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Abstract 

The debts of children and teenagers that are registered at the Swedish Enforcement Authority, 

have in the past few years hit an all-time high. School has a responsibility to try and stop this 

disturbing development. This essay is about private economy and its existence in three 

different textbooks for civics 1A1 and the Swedish high school. The goal is to investigate 

which support these books can give teachers and students. Private economy is a recent 

addition to the Swedish teaching program 2011 and is now read by all high school students. 

I have been able to identify the existence of private economy in textbooks by creating a code 

schedule. This way I have been able to decide the quantitative by simply counting words. The 

review is categorical in two parts where the second part illuminating the content and tries to 

make conclusions by different types of text analyses.  

The conclusion of this essay is that the books have its differences, both strengths and 

weaknesses. It is mostly the use of language that differs. A textbook in civics does not 

demand great text understanding. Two of the books handle this well, while the third one does 

not. 

  

 

Keywords: textbook study, private economics, text analysis, civics 
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Sammanfattning 

Barn och ungas skulder som registrerats hos Kronofogden har under de senaste åren aldrig 

varit flera. Skolan har ett ansvar att försöka hindra denna oroväckande utveckling. Denna 

uppsats handlar om privatekonomins förekomst i tre olika läroböcker för samhällskunskap 

1A1 på gymnasiet och har som mål att undersöka vilken hjälp dessa böcker ger lärare och 

elever på gymnasiet. I den senaste läroplanen SKOLFS 2011 har privatekonomi lagts till och 

är numera ett gymnasiegemensamt ämne som alla elever läser.  

Genom ett kodschema har jag kunnat identifiera förekomsten av privatekonomin och 

bestämma kvantiteten av densamma genom räknandet av ord. Undersökningen är tvådelad där 

den andra delen analyserar innehållet och försöker göra slutsatser genom olika typer av 

textanalyser. 

Slutsatsen för undersökningen är att de tre böckerna har olika styrkor och svagheter men 

framförallt är det språkbruket som skiljer sig åt. Ett lärobokstext bör inte kräva allt för stora 

förkunskaper eller läsförståelse i en A-kurs. Två av böckerna hanterar detta väl medan den 

tredje lyckas mindre bra.  

 

Nyckelord: Läroboksstudie, privatekonomi, textanalys, samhällsvetenskap 
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1 Inledningskapitel 

 

1.1 Inledning och bakgrund 

 

Ur ett från min sida nyvunnet intresse för aktiehandel och börsen föddes ideen om denna 

uppsats. Under min egen snåriga gymnasietid var alltid ekonomiavsnittet av särskilt intresse 

och förmågan att kunna förklara samhällets komplexa rörelser genom pengar, resurser och 

politisk vilja ger mig då som nu stor tillfredsställelse. Dagens medborgare ställs inför allt fler 

val i livet och pressen att välja rätt ökar ständigt. Jag har ofta kännt att det finns en moral, som 

kanske i ett allt mer sekulerat samhälle tagit över de religiösa moraliska pekpinnarna. Den 

ekonomiska uppfostran och ekonomiska moralen blir allt viktigare och mer komplex. För att 

vara en god och ansvarstagande medborgare, människa och förälder förväntas du besitta stora 

kunskaper och kontroll över din egen ekonomi. Ett sparkonto med god avkastning, 

fondsparande och tidigt pensionssparande är att föredra samtidigt som man som god 

konsument ska hålla koll på bolåneräntor, billån, elpriser och pensionsval. Att dra på sig dyra 

lån och konsumera över sina tillgångar är något som vi gärna inte talar högt om, samtidigt är 

vi utsatta för en allt mer aggressiv och riktad reklam i en aldrig tidigare skådad omfattning. 

Alla klarar inte att stå emot trycket från reklamen på TV, radio, Facebook, internet mm., och 

alla kanske inte har tid, intresse, kunskap eller möjlighet att skapa sig en helhetsbild över sin 

egen ekonomiska situation.  

