven att lära sig utan att gå över huvudet på den.23 Detta är något som är viktigt när det 

kommer till ekonomiämnet, eftersom stöttorna bryter ner de komplicerade resonemangen, och 

om dessa hålls inom utvecklingszonen är det möjligt för eleven att ta till sig dessa. 

                                                 

19 Ibid. s. 158f 
20 Krugman s. 61-68 
21 Ibid exempelvis s. 21-23, 70-72, 76f 
22 Krugman. s. 10 
23 Säljö, Roger, Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. (Prisma, Stockholm, 2000) s. 119-125 
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Den sista ekonomen jag vill presentera är Diane Coyle, vars bok The soulful science kopplar 

samman de två grenarna mikro- och makroekonomi på ett bra sätt.24 Inledningsvis går Coyle 

igenom den makroekonomiska historien, vad som skapar tillväxt och hur fattigdomen kan 

bekämpas. Detta är med ett så kallat top-down-perspektiv, att världen ses uppifrån. 

Mittsektionen av boken berör mikroekonomi, eller varför vi människor handlar som vi gör ur 

ett ekonomiskt perspektiv, och detta ur ett så kallat bottom-up-perspektiv, alltså från 

människans påverkan på de ekonomiska realiteterna. Avslutningsvis kopplas de båda 

perspektiven samman i en förklaring till hur dessa två perspektiv har format de institutioner 

som vi idag lever i. Något som Coyle även lyfter fram, och som jag ser som viktigt, är det 

faktum att ekonomin inte är statisk, utan i konstant förändring. Den kritik som framläggs är att 

en jämförelse ofta görs i två jämviktspunkter i en modell när förändringar över tid skall 

undersökas, utan hänsyn till vad som hände mellan dessa jämviktspunkter. Coyle pekar 

istället på att det finns en mängd olika anledningar till varför förändringen skett, och att det är 

dessa, inte storleken eller förändringen i sig, som är det viktiga.25 

Något som dessa fem böcker har gemensamt är att de applicerar ekonomiska teorier i 

praktiken, och förklarar fenomen med hjälp av dessa. Detta är alltså exempel på hur man 

skulle kunna göra ekonomi mer greppbart för eleverna, samtidigt som de grundläggande 

teorierna får tydliga förklaringar på grund av att de sammankopplas med verkliga händelser. 

Detta är något jag anser vara värt att lyfta fram, för att kunna ställa det i kontrast mot hur 

ekonomiämnet ofta presenteras i skolan, och visa på att ämnet i sig är större än vad det 

presenteras som, och har fler tillämpningar än de uppenbara. 

3 Ekonomiundervisningen i styrdokument 

Gymnasieskolans åtaganden styrs av en mängd dokument, där bland annat kursplaner, 

betygskriterier och läroplan för de frivilliga skolformerna ingår (hädanefter angiven som Lpo 

-94). Nedan kommer de delar av styrdokumenten som handlar om ekonomiundervisning 

presenteras, för att senare i uppsatsen kunna kopplas till hur läroböckerna behandlar ämnet. 

De behandlas här från en generell nivå (läroplanen för de frivilliga skolformerna) som gäller 

hela skolans arbete, ner till dokument som styr ämnet och en kurs, alltså detaljnivå. 

3.1 Läroplanen för de frivilliga skolformerna 

                                                 

24 Coyle passim  
25 Ibid s. 41-43, 62 
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Även fast läroplanen är tänkt att styra undervisningen och skolverksamheten som helhet finns 

det i den starka kopplningar till just ämnet samhällskunskap. Många av de viktiga värderingar 

som skall genomsyra hela skoverksamheten, exempelvis de demokratiska värderingarna, 

faller ofta under samhällskunskap. När det gäller specifikt ekonomiundervisning finns det  ett 

antal punkter som kan kopplas till ämnets relevas i undervisningen. Under rubriken 2. Mål 

och riktlinjer  står följande att läsa i de mål som eleven ska sträva mot som finns uppsatta 

under underrubriken 2.1 Kunskaper: 

 Skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolans nationella och 
 Specialutformade program samt den gymnasiala vuxenutbildningen  

dessutom [...] 
 • Utvecklar kunskaper för ett föränderligt yrkesliv och för att kunna påverka 
  arbetsliv och samhällsliv, [...] 

• har kunskaper om internationell samverkan och gobala samband [...]26  

Detta, tillsammans med det som står under samma underrubriks Mål att uppnå, nämligen att 

eleven efter genomgången utbildning, bland annat 

 • kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån ett 
 ekonomiskt och ekologiskt perspektiv27 

är enligt mig tydligt kopplat till just undervisningen i ekonomi som en del av 

samhällskunskapen. Detta är också något som återspeglas i dokument som skall styra 

undervisningen mer i detalj, då de i stort sett fokuserar på samma punkter när det kommer till 

ekonomiundervisningen (se nedan). 

3.2 Kursplanen för ämnet samhällskunskap 

I kursplanen för Samhällskunskap står följande att läsa under rubriken Ämnets syfte: 

Ämnet syftar vidare till att ge eleverna ökade förutsättningar att  
aktivt delta i samhällslivet och en beredskap att hantera förändringar 
i samhället.28 

I detta har ekonomi en tydlig del för att eleverna skall kunna förstå varför vissa beslut tas, och 

vilka konsekvenser detta får, och hur de ska förhålla sig till de förändringar som sker, även 

ekonomiskt. När det sedan kommer till de mål att sträva mot som finns uppsatta i kursplanen 

finns det här en del som går att koppla till ekonomiämnet som sådant, nämligen att eleven 

strävar mot följande:  

                                                 

26 Skolverket, Läroplan för de frivilliga skolformerna, LPF 94, (Skolverket, Stockholm 2006) s. 9-10 
27 Ibid. s. 11 
28 Skolverket, kursplan för Samhällskunskap, hämtad från 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8&skolform=21&id=SH&extraId= 
den 20/4 2009 klockan 22.46 
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utvecklar kunskaper om och förståelse av hur politiska system fungerar, 
utvecklar förmågan att delta i och påverka politiska beslut, 
fördjupar sin förståelse av såväl det svenska som det internationella  
samhället i historisk belysning, 
utvecklar sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden samt sin 
förmåga att kunna se konsekvenser av olika handlingsalternativ för sig själv 
och för samhället.29 

Dessa anser jag kunna motivera en viss undervisning i ekonomi, även om så inte uttryckligen 

nämns i kursplanen, eftersom ekonomiska frågor är en stor del av det politiska livet i dagens 

värld, både på lokal, nationell och global nivå. Vidare i kursplanen ges en kortare historik om 

ämnet samhällskunskap, där Skolverket nämner att ämnet främst baseras på de akademiska 

ämnena statsvetenskap och nationalekonomi. Det nämns även att ”vid studier av olika 

samhällsfrågor är politiska och ekonomiska aspekter väsentliga” men att det även är viktigt att 

visa på ämnets bredd och att ämnet ska beröra aktuella samhällsfrågor.30 

3.3 Betygskriterier och mål i Samhällskunskap A 

När det kommer till de betygskriterier som finns för samhällskunskap A är nedastående det 

enda som explicit på något sätt berör ekonomin i ämnet:  

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs [...] 
kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala 
förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt eget  
samhälle som det internationella samhället31 
 

under samma rubrik står det även att eleverna skall ha kunskaper om, och veta hur man 

påverkar det politiska systemet på de olika nivåerna som gäller i samhället, även här skulle 

viss kunskap om ekonomi vara av vikt för elevernas förståelse. När det kommer till de 

uttryckliga målen för vad eleverna skall kunna när det gäller betygen Godkänd, Väl Godkänd 

och Mycket Väl Godkänd omnämns inte ekonomi explicit en enda gång, men det kan 

möjligtvis gå in under begreppet samhällsproblem som används under alla tre kategorierna, 

och alltså lämnar dessa det upp till läraren att välja ut om ekonomi skall ingå överhuvud taget 

i undervisningen. 

                                                 

29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Skolverket, betygskriterier för SH1201 – Samhällskunskap A, hämtad från 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=5&skolform=21&id=3754&extraId= 
den 20/4 2009 kl 22.14 
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4 Undersökning av läroböcker 

Under metodavsnittet i denna uppsats talades det om en kvantifiering av Underrubriker, 

Bilder, Modeller och Tabeller/Faktarutor i de olika läroböckerna. Nedan i diagrammet visas 

utfallet av denna kvantifiering, understödd för tydlighetens skull av en uppställning i 

tabellform. 

 

Något som framgår tydligt är att Forum i absoluta termer har mest av alla de grafiska 

elementen som kodifierats. Något som dock är värt att nämna är att Forum även är den bok 

där ekonomiavsnittet givits störts utrymme rent procentuellt, och omfattar i denna 

undersökning även flest sidor (106 sidor), medan Kompass är den lärobok där 

ekonomiavsnittet avhandlas på minst antal sidor (24). Mellan Exposé och Nya Millennium  

skiljer sig som synes inte siffrorna i lika stor utsträckning. De är även de som ligger närmast 

varandra i antal sidor som ekonomiavsnittet tar upp, nämligen 57 respektive 44. 

Något mer intressant blir det om kvantifieringen ställs i relation till antalet sidor som 

ekonomikapitlen i de respektive läroböckerna omfattar. Resultatet blir då som i tabell 1 nedan 

Tabell 1 Relativa förhållanden, Element/sida 
  Exposé Forum Kompass Nya Millennium 

Underrubriker /sida 0,82 1,00 0,88 1,36 

Bilder /sida 0,42 0,57 0,54 0,66 

Modeller/sida 0,07 0,31 0,21 0,23 

Tabeller/Faktarutor /sida 0,26 0,38 0,29 0,21 

Diagram 1 Grafiska element 
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Underrubriker 47 107 21 60 
Bilder 24 60 13 29 
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Tabeller/Faktarutor 15 40 7 9

Exposé Forum Kompass Nya Millennium
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Som synes blir då resultatet något jämnare, och skillnaden mellan böckerna är mindre än vad 

som framgår av diagram 1. Det som sticker ut mest är Exposés starkt begränsade användning 

av modeller, samt Nya Milleniums omfattande användning av både underrubriker och bilder. 

När det kommer till underrubrikerna mellan Nya Millennium och den som har minst 

underrubriker i förhållande till sidantal, Exposé, är differansen 0,54, och när det kommer till 

bilder som används ligger differensen på 0,24 av böckernas totala sidantal som rör 

ekonomiavsnittet. Exposé är de som är sparsammast med att använda sig av de grafiska 

elementen som kodifierats i undersökningen på alla punkter utom en, nämligen 

Tabeller/Faktarutor, där man ligger så att säga i fas med de övriga undersökta läroböckerna. 

De teman som de olika böckerna tar upp redogörs för i tabell 2 nedan, där de är indelade i de 

sex olika grupperna som nämndes i metodavsnittet, nämligen Ekonomiska grunder, Historisk 

utveckling, Ekonomiska ideologier/system, Aktörer, Välfärdsmått och Global ekonomi. Viktigt 

att ha i åtanke när man studerar tabellen är att den är binär till sin natur, alltså att en bock(�) 

visar på att temat förekommer i boken, dock inte i vilken utsträckning, eller vilken/vilka delar 

av temat som hanteras. Det finns heller ingen gräns för när en grupp är uppfylld, utan dessa är 

enbart för att förtydliga tabellens innehåll och förenkla läsningen av denna. Det går heller inte 

att se någon av böckerna som bättre än någon annan i denna undersökning, och det ligger 

heller inte i undersökningens syfte att göra det. 
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Tabell 2 Förekomsten av valda teman i läroböckerna 
  Exposé Forum Kompass Nya Millennium 
Ekonomiska grunder         
Utbud och efterfrågan � � � � 
Inflation och arbetslöshet � � � � 
Ekonomiska kretsloppet � � � � 
Produktionsfaktorer � � � � 
Produktionsmöjligheter   �     

Historisk Utveckling         
Självhushållning   � � � 
Industrialisering   �     
Ekonomiska kriser       � 
Välfärdsstaten �     � 

Ekonomiska ideologier/system         
Marknadsekonomi � �   � 
Planekonomi � �   � 
Blandekonomi � �   � 
Ekologisk hållbarhet   �     

Aktörer         
Fackföreningar � �     
Arbetsgivarorganisationer � �     
Offentlig sektor � � � � 
Finansiell sektor   �     
Riksbankens roll � � � � 

Välfärdsmått         
BruttoNationalProdukt (BNP) � � � � 
Human Development Index (HDI) �   �   
Kritik mot BNP   � � � 

Global ekonomi         
Nord mot syd �   �   
Multinationella företag   � �   

Summa 15 19 12 14 

Något som framgår av tabellen är att alla fyra böcker ligger bra till när det handlar om 

gruppen Ekonomiska grunder, dock är det bara Forum som behandlar avvägningen mellan 

produktionsmöjligheter i den så kallade produktionsmöjlighetskurvan. Detta är något jag 

förväntade mig att alla böckerna skulle hantera i någon utsträckning, då det är centralt för att 

förstå varför produktionen ser ut som den gör.  