Samhället kan genom främst skolan hjälpa unga människor att undvika de största fallgroparna 

och verka för ansvarstagande och ekonomisk mognad genom kanske främst 

samhällsundervisningen. Ungas privatekonomi kan vara svår att undersöka då inkomsterna 

kanske varierar p.g.a. avsaknaden av fast inkomst varje månad. Hushållens ekonomiska styrka 

är som vi alla vet mycket varierande, många föräldrar har liten eller ingen möjlighet att hjälpa 

sina barn med pengar, medan andra ungdomar sällan eller aldrig behöver tänka på att få 

ekonomin att gå ihop. Klarar man skolan och uppfyller csn:s krav på närvaro erhåller 

gymnasieeleven studiebidrag som i skrivande stund är 1050kr. Utöver detta försöker många 

skaffa sig ett extrajobb för att öka sina inkomster. Tyvärr finns det tecken som pekar på att 

gymnasieungdomar allt oftare faller offer för dagens hårda reklam och köptryck. Genom bl.a. 
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sms-lån och mobilräkningar har unga vuxnas i åldern 18-25 år skulder hos kronofogden ökat 

under flera år och uppgick 2012 till 40 338 st.
1
 

Med dessa oroväckande höga siffror bör man ställa sig frågan, var kan ungdomar få bättre 

kunskap om sin ekonomiska situation och på vilket sätt? Alla hem ser olika ut och alla barn 

och ungdomar har inte samma förutsättningar att från den egna familjen få ett ansvarsfullt och 

hållbart synsätt på sin egen ekonomi. Skolans undervisning ska vara lika för alla och kan 

givetvis vara ett viktigt verktyg för att verka för ekonomiskt ansvarstagande medborgare som 

undviker skuldsättning och ekonomisk kris tidigt i livet. Om dagens skola lyckas med att 

bidra till att fler känner större ansvarstagande när det gäller sin egen privatekonomi är mycket 

vunnet, både för individ och samhälle. I den senaste kursplanen i samhällskunskap ingår 

numera privatekonomi vilket visar på ämnets erkännande och växande behov. Detta är 

naturligtvis bra men är det tillräckligt? I och med trenden med ökande antal skuldsatta 

ungdomar tycker jag att undervisningen av privatekonomi bör säkerställas så långt det bara är 

möjligt. Jag tänker därför i min uppsats inrikta mig på att undersöka hur läroböcker behandlar 

ekonomiskt ansvarstagande. Jag tror att lärare generellt sett ser ekonomi som ett ganska svårt 

ämne jämfört med andra delar i samhällskunskapen och förlitar sig därmed mer på läroboken 

och klassisk katederundervisning. Vidare kan man läsa i bl.a. Christina Odenstads avhandling 

att lärarna oftare inriktar sin undervisning på makroekonomi och mindre på mikroekonomi 

där privatekonomi är en del.
2
 Om så är fallet får läroboken en viktigare roll och stärker min 

undersöknings relevans. Därför blir det viktigt att belysa hur läroböckernas 

privatekonomiavsnitt ser ut och om det är tillräckligt för att bidra till att stävja de problem 

som vi ser allt fler ungdomar har idag. Den ofta aggressiva reklamen når oss överallt, på tv, 

internet, ute i samhället och kanske allra mest genom sociala medier. Detta måste mötas 

genom tydliga och lättanvända verktyg som skolans ekonomiundervisning kan och ska ge. 

Samhället utveklas, företag hittar nya sätt att fånga konsumenten och skolan får därmed inte 

passivt titta på utan utvecklas i samma takt. 

 

  

                                                      
1
 Kronofogdens statistik ungdomsskulder 2012 

2
 Odenstad, Christina. Prov och bedömning i Samhällskunskap – En analys av 

gymnasielärares skriftliga prov. S. 120. 2010 Karlstads universitet. Karlstad 
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1.2 Syfte 

 

Mitt syfte med uppsatsen är att urskilja och analysera omfattningen av privatekonomi i tre 

olika läroböcker i samhällskunskap efter det obligatoriska införandet i samhällskunskap under 

kursplanen gy 11. 

 

1.3 Frågeställning 

 

1. Hur omfattande är förekomsten av privatekonomi i läroböckerna för samhällskunskap 

Reflex, Arena och Millenium? 