Även den tydliga avsaknaden av teman under gruppen Historisk utveckling finner jag 

överraskande, eftersom styrdokumenten tydligt poängterar vikten av just en historisk 

bakgrund i all samhällsvetenskap, och det är något som saknas i stor utsträckning här, det är 

exempelvis bara Nya Millennium som tar upp tidigare ekonomiska kriser, och bara Forum 

som tar upp industrialiseringen. Båda dessa teman har dock påverkat dagens ekonomi i stor 

utsträckning, och borde alltså vara med som förklaring till dagens ekonomiska system. Dock 
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är det lite märkligt att tre av fyra böcker, Exposé undantaget, skriver om självhushållning, ett 

ekonomiskt system som ligger betydligt längre bak i tiden än industrialiseringen.  

Under Ekonomiska ideologier/system tar tre av fyra böcker upp de tre grundläggande 

systemen Marknadsekonomi, Planekonomi och Blandekonomi, medan Kompass inte berör 

någon av dessa, vilket jag finner märkligt, då det är tydliga förklaringar över hur de 

ekonomiska systemet i världen fungerar, och varför det ser olika ut i olika länder. Att det 

sedan bara är Forum som tar upp debatten kring ekologisk hållbarhet är också märkligt, då det 

i styrdokumenten finns en tydlig miljökoppling, och den debatten finner jag passande under 

bland annat ekonomiavsnittet, då det inom ekonomiavsnittet finns möjlighet att förklara 

varför naturresurser utnyttjas hänsynslöst och att exempelvis miljöförstöring leder till 

kostnader för samhället, samt att problematiken har en tydlig koppling till moralisk risk.32 

När det kommer till de olika ekonomiska Aktörer som undersökts är Forum heltäckande, och 

Exposé har täckt in alla undersökta teman utom den finansiella sektorn. Nya Millennium och 

Kompass däremot har bara behandlat den offentliga sektorn och riksbankens roll under sina 

ekonomiavsnitt. Det är möjligt att övriga teman hanteras i något av böckernas övriga kapitel 

dock, detta är inte undersökt. Att det bara är Forum som tar upp den finansiella sektorn 

misstänker jag bero på omfattningen av ekonomiavsnittet i Forum, där den undersökta delen 

upptar nästan en fjärdedel av hela läroboken. Motsvarande kan antagas gälla för Kompass, 

eftersom ekonomikapitlet där bara omfattar 24 sidor. I Nya Millennium finns det ett kapitel 

som heter ”Arbete och pengar”, där arbetsmarknadens parter behandlas utförligt. Dock ligger 

detta kapitel utanför undersökningen, och kan därför inte räknas med. 

Under gruppen Välfärdsmått har tre teman undersökts, nämligen Bruttonationalprodukt, 

Human Development Index och Kritik mot BNP som välfärdsmått. Den enda boken som har 

med alla tre teman är Kompass, medan Forum och Nya Millennium har med BNP och kritien 

av BNP, och Exposé har med både BNP och HDI men inte tar upp den kritik som riktas mot 

BNP som välfärdsmått. Även när det gäller nästa grupp, Global ekonomi, är Kompass den 

enda lärobok i undersökningen som har med båda teman, nämligen Nord mot Syd-frågan och 

de Multinationella företagen, medan Exposé endast har med det förstnämda, och Forum det 

sistnämnda, och Nya Millenium inget av det. Det verkar som om Kompass mest har fokuserat 

på de globala frågorna i sitt ekonomikapitel, medan övriga böcker försökt ge en någotsånär 

heltäckande bild.  

                                                 

32 Krugman s. 61-68 och Pihl s. 85f 
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När det kommer till hur  de olika läroböckerna skriver om ekonomi, finns det stora likheter 

mellan böckerna. Alla fyra läroböcker förklarar vad som händer i olika ekonomiska fenomen, 

men inte så mycket varför detta sker. Ett tydligt exempel är att alla böcker har delar som 

handlar om inflation och arbetslöshet, där det förklaras vad inflation är, men inte varför 

inflation uppstår. En annan sak som alla böcker har med är utbud och efterfrågan, där den 

klassiska modellen visas upp, och en förklaring till hur priser sätts ges, men åter igen ingen 

koppling till varför priset hamnar just där. Dessa förklaringar tenderar även att bli statiska, 

alltså att när exempelvis priset stabiliserat sig, så kommer det inte ändras, något som Coyle 

uppmärksammar är vanligt när det kommer till ekonomiska modeller, även på högre nivåer.33 

Den bok som är bäst på att förklara varför vissa ekonomiska fenomen sker är Forum, något 

som jag misstänker har med denna läroboks omfattande sidantal i jämförelse med de andra tre 

böckerna.  

Forum är även den bok som har mest förklaringar av begrepp, och de som går in djupast och 

dessutom kopplar dessa till saker som eleverna stöter på i sin värld. Detta misstänker jag 

också ha med sidantalet att göra, även fast Kompass, som omfattar minst sidor i urvalet, även 

har tydliga om relevanta förklaringar av de begrepp som används. Det är här dock viktigt att 

påpeka att böckerna inte är tänkta att användas utan understöd av läraren, som bör kunna 

förklara begreppen. 

Sammanfattningsvis går att säga att Forum var den lärobok som totalt täckte in flest teman, 

och Kompass den som tog upp minst. Detta verkar ha samband med storleken på 

ekonomiavsnitten i böckerna, då Forum ligger på hela 106 sidor, medan Kompass avsnitt 

utgörs av 24 sidor. Exposé och Nya Millenium ligger nära varandra i totalt antal behandlade 

teman, och även relativt nära varandra när det kommer till sidantalet som utgörs av ekonomi. 

5 Intervjuer med gymnasieelever 

Nedan kommer korta sammandrag av intervjuerna göras, samt en första analys av vad som 

egentligen sägs. Intervjusvaren kommer även i viss mån kopplas till teorierna, för att sedan 

kunna kopplas till undersökningen av läroböckerna och uppsatsen övergripande 

frågeställningar. Alla intervjuer genomfördes på platser där respondenterna känt sig trygga, 

antingen i respondentens närmiljö, eller i den gymnasieskola där utbildningen bedrivs. Alla 

elever som intervjuades läser teoretiska program på gymnasiet, och påbörjade sina 

gymnasiestudier läsåret 2007/2008. 
                                                 

33 Coyle s. 235-237 
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5.1 Respondent 1, Camilla 

Camilla läste samhällskunskap A under läsåret 2007/2008 och ekonomi lästes för hennes del 

under kursens första månad, men undervisningen återkom till ämnet för att läsa in den 

internationella ekonomin senare under vårterminen, och även koppla denna till historia, bland 

annat utvecklingen av de olika sociala systemen. Hennes lärare använde dock inte läroboken i 

särskilt stor utsträckning, utan undervisningen bestod av mycket lärarledda föredrag. Hon 

kommer även ihåg större delen av sin undervisning i ekonomi, och hon säger att läraren 

kopplade detta till vad som hände i Kina, att när priserna där gick upp blev det kaos inom 

landet, men relationerna med grannarna påverkades inte. Här finns en uppenbar koppling till 

det som Krugman gör genom Krisen, nämligen att koppla makroekonomiska teorier, i det 

fallet som Camilla tar upp teorin om inflationens effekter på import och export, till verkliga 

händelser, nämligen Kina.34 När det kommer till att koppla ihop det hon lärt sig i 

undervisningen till det som händer i dagens världsekonomiska läge har Camilla problem med 

att koppla ihop det teoretiska med bankrusningar och spridningen med hur detta kommer 

påverka hennes vardagsliv. Eftersom hon är elev vid en gymnasieutbildning ser hon det som 

att krisen inte påverkar henne i samma utsträckning som den påverkar människor i yrkeslivet, 

eftersom som hon själv säger ”inte som om jag behöver oroa mig för hyran, och att inte få 

jobb och såndana där grejer.”35 Den delen av krisen hon själv kan relatera till är den dåliga 

bostadsmarknaden, då släkten försöker sälja ett hus i Spanien, men detta försvåras på grund 

av marknadsläget, och att den rådande lågkonjunkturen leder till återhållsamhet. 

När det kommer till begreppen hävdar Camilla att ”Jag kommer ihåg hur man tänker på det, 

men jag kommer inte ihåg orden.”36 något som kan kopplas till Arevik och Hartzells tankar 

om begrepp, där det är begreppets innebörd men inte själva ordet som står i centrum.37 Hon 

påpekar även under intervjun att fokus borde ligga på förståelse av de ekonomiska grunderna, 

för att de är applicerbara på så mycket annat. 

I Camillas hem diskuteras även ekonomi, då hennes syster läser nationalekonomi på 

högskolenivå, och modern arbetar med ekonomi. Hon hävdar dock att hon inte tycker om 

ämnet, utan föredrar naturvetenskaperna. 

                                                 

34 Krugman passim 
35 Intervju med elev (Respondent 1), Upplands Väsby den 23/5 2009 
36 Intervju med elev (Respondent 1), Upplands Väsby den 23/5 2009 
37 Arevik och Hartzell s. 28-33 
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Camilla har alltså i sin ekonomiundervisning upplevt en viss koppling till verkligheten och det 

som sker, men då på det makroekonomiska planet, och det finns svårigheter att utöka den 

kopplingen och applicera den på andra händelser där samma fenomen är gällande. Hon 

upplever dock undervisningen som tillräcklig, eftersom hon förstått det mesta av det som 

presenterats, och även förstår grunderna. Hur mycket av detta hon har i och med sina 

hemförhållanden är svårt att svara på, men det är inte omöjligt att det har påverkat hennes 

kunskaper positivt. 

5.2 Respondent 2, Elin 

Elin är precis i slutskedet av kursen Samhällskunskap A, och läser alltså denna under läsåret 

2008/2009. Undervisningen i ekonomi avslutades ca tre veckor innan intervjun genomfördes, 

vilket var den 26/5 2009. Hon var dock osäker på hur långt momentet hade varit, men antog 

att det varit runt en månad. Hon var även osäker på vilken lärobok de använde sig av i kursen, 

och Elin säger själv att ”Vi använder inte den så himla mycket, det är mer att hon pratar vid 

tavlan så.”38 Men läroboken fanns tillgänlig ifall eleverna skulle behöva läsa om något. Här 

finns en koppling till det Frank skriver om narrativ kunskap, och att det är enklare för 

eleverna att ta in kunskap som diskuteras, och inte bara genom att läsa i en lärobok.39 Hon 

säger även att hon tycker att ekonomi är intressant, och därför kommer hon ihåg mycket av 

det som undervisningen tagit upp, däribland hur utbud och efterfrågan fungerar. Hon kunde 

även applicera just detta på sådant som hon stöter på i vardagen, exempelvis varför 

jordgubbar är dyrare runt midsommar.  

När det kommer till om Elin förstått undervisningen säger hon att det tog en tid innan bitarna 

föll på plats, och att det var krångligt de första lektionerna. Hon säger även att läraren enbart 

hinner gå igenom de olika delarna av samhällskunskapen ytligt, eftersom det är en A-kurs. 

Det liknar den kritik som Frank framlägger mot ekonomiundervisningen på högre nivå, 

nämligen att så mycket information ska presenteras på kort tid, så varje del endast behandlas 

ytligt.40 

Elin säger också att undervisningen ofta berörde verkliga händelser, genom att eleverna själva 

får ta med sig tidningsartiklar och dylikt till lektionerna för att diskutera dessa, och på så sätt 

få en koppling till verkligheten i sina studier. Hon säger även att detta leder till en ökad 

                                                 

38 Intervju med elev (Respondent 2), Linköping den 26/5 2009 
39 Frank s. 10 
40 Ibid s. 4-6 
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förståelse i jämförelse med att bara läsa om det i en lärobok. Hon säger även att kopplingen 

till verkligheten förenklar användningen av teorierna på senare händelser. 