 

2. Vad kan texten säga ur en brukstextsanalys? 

 

3. Vilken ställning har läroboken i samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet? 

 

1.4 Avgränsning 

 

Begreppet undervisning i skolan är omfattande och ställer därför krav på tydliga och strikta 

begränsningar. Uppsatsen håller sig inom ramen för gymnasieskolans för närvarande 18 

nationella program, där samhällskunskap 1a1 är gymnasiegemensamt och ingår följdaktligen i 

alla program.
3
 Uppsatsen kommer inte syfta till att undersöka enstaka skolor, lärare eller ett 

specifikt geografiskt område. Den enda begränsningen är sverige. Sveriges lärare i 

samhällskunskap har alla olika intresse, kunskap och pedagogisk förmåga att belysa 

privatekonomi i sin undervisning även om det numera skall ingå i kursplanen. Att försöka 

svara på min frågeställning genom intervju eller enkät av alla dessa lärare blir en alltför 

omfattande uppgift och får svårt att rymmas inom uppsatsens storlek. Jag har därför beslutat 

att använda mig av en läroboksstudie och kommer därför inrikta mig på tre samhällskunskap 

1a1 böcker från några av de största förlagen i sverige. Tyvärr finns det inga siffror på vilka läroböker 

som är populärast och används mest i svenska gymnasieskolor idag. Mer om läroböckerna 

redovisas i Urval av läroböcker.  

                                                      
3
 Skolverket 2013 
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Min förhoppning är att resultatet kan ge en bra bild av läroböckernas stöd till undervisningen 

av privatekonomi i ämnet SH-1A1. För att kunna mäta resultatet från den data jag analyserar 

krävs en tydlig avgränsning som knyter an till vissa begrepp som specifikt har med min 

undersökning att göra. Helt enkelt, jag måste veta vad jag letar efter. Då mitt syfte med 

uppsatsen är att visa på vilket stöd lärare finner i lärobökerna för området privatekonomi och 

hur de med det stödet kan stävja ungas risktagande och kortsiktiga tänkande när det gäller 

ekonomi, kommer jag begränsa analysen till text som handlar om just detta. Alltså begränsas 

uppsatsen till privatekonomiavsnittet i varje lärobok. Därefter avgränsas det ytterligare genom 

bildandet av ett analysinstrument som ska underlätta avgränsningen och hitta  begrepp och 

termer som jag tycker passar in och är relevant för min undersökning. Analysinstrumentet 

riktar in sig på de olika begreppen och bildar ett kodschema ur vilket resultat jag sedan kan 

analysera och kommentera.  

Jag kommer också mycket kortfattat undersöka lärobokens ställning i undervisningen på 

gymnasiet. Min sista fråga i min frågeställning handlar om detta och jag tycker helt enkelt att 

det bör finnas med en kortare disskussion om lärobokens ställning i en undersökning som 

behandlar just läroböcker. Varför jag tar med en sådan redogörelse är främst för att öka 

relevansen på min huvudsakliga studie och förvissa mig om läroboken fortfarande har en stark 

ställning och inverkan på undervisningen idag då konkurrensen från främst massmediala 

källor blivit större.  

 

1.5 Metod 

 

Här kommer jag presentera de verkyg som enligt min mening passar sig bäst för uppsatsens 

syfte och mål. Uppsatsen kommer att vara en läroboksstudie och för att på bästa sätt penetrera 

texten och få fram den information jag behöver kommer den klassiska textanalysen få en 

betydande roll. Först problematiserar jag urvalet av läroböcker för att sedan gå igenom mina 

analysverktyg. Som avslutning diskuterar och sammanfattar jag varför just dessa 

analysverktyg har valts för min uppsats. 
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1.5.1 Urval av läroböcker 

 

För det första är kravet på läroböckerna som ska ingå i studien att de är skrivna eller 

uppdaterade efter 2011 då den nya läroplanen trädde i kraft. Tidigare upplagor blir därför inte 

intressanta. Till en början försökte jag få fram siffror från skolverket på vilka de populäraste 

läroböckerna är i Samhällskunskap 1a1. En sådan lista hade gett mer tyngd åt mitt resultat 

men tyvärr är det ingen som för sådan statistik. Svaret jag fick via mejl var att ” Det är lokala 

beslut vilka läromedel som gymnasieskolor väljer att använda sig av i undervisningen och 

således ingenting som Skolverket har någon statistik kring.” Detta kan man också läsa i 

skolverkets egen rapport I enlighet med skolans värdegrund: Rapport 285 där 24 olika 

läroböcker ingår.
4
 Bokförlagen själva ger tyvärr inte ut någon information om antal sålda 

exemplar vilket annars skulle kunna förenkla och öka relevansen på mitt urval. Den första 

boken i min undersökning är Millennium från 2012, utgiven av Sanoma Utbildning. Denna 

lärobok ingår i skolverkets rapport 285. En av de största utgivarna i Sverige är Gleerups 

förlag och här har jag tagit två olika böcker. Den första är Reflex Bas från 2012 och den andra 