5.3 Respondent 3, Johan 

Johan befinner sig just nu i slutskedet av samhällskunskapens A-kurs som löpt över hela 

läsåret 2008/2009, men är väldigt osäker på när han undervisats i ekonomi men tror det var 

cirka två till tre veckor sedan, alltså i slutet av vårteminen 2009, och han säger också att han 

inte närvarat vid särskilt många lektioner. Hans undervisning har enligt honom för det mesta 

bestått av att läsa om ekonomi i läroboken, och att leta reda på fakta om ekonomi, något som 

han inte gillar. Dock gillar Johan att diskutera, så länge han inte behöver skriva något. Han 

kommer inte heller ihåg vad som togs upp under ekonomimomentet, och svarar bara vagt 

”Samhällsekonomi, för det mesta” på frågan om vilka delar av ekonomin som behandlats.41 

Han kommer heller inte ihåg de samhällsekonomiska grunderna, till exempel utbud och 

efterfrågan, eller inflation och säger också att undervisningen inte kopplats till vad som 

händer i verkligheten, utan bara fokuserar på teorierna. Det är en del av det som både 

Krugman och Coyle vänder sig mot, att ekonomi ofta enbart hanteras teoretiskt, eftersom det 

inte går att göra expriment eftersom detta skulle påverka en stor del av samhället.42 Johan 

läser heller inte dagstidningar i någon större utsträckning, bara de som finns gratis på 

bussarna, och när han läser dessa ligger fokus inte på ekonomi.  

Något som Johan tar upp under intervjun är lärarens betydelse för viljan att lära, och han säger 

att om läraren är bra blir eleverna mer motiverade att lära sig. Att Johan dock har dåliga 

kunskaper i ekonomi och inte kommer ihåg något av undervisningen går att koppla till att han 

faktiskt inte befinner sig på lektionerna, då han upplever dessa som tråkiga om han inte får 

diskutera. Detta kan bottna i att undervisningen är komplicerad och saknar koppling till hans 

verklighet, något som Frank och Dubner och Levitt hävdar ofta är fallet med ekonomiämnet i 

stort.43 

5.4 Respondent 4, Roger 

Roger är i slutskedet av Samhällskunskap A som han läst över läsåret 2008/2009, men 

kommer inte ihåg när han undervisats i ekonomi, fast han vet att han har haft 

ekonomilektioner under kursens gång. Han säger att det  förekom mycket grupparbeten och 

                                                 

41 Intervju med elev (Respondent 3), Linköping den 26/5 2009 
42 Coyle s. 137ff, Krugman s. 10 
43 Frank s. 4-6, Dubner och Levitt s. xi 
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gruppuppgifter i undervisningen, och att en genomgång och prov på olika begrepp har 

använts, där eleverna i klassen först fick skriva egna frågor, där några valdes ut för att komma 

med på provet. Detta kan kopplas till den vikt som Arevik och Hartzell lägger vid företåelsen 

av begrepp, för även om Roger inte kommer ihåg de ekonomiska modellerna vet han vad 

exempelvis inflation och deflation innebär, och kan använda dessa begrepp och har förstått att 

med hjälp av det som Arevik och Hartzell kallar utvecklad språklig kod är det lättare att 

framstå som kunnig.44 

Undervisningen har också i viss mån kopplats samman med verkligheten via medierna, Roger 

säger att ”Det har vi fått göra, tagit med oss tidningsartiklar till lektionen, och berättat om 

dem”, något som enligt Roger var förekommande under hela kursen.45 

Roger själv tycker inte det han läser om i samhällskunskapen fastnar, och han kan inte 

applicera det han lärt sig om ekonomiska system på saker som han stöter på i sin egen vardag. 

Till stor del kan det bero på att han inte har kunskap om ekonomi och hur ekonomin fungerar 

i praktiken, eftersom han funnit ämnet ointressant och inte brytt sig om att lära sig detta. Att 

han dock förstår ekonomiska begrepp som inflation och deflation är ett tecken på att han 

internaliserat dessa. 

5.5 Respondent 5, Anders 

Anders undervisades i ekonomi under slutet av vårteminen 2009, och momentet sträckte sig 

över en månad med tre lektioner i veckan. Hur undervisningen såg ut varierade mycket, då en 

film om riksbanken visades, gruppuppgifter genomfördes och föreläsningar från lärarens sida 

också förekom frekvent. Anders säger också att läroboken knappt användes, utan att det ”var 

mest bara att sitta och jobba i grupp, sitta och prata i grupp, och så lite föredrag av läraren så 

där”.46 

Anders kommer även ihåg i alla fall delar av undervisningen, och säger att denna inte var 

tråkig, men heller inte det mest intressanta i samhällskunskapen. Det han tar upp själv som 

exempel på det han lärt sig är hur riksbanken fungerar och hur det ekonomiska kretsloppet ser 

ut. Detta kopplades under hans undervisning ihop med hur det ser ut i Sverige i verkligheten. 

Han kopplade under intervjun även ihop den världsekonomiska krisen med läget i Sverige, 

och undervisningen har hjälpt honom genom att till viss del förklara varför det som har skett 

                                                 

44 Arevik och Hartzell s. 30 
45 Intervju med elev (Respondent 4), Linköping den 26/5 2009 
46 Intervju med elev (Respondent 5), Linköping den 26/5 2009 



 24 

faktiskt har hänt. Han nämner även att en av de stora orsakerna till krisen är lånebubblan i 

USA som sprack, precis det som Krugman argumenterar för som en av de stora orsakerna till 

krisens utbrott.47  

Han anser också att ekonomiundervisningen fungerat bra, då han har fått förklarat för sig hur 

de olika delarna av ekonomin hänger ihop och sammanhangen blir klara, och att detta också 

kopplats till verkligheten på ett sätt som gjort det intressant att lära sig. Anders kan även 

applicera det ekonomiska tänkandet på de vardagliga saker som påverkar honom, inte bara på 

det makroekonomiska planet även fast de flesta av hans intervjusvar kopplas till detta. 

5.6 Respondent 6, Martina 

Martina har läst samhällskunskapens A-kurs över hela läsåret 2008/2009, och befinner sig nu 

i slutet av kursen. Hon har haft undervisning i ekonomi under både höstterminen och 

vårterminen, men mest i slutet av vårterminen. Undervisningsformen har varit varierad mellan 

grupparbete, föredrag av läraren och inlämningsuppgifter, och fokus har enligt Martina legat 

på världsekonomi, även om annat även tagits upp. 