är Arena 50p, också den skriven 2012. En av anledningarna till att jag valde två böcker från 

Gleerups är just därför att det finns två olika böcker riktade till samma kurs nämligen 

samhällskunskap 1a1. Böckerna är inte skrivna av samma författare vilket var ett krav från 

min sida. Jag vet inte anledningen till varför ett förlag inte koncentrerar sig på en bok och 

försöker göra den så bra som möjligt, men jag tyckte det vore intressant att undersöka 

eventuella skillnader böckerna imellan. De båda Gleerupsböckerna valdes också p.g.a. att de 

faktiskt fanns att tillgå på biblioteken. Efter en sökning på Värlmands alla bibliotek, 

uppringning till två gymnasier i Karlstad och eftersökningar på förlagens hemsidor gick de 

tilltänkta böckerna ej att tillgå. Innan jag började leta bestämde jag mig för att undersöka 

Millennium, Forum och Samhälle.nu. Av dessa tre var det alltså bara Millennium som 

återfinns i själva studien. Svårigheten var att hitta den nyare versionen skriven eller 

uppdaterad efter 2011 då den nya läroplanen började gälla. De nyare böckerna gick inte finna 

hos två skolor efter telefonsamtal med personal, och inte heller på förlagens hemsidor var de 

slutsålda under tiden för mitt arbete. 

 

Under min egen skolgång och under min lärarpraktik har jag kommit i kontakt med både 

reflex och millennium och jag tror att alla tre titlar borde vara tämligen välkända för de flesta, 

antingen från sin egen skoltid eller senare.   

                                                      
4
 Skolverket. (2006). I enlighet med skolans värdegrund: Rapport 285. s. 17 
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1.5.2  Textanalys 

 

Det krävs mer än ett sätt att analysera texten på för att få ett hållbart resultat utefter mina 

frågeställningar. Och hur gör man det på bästa sätt? Här gäller det att knyta an till uppsatsens 

syfte som på något sätt är explorativ i sin utformning. För det första, vad finns egentligen att 

tillgå i de undersökta böckerna? Finns det något överhuvudtaget eller har 

privatekonomi/hushållsekonomin sammanblandats med det mera makroorienterade 

nationalekonomin? Helt enkelt, hur mycket plats och utrymme ger läroboken 

privatekonomi/hushållsekonomi? Detta kan göras på lite olika sätt, men grundar sig i en 

kvantitativ innehållsanalys där mitt första mål blir att göra analysen så exakt som möjligt. Det 

skulle kunna gå att räkna längden spaltmillimeter eller antal ord
5
. Båda sätten tycker jag 

fungerar relativt väl men exaktheten i att räkna ord är svåröverträffad och jag har således valt 

den metoden. Validiteten blir i mitt tycke därmed acceptabel. Detta kräver givetvis att det 

finns en tydlig avgränsad textmassa som handlar uteslutande om 

privatekonomi/hushållsekonomi. Problemet med en strikt kvantifierad analys av den utvalda 

texten är att den sällan gör texten rättvisa. Även om en lärobok har 15 relevanta sidor om 

privatekonomi och en annan endast 4 är det inte säkert att den första boken är den bästa. Fler 

är inte alltid bättre utan viktigare är kanske hur något framställs.
6
 Därför är min analys 

tudelad där den första är av det striktare slaget och räknar ord.  

För att identifiera denna data som jag sedan kan analysera behöver jag ett väl vässat verktyg 

och utgår därför av ett kodschema.
7
 Begreppen i kodschemat är huvudsakligen taget från 

ämnesmålen i samhällsvetenskap 1a1 som jag reodgör för i nästa kapitel. Jag har också 

adderat ord som enligt mig tillhör privatekonomin. Följande ord och böjningar/variationer av 

dessa ord ingår i undersökningens kodschema;  

 

privat-, hushåll-, inkomster, utgifter, konsument, konsumtion, avtal, kredit, skuld  

 

Ord som är markerade med fet stil återfinns i ämnesmålen för samhällsvetenskap 1a1. 

Resterande ord har jag personligen adderat.  

 

                                                      
5
 Bergström, G. & Boréus, K. Textens mening och makt. 2005. Lund. s. 44 

6
 Ibid. s. 77 

7
 Ibid. s. 49 
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Första delen av min analys blir därför en typisk kvantitativ analys genom räknandet av ord. 

Till min hjälp för att enkelt se vad som tillhör privatekonomin använder jag mig av 

kodschemat. Denna data räknar jag sedan och analyserar resultatet. Jag räknar inte med 

bildtext, redogörelser för vad kapitlet eller rubriken till texten ska handla om eller exempel 

knutna till texten i form av faktarutor. Detta tar jag upp i min andra del av analysen när jag 

tycker det är motiverat. 

 

Läroboksanalysens andra del har till syfte att svara på forskningsfråga två: Vilka slutsatser 

kan man göra på den undersökta texten? Här använder jag mig av en i huvudsak strukturell
8
 

analys blandat med en allmän expolativ analys där mina egna ord och åsikter får stor plats 

tillsammans med relevant forskning. Man bör anpassa den strukturella analysen efter den egna 

texten och inte enbart använda den mekaniskt och försöka få med alla delar i den. 
9
 Jag har 

delat upp läroboksanalysan i fyra olika delmoment för att underlätta och särskilja begreppen 

nämligen Rubricering, Upplägg, Text och Språk och Innehåll. Detta är en uppdelning som jag 

själv gjort för att passa just min uppsats. Det analysen verkligen undersöker bottnar dock i en 

strukturell brukstextanalys inspirerad av boken Metoder för brukstextanalys av Lennart 

Hellspong, lärare och forskare i svenska och retrik vid Södertörns högskola. Jag har gjort 

följande uppdelning i min andra analysdel: 

Rubricering – Här jämför jag rubrikerna i innehållsförteckningen mot analysens kodschema 

och kan på så sätt ringa in de avsnitt som är relevanta. Detta är viktigt då det avgör vilka delar 

jag faktiskt undersöker. Kommentarer till rubrikerna i kapitlet och hur de är utformade 

hamnar inte här utan i Upplägg. Jag nämner också hur stor andel lärobokens 

privatekonmiavsnitt utgör av hela boken i procent. Min första tanke var att se hur stor del av 

ekonomikapitlet som man kunde klassa som privatekonomi, men i Millennium återfinns inte 

privatekonomidelen i ekonomikapitlet och jämförelsen böckerna imellan blir därför inte 

lyckad. Därför har jag återgett hur många procent av böckernas totala antal sidor som handlar 

om privatekonomi. Det är svårt att dra några slutsatser om vilken bok som prioriterar 

privatekonomi mest, utan att först titta på innehållet. Men det kan ändå vara intressant att se i 

siffror även om böckerna har varierande antal sidor.  

                                                      
8
 Hellspong, Lennart Metoder för textanalys. 2001. Studentlitteratur Lund. s. 61 

9
 Ibid. s. 61 
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Upplägg – Hur har författarna presenterat och byggt upp kapitlet? Hur ser rubriceringen och 

uppdelningen ut? Här försöker jag ta reda på dessa frågor och redogör också för hur 

faktarutor, exempel, ordförklaringar och avslutet på kapitlet ser ut. Denna del av analysen 

baseras på den textuella analysens komposition
10

 som jag redogör utförligare i nästa kapitel. 

Även förekommandet av bilder redogörs kortfattat här, men det är ingen bildanalys i den 

bemärkelsen utan om det nämns är det främst för att försöka återge kapitlets visuella 

uppbyggnad.  

Text och Språk – Här redogörs för min första analys nämligen hur många ord kapitlet 

innehåller. En bredare och mer omfattad analys av resultatet görs inte här utan i 

resultatdiskussionen. Jag har också tittat och kommenterat språkbruket och om texten upplevs 

som svårläst vilket är viktigt enligt Vernerssons bok i Att undervisa om samhället
 
. Här menar 

de intervjuade lärarna att lärobokens text kan fälla de svagare eleverna då 

samhällskunskapsämnets språk kan vara svårt och abstrakt.
 11

 Här belyses texten ur en 

textuell struktur där vikt läggs på om språket upplves som klart, vårdat och välvalt samtidigt 

som det inte får vara för tekniskt och tungt
12

. Böckernas läsare riktar sig naturligtvis till 

gymnasieelever där läsförståelsen kan vara varierande.  