Hon säger själv att hon är intresserad av samhällsämnen, och därför tyckte undervisningen i 

ekonomi var rolig och intressant, även fast den stundtals var jobbig. Det hon tyckte blev 

jobbigt var när uppgifterna blev för omfattande, och det som var mest intressant var hur olika 

länders ekonomiska system skiljer sig ifrån varandra. Undervisningen kopplas också tydligt 

till verkligheten genom att de använder sig av media och kopplar samman det som media tar 

upp med de ekonomiska teorierna, något som Martina tycker leder till en förståelse. Detta 

stämmer överrens med vad både Frank och Dubner och Levitt gör, nämligen att skapa 

förståelse för bakomliggande ekonomiska funktioner och resonemang.48 Läraren har bland 

annat kopplat ihop de ekonomiska teorierna med delar av den nuvarande ekonomiska krisen, 

något som hjälpt Martina att förstå vad som händer. Hon lyfter även fram lärarens och 

arbetssättens vikt när det kommer till att göra ämnet intressant, ”att det kan bli kul att jobba 

med tråkiga ämnen”.49 

Martina har heller inga problem att applicera de ekonomiska modellerna hon fått lära sig på 

fenomen hon kan tänkas stöta på i sin vardag, men hon säger också att det kan bero på att de 

nyligen läst ekonomi, så att det inte har hunnit falla i glömska ännu. Samtidigt har hon ju ett 
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48 Frank s. 4 och Dubner och Levitt passim 
49 Intervju med elev (Respondent 6), Linköping den 26/5 2009 
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intresse för samhällskunskap, vilket leder till att mer vikt läggs vid ämnet än om intresset för 

ämnet skulle saknas. 

Variansen mellan respondenternas upplevelse av ekonomiundervisningen har visat sig vara 

stor, då vissa elever upplever undervisningen som intressant och rolig, medan andra upplever 

den som tråkig och komplicerad. Att Johan har dåliga kunskaper i ekonomi är heller inte 

särskilt förvånande, då han enligt egen utsago inte närvarat vid särskilt många lektioner. Att 

undervisningen och särskilt de ekonomiska teorierna kopplades till verkliga händelser var för 

mig en överraskning, då jag förväntade mig ett mer teoretiskt förhållingssätt till exempelvis 

utbud och efterfrågan. Att undervisningen i många fall även kopplades till den pågående 

ekonomiska krisen är även det intressant, då denna kris är omfattande och komplicerad. 

6 Resultat  

För att sammanväva det som framkom under intervjerna med det som framlagts med 

undersökningen av läroböckerna går det för det första att säga att det främst är under de 

ämnesmoment som ligger i gruppen Ekonomiska grunder som läroboken används. Detta för 

att det är här läroböckerna är mest användbara, då alla respondenter senare har använt 

material från andra källor än läroböckerna för att studera det ekonomiska händelseförloppet, 

där den vanligast använda källan är dagsnyheter. Detta ger en tydlig koppling till 

samhällskunskapen som det aktualitetsämne kursplanen talar om, och ger samtidigt en tydlig 

koppling till samhällslivet utanför skolan. Att alla respondenter utom Roger vet hur 

exempelvis utbuds- och efterfrågemodellen fungerar tyder även det på att detta är vanligt 

förekommande i undervisningen, och den grafiska modellen används som en hjälp för att 

komma ihåg och för att bygga en förståelse för, och alltså fyller funktioner annat än att stötta 

resonemang för att sedan dras bort när resonemanget står för sig själv, som Krugman 

arugmenterar för.50  

Många av de teman som undersökts och kodifierats i analysen av läroböckerna har även 

eleverna erfarenheter av, men från andra källor, exempelvis nämner Anders att de sett en film 

om vad Sveriges riksbank gör, något som förekom i alla fyra undersökta läroböcker. Dock är 

det endast en respondent, Camilla, som säger att hon fått en historisk bakgrund till de 

ekonomiska händelserna och olika ideologiska systemen, även fast styrdokumenten tydligt 
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säger att det ska finnas historiska kopplingar i undervisningen.51 Ingen av respondenterna har 

heller haft koppling till ekologisk hållbarhet inom ekonomiundervisningen, om de haft det 

under andra moment under kursens gång framgår inte. Det är heller inte särskilt vanligt 

förekommande i läroböckerna, där det endast är Forum som tar upp ämnet, så det är inte 

förvånande att ämnet inte förekommer i undervisningen.  

Något överraskande var att undervisningen för ett flertal av respondenterna kretsat kring den 

globala ekonomin, men då inte om exempelvis fattigdomsproblematik och konflikten nord 

mot syd utan om den globala krisens påverkan, och hur världen av idag hänger samman i och 

med multinationella företag och världshandel. Om detta är på grund av det ekonomiska läget i 

världen just nu eller om fattigdomsfrågan och skillnader i världen mellan nord och syd faller 

under annat ämne än just ekonomi är inget som intervjuerna givit svar på. 

Att läroböckerna till stor del skriver om vad som som händer i ekonomin, och inte varför, är 

ingenting som verkar påverka undervisningen negativt, då flera av respondenterna via läraren 

fått en förståelse för varför utvecklingen skett.  

Den hypotes som ställdes i början av uppsatsen, under 1.1 Syfte och frågeställningar, har visat 

sig felaktig, då de flesta av respondenterna anser att undervisningen har varit intressant och 

rolig, samt även kopplats samman med både verkligheten och deras egen värld. Det är endast 

en respondent, Johan, som säger att hans undervisning inte varit kopplad till verkligheten utan 

i stora drag bestått av att läsa i läroboken. De andra respondenternas svar visar på en tydlig 

verklighetsanknytning i till exempel kopplingar till den ekonomiska krisen, och 

respondenterna har även tillgodogjort sig förmågan att bryta ut teorierna och använda dessa på 

saker de stöter på i sin egen vardag, liknande det som Dubner och Levitt och Frank gör i sina 

respektive böcker Freakonomics och The Economic Naturalist. Att inte läroboken användes i 

särskilt stor utsträckning tror jag kan vara en bidragande faktor till detta, då det för eleverna 

blir enklare att tillgodogöra sig kunskap när den kommer i en narrativ form och ligger inom 

deras egen begreppsvärld.52  

                                                 

51 Skolverket, kursplan för Samhällskunskap, hämtad från 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8&skolform=21&id=SH&extraId= 
52 Frank s. 10f och Arevik och Hartzell s. 30-32 
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7 Slutsats och diskussion 

Nedan kommer frågorna som ställdes i inledningen besvaras, samt diskussion föras kring 

svaren, och en slutsats dras med koppling till teori, styrdokument och resultaten som 

framkommit genom undersökningarna. 

7.1 Viktiga teman och framställningen av ekonomiavsnitten 

De teman som alla de undersökta läroböckerna har med under sitt ekonomiavsnitt är Utbud 

och efterfrågan, Inflation och arbetslöshet, det ekonomiska kretsloppet, 

produktionsfaktorerna, den offentliga sektorn, riksbankens roll samt BNP som måttsystem av 

ekonomisk tillväxt och välfärd. De fyra första teman som alla böckerna har med är alla 

grundpelare när det kommer till att förstå samhällsekonomin, medan den offentliga sektorn är 

en så pass stor del i Sverige att den anses viktig att ta upp. 