Innehåll – En allmän analys om hur kapitlet lyckas att förmedla sitt innehåll. Här är det 

texten i sig som är målet, inte rubricering, avändandet av bilder, faktarutor eller exempel. Här 

använder jag mig av en ideationell strukturanalys som belyser propositioner
13

. Exempel på 

detta kan vara en texts huvudtanke, eller nyckelmeningar som oftas står före eller i 

avslutningen till en text eller kapitel. Kanske det också finns någon outtalad eller implicit 

mening med texten som kan vara svår att se. Här gör jag också en jämförelse mot läroplanens 

privatekonomipunkt (som jag har citerat under rubriken Privatekonomi i läroplanen för 

gymnasieskolan) och ser om läroboken uppfyller de kraven. En lärobok måste inte innefatta 

allt som står i läroplanen men jag tycker ändå det är viktigt att undersöka vilket jag motiverar 

senare.  
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1.5.3 Strukturell textanalys 

 

Jag har redan i stora delar förklarat hur uppsatsen genomförs genom en strukturell textanalys i 

föregående stycke. Här kommer jag mer ingående förklara vad denna typ av analys betyder. 

Den strukturella analysens syfte är att ge en mångsidig beskrivning av en texts språkliga, 

innehållsliga och sociala struktur mot bakgrund av dess kontext.
14

Kontexten är i detta fall 

sammanhanget boken uppträder i och om det finns samspel med andra texter eller media. I 

mitt fall blir kontexten ganska självklar då det är läroböcker som behandlas. Boken är gjord 

av författare som alla är eller har varit lärare i samhällskunskap. De riktar sig till 

gymnasieelever i ämnet samhällskunskap 1a1 samtidigt som böckerna är en del av elevens 

totala källor från vilka de skaffar sig information i ämnet. De övriga källorna kan t.ex. vara 

massmedia, faktaböcker, verklighet och audivisuella medel. Dessa exempel finns med i 

Vernerssons intervjuer som jag presenterar kortfattat i kapitlet Lärobokens ställning i 

undervisningen. En texts kontext talar också om när och var texten publicerades. I min 

undersökning blir det viktigt att titta på när, då kravet är att boken inte får vara äldre än 2011 

då den nya läroplanen togs i bruk. Detta är visserligen en del av min avgränsning och ingen 

bok är tagen tidigare än 2011. 

Textens språkliga, innehållsliga och sociala struktur kan säga mycket om en texts ordförråd, 

variation, förekomsten av speciella och återkommande ord, fackord mm. Kanske tyngs texten 

av svår grammatik, en rörig blandning av långa och korta meningar. Meningarna kanske är 

ofullständiga eller använder sig av ett för ekonomiskt språk som missgynnar läsupplevelsen.  

Med en innehållslig struktur tittar forskaren efter om texten har en makrotema, d.v.s. genom 

placering i rubriker eller annan framskjuten position som ger den ett intryck att vara extra 

viktig. Finns den en kärna i textens innehåll och kan den uttryckas som en huvudtanke?
15

 Den 

sociala strukturen kommer jag inte analysera i mitt arbete.  

En läsbarhetsanalys syftar till att bedöma om en text är lätt eller svårförståelig. Detta gör man 

enklast efter den strukturella analysen. Faktorer som spelar in när man ska bedöma en text är 

vem boken riktar sig till. Ju mer tid, ansträngning, motivation och förkunskaper texten kräver, 

desto svårare är den.
16

Kompositionen är också mycket viktig och den redogör jag för i 
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rubriken upplägg. Här tittar jag särskilt på hur författarna disponerat sidorna, hur de använder 

rumsdispositionen. I den ideationella strukturen använder jag en makrotematisk överblick 

vilket undersöker om texten vill säga något genom placering i rubrik eller annan påfallande 

position, eller om ett textstycke ges extra stort utrymme.  