Att dessa teman är med i de fyra undersökta läroböckerna tyder på att alla författare ser dessa 

som viktiga för att förstå ekonomiska grunder, och det är även här som böckerna enligt 

respondenterna i intervjuerna använts. Det är även just dessa grunder som Frank och Dubner 

och Levitt använder sig av i sina förklaringar av diverse samhällsfenomen som ligger utanför 

det som de undersökta böckerna tar upp i sina ekonomiavsnitt.53 

När det kommer till de grafiska elementen i de olika läroböckerna är de relativa förhållandena 

mellan grafiska element och sidantal lika mellan böckerna, det finns inte någon som sticker ut 

särskilt mycket i något avseende förutom när det kommer till antalet modeller per sida, där 

Exposé använder sig av betydligt färre modeller än övriga (se tabell 1, sidan 16). 

I hur böckerna skriver om ekonomi finns också stora likheter, då alla fyra tenderar att förklara 

vad som händer vid de olika ekonomiska fallen, men inte varför. Den bok som är bäst på att 

förklara varför är Forum, men det är även den bok där ekonomiavsnittet omfattar flest sidor. 

Dock finns det skillnader i hur de olika böckerna förklarar begrepp, och hur djupt de går när 

det kommer till att göra detta. Även här var Forum den bok som gjorde det utförligast, och det 

verkar hänga samman med sidantalet. 

7.2 Nämnvärda skillnader mellan böckerna 

För att svara på frågan som ställdes i början av uppsatsen om böckerna skiljer sig åt, är svaret 

ja. Det är inte förvånande på något sätt att innehållet skiljer sig mellan fyra olika böcker, men 
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något som jag fann förvånande var att enbart en bok, Forum, lyfte fram ekologisk hållbarhet 

under ekonomiavsnittet, något som enligt styrdokumenten skall genomsyra undervisningen.54  

När det kommer till historisk bakgrund är det i böckerna mycket olika vad de tar upp, och 

ingen av böckerna ger en fullständig bild över den historiska utvecklingen. Detta är också en 

sådan sak som styrdokumenten säger skall vara genomgående för all undervisning, men ändå 

behandlas det inte under ekonomiavsnittet i läroböckerna.55 

Kompass sticker ut från de andra böckerna när det kommer till två av grupperna, dels i 

Ekonomiska ideologier/system och dels i Global ekonomi. I den förstnämda gruppen eftersom 

de inte nämner något av de teman som ingår i den, alltså marknads-, bland-, eller 

planekonomi, och i den sistnämda gruppen genom att vara den enda boken som har med båda 

teman, medan de andra som mest har med ett. Kompass verkar ha profilerat sig mot de 

globala frågorna, då de även var enda boken som hade med både BNP, kritik av BNP och 

HDI under gruppen välfärdsmått. 

Den bok som tar upp mest teman är Forum, och den som tar upp minst är Kompass, vilket 

även stämmer överrens med sidomfattningen på ekonomiavsnitten. De två böcker som ligger 

mellan ytterligheterna, alltså Exposé och Nya Millennium, ligger nära varandra i både sidantal 

och antal teman. 

7.3 Elevernas upplevelse av ekonomiundervisningen 

De flesta av eleverna jag intervjuade, fyra av sex stycken, fann undervsiningen i ekonomi 

intressant, något som inte stämmer med den hypotes som framlades under rubriken 1.1 Syfte 

och frågeställningar, som antog att de flesta elever finner ekonomi kompicerat och tråkigt. Att 

ämnet är intressant för dessa elever kan bero på den tydliga kopplingen till verkligheten som 

fanns i undervisningen, medan de två respondenter som tyckte ekonomiundervisningen var 

ointressant antingen inte befann sig på lektionerna särskilt ofta, eller så saknades 

verklighetskopplingen i undervisningen. 

Vissa av respondenterna tycker dock att ämnet till en början var svårt att få grepp om, men 

när de väl fått en förståelse var det betydligt mer intressant. En repondent, Camilla, hade en 

väldigt hög förståelse för de olika ekonomiska teorierna, men hade problem med att komma 

ihåg facktermerna, även fast hon visste vad som låg bakom dessa. En annan respondent, 
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Roger, hade motsvarande problem, han kände till begreppen men hade svårt att koppla dessa 

till de ekonomiska teorierna och få ett sammanhang i undervisningen. 

När det kommer till elevernas förståelse av ekonomi har den i och med undervisningen ökat, 

och de flesta av respondenterna kan använda sig av det de lärt sig i sitt vardagsliv, och även 

applicera de ekonomiska modellerna och begreppen på fenomen de stöter på i sin egen 

vardag. Att undervisningen även hjälpt dem i förståelsen av den pågående finanskrisen ser jag 

som ett tecken på att undervisningen är tillräcklig, om eleverna tar del av den, och inte gör 

som Johan och är frånvarande från lektionerna och alltså inte får del av undervisningen. Detta 

stöds bland annat av respondenten Anders, som hävdar att han nu fått en ökad förståelse för 

varför den ekonomiska krisen uppstått, och även bär med sig de ekonomiska 

grundresonemangen. 

7.4 Ekonomiundervisningens verklighetskoppling 

När det kommer till frågan om ekonomiundervisningen kopplas till verkligheten utanför 

skolan och läroböckerna visar det sig att i de undersökta fallen sker detta i stor omfattning. 

Endast Johan har upplevt en undervisning där de ekonomiska teorierna i boken inte kopplas 

till livet utanför skolan och riktiga händelser, medan de andra fem respondenterna visar en 

tydlig koppling till verkligheten. De allra flesta får verklighetsanknytningen via media, där 

exempelvis tidningsartiklar använts i undervisningen. Detta motsäger också den ställda 

hypotesen, som även här får klassas som felaktig. 

För att dra någon större slutsats av det som framkommit genom undersökningen kan sägas att 

eleverna har goda kunskaper i ekonomi, med en tydlig verklighetsanknytning. 

Undervisningen frångår dock böckerna i stor utsträckning, för att istället använda sig av mer 

aktuella exempel från media, som även det hjälper till att skapa en tydlig 

verklighetsanknytning av det annars lätt teoretiska ämnet ekonomi. Eleverna verkar även 

tycka att ekonomi är ett intressant ämne, möjligtvis tack vare att det just kopplas till deras 

egen verklighet. 

7.5 Diskussion 

Något som framkommit under undersökningens gång är hur lite styrdokumenten egentligen 

rör ekonomiämnet som sådant inom ramen för samhällskunskapen, men ändå får det en 

väldigt stor plats i vissa läroböcker, exempelvis består cirka en fjärdedel av Forums totala 

sidantal av ekonomi, både privatekonomi och nationalekonomi. Detta kan bero på att det som 

händer i världsekonomin även påverkar andra delar av samhället, exempelvis får det 
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återverkningar på politiken, på lönerna och på den offentliga sektorn. Ekonomiämnet 

förekommer även ofta i undervisningen, men jag misstänker att lärare ändå enbart är riktigt 

säkra på de ekonomiska grunderna, eftersom samhällskunskapen är ett så pass omfattande och 

i viss mån splittrat ämne så det inte finns tid att gå på djupet. Att så är fallet för i alla fall vissa 

av eleverna som befinner sig i det svenska skolsystemet bekräftas av respondenten Elin, som 

säger att de olika momenten endast berörs ytligt under a-kursen, eftersom det är så många 

olika saker som skall hinnas med. 

En annan intressant iaktagelse som jag gjort under arbetets gång är att stora delar av 

böckernas ekonomiavsnitt befinner sig på det makroekonomiska planet, och berör ofta frågor 

som blandar ekonomi och politik, samtidigt som eleverna ändå lyckas applicera det de lär sig i 

klassrummet på sin egen vardag. Även här tror jag att lärarnas förklaringar spelar in, där en 

bra lärare kan göra just det som Frank gör, nämligen att använda teorierna på vardagliga 

saker, och lägga förklaringarna på en nivå som eleverna känner igen, för att senare ta det ett 

steg längre och därigenom få sammanhang och bygga på elevernas förståelse. När det 

kommer till min egen uppfattning om läroböckers vara eller icke vara anser jag att det alltid är 

bra att ha en bok att så att säga falla tillbaka på, även om man för den sakens skull inte får låsa 

sig vid boken. Eftersom grunderna i ekonomi inte är särskilt snabbföränderliga är det naturligt 

att det mest är detta avsnitt som används i undervisningen, medan det samtidigt är väldigt 

viktigt att använda sig av källor utanför boken för att få verklighetsanknytning och behålla 

aktualiteten i ämnet. Böckerna som används ute på skolorna är ofta heller inte de nyaste, utan 

har några år på nacken, så det är därför nödvändigt att använda sig av källor utifrån, så att 

säga. 

Två av respondenterna lyfte fram lärarens roll för en bra undervisning. För dem var det viktigt 

att läraren var engagerad och kunnig, något även jag tror är viktigt för att få eleverna 

intresserade av att lyssna, diskutera och till syvende och sist lära sig. Jag tror dock att den nu 

pågående ekonomiska krisen spelar in och ökar elevernas intresse för ekonomi, då de nu hela 

tiden så att säga matas med stora händelser inom den ekonomiska världen, många har under 

det senaste året förlorat sina jobb, och det ekonomiska läget ser minst sagt mörkt ut. Att 

ekonomi på senaste tiden fått så stort utrymme i media hjälper även till att göra ekonomin till 

vardag för eleverna, och alltså finns det då en vilja att lära sig mer, för att veta vad som är att 

vänta i framtiden, och varför. 
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7.6 Metoddiskussion och problem 

Det finns självklart flera sätt att göra denna undersökning för att få fram i stort sett samma 

resultat. En av de tydligaste förändringar som är möjlig är att istället för kvalitativa intervjuer 

använda en enkät, för att därigenom få svar på hur eleverna upplever sin 

ekonomiundervisning. Fördelen med att använda sig av enkäter är att respondentgruppen blir 

större, och tidsåtgången per respondent mindre än vid kvalitativa intervjuer. Enkäter har också 

en fördel när kontaktnätet på plats är begränsat, något som jag erfarit under denna 

undersökning. Eftersom enkäterna tar mindre tid och är mindre personliga än kvalitativa 

intervjuer blir det därför enklare att hitta respondenter.  Dock finner jag själv att kvalitativa 

intervjuer ger en tydlig möjlighet att följa upp eventuella oklarheter i respondenternas svar, 

något som inte är möjligt med enkäter, och därför kan bidra till bortfall. 

Det finns även en tydlig fördel i och med att uppsatsen och undersökningen genomförs i slutet 

av läsåret, då eleverna har hunnit långt i kursen samhällskunskap A, och alltså ökar chansen 

för att de haft ekonomiavsnittet. Det finns samtidigt ett problem i och med att undersökningen 

ligger just i slutet av läsåret, eftersom eleverna då ofta är stressade med uppgifter som måste 

slutföras, och därför inte är särskilt villiga att ställa upp på intervju. 

Ett annat problem de valda metoderna framkallat är att få tag på just respondenter till 

intervjuerna, mycket på grund av det valda ämnet. Eleverna verkar avigt inställda till 

ekonomiämnet i stort, och vissa av dem är därför inte särskilt villiga att svara på frågor om 

detta.  

Metoderna som helhet anser jag ha fungerat väl, då de ger en täckande bild av dels vad 

böckerna tar upp, dels vad lärarna enligt eleverna väljer att fokusera på, men även vad 

eleverna anser vara intressant i ämnet, och hur de upplever undervisningen i ett komplicerat 

och ibland abstrakt ämne. 

7.7 Vidare forskning 

Det finns inom det här ämnet en stor bredd att forska vidare för att ta reda på hur eleverna 

upplever sin undervisning i samhällskunskap i stort, och ekonomi i synnerhet. En möjlig 

vidareutveckling är att undersöka exempelvis hur mycket av ekonomiundervisningen från 

gymnasietiden nyintagna universitetsstudenter i nationalekonomi kommer ihåg, och hur de 

upplevt denna när de fått lite distans till den. En annan möjlighet är att öka antalet 

respondenter och spridningen av dessa över landet, för att se om upplevelserna och 

uppfattningen om ekonomi varierar beroende på var i landet utbildningen ges. Det finns även 
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en möjlighet att öka antalet undersökta läroböcker samt teman i dessa. Ytterligare en vinkel är 

att inrikta undersökningen på hur undervisande lärare upplever läroböckernas ekonomiavsnitt, 

och varför eller varför inte dessa används.
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