1.5.4 Komparativ analys 

 

I uppsatsens slutskede försöker jag bygga upp min argumentering genom en komparativ 

analys.
17

 Vilka likheter och olikheter finns det mellan de tre läroböckerna? Speciellt intressant 

bli det att jämföra detta mellan de två Gleerupsböckerna. Mina slutsater baseras på resultatet 

av min analysdel och även här försöker jag hålla mig till den uppdelning av analysen som jag 

redogör för i min textanalys kapitel 1.5.2. Även om den komparativa ramen följs i huvudsak 

kommer mina egna funderingar och tankar få utrymme här .  
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2 Läroplaner och lärobokens ställning 

 

2.1 Privatekonomi i läroplanen för gymnasieskolan 

 

Som jag tidigare angivit har privatekonomi genom den nya läroplanen för gymnasieskolan, 

SKOLFS 2011:144 blivit obligatorisk i kursen samhällsvetenskap 1a1. Det numera ställda 

kravet i läroplanen tillsammans med kronofogdens siffror från inledningen om att antalet unga 

som försätter sig i ekonomiska svårigheter ökar ligger som en bas från vilken uppsatsen fått 

sitt ursprung. Men vad står det mer exakt i läroplanen och hur ska vi tolka det? Följande går 

att finna i den centrala ämnesplanen för samhällskunskap som är ett gymnasiegemensamt 

ämne och är således obligatoriskt för alla som läser ett gymnasieprogram; 

 

”Centralt innehåll - Undervisningen i kursen ska behandla  

följande centrala innehåll:  

 

Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och  

skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till  

behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av  

samhällsekonomiska förändringar.”
18

 

 

Detta är alltså nytt och fanns inte med i gamla läroplanen Lpf 94. Ämnets betydelse kan 

därmed inte misstolkas och både läroböcker samt undervisningen får anpassa sig till de nya 

riktlinjerna. Alla de läroböcker jag analyserar i denna uppsats är från 2012 och trycktes alltså 

efter det att de nya riktlinjerna kommit. Man kan hoppas och kanske t.o.m. anta att de flesta 

lärare redan innan den nya läroplanen trädde i kraft undervisade om privatekonomi i någon 

form och utsträckning. 
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2.2 Grundskolans läroplan 

 

Och varför tar jag nu upp grundskolans läroplan när jag tydligt angett att min undersökning 

enbart berör gymnasiet? För det första kan man fundera över vad gymnasielärarna 

förhoppningsvis beaktar i sin undervisning, nämligen vad deras elever har läst tidigare i 

skolsystemet. Många av de lärare som förekommer i de undersökningar som jag redovisar för 

i kapitlet forskningsläge vet säkert om att innan eleverna började gymnasiet har de redan fått 

viss kunskap om privatekonomi och att det kanske räcker. Här har vi ett utdrag från 

läroplanen i samhällsvetenskap i årskurs 7-9; ”Hur hushållens, företagens och det offentligas 

ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de 

kan få för individer och grupper”.
19

 Även tidigare i årskurs 4-6 ska eleverna fått ta del av 

privatekonomi i samhällsvetenskapsämnet. I läroplanen står det: 

Samhällsresurser och fördelning 

 

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. 

 

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner,  

landsting och stat använder skattepengarna till. 

 

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen.  

Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
20

 

 

Även om elever tidigare i grundskolan får lära sig om privatekonomi genom ovanstående citat 

taget från läroplanen, breddas ämnet i högstadiet och tydligast i ämnet hem och 

konsumentkunskap: 

 

- Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet,  

att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och  

att teckna abonnemang. 

 

- Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende,  
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konsumtion, resor och krediter. 

 

- Konsumenters rättigheter och skyldigheter. 

 

- Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel  

vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven  

ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

 

- Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till  

exempel pris och kvalitet.
21

 

 

Visst kan det ha betydelse att eleverna från tidigare bör ha kunskaper inom privatekonomin 

och det kan vara en förklaring till varför så många lärare väljer att använda sig av en mer 

makroinriktad undervisning vilket jag kommer redogöra för tydligare i kapitlet om 

forskningsläget. Men att se elevers privatekonomiska mognad och kunnande som en 

självklarhet när de börjar gymnasiet av den anledningen att de fått undervisning på 

grundskolan tycker jag inte håller som förklaring till privatekonomins skymda roll inom 

samhällskunskapen på gymnasiet. Dels kan man inte vara säker på att alla kommer ihåg 

kunskapen. Kunskap måste underhållas för att inte glömmas bort och de flesta bor kanske 

hemma under grundskolan och behöver inte pröva sina färdigheter praktiskt förrän de flyttar 

hemifrån vilket i sverige 2012 är vid ca 21 års ålder i snitt.
22

 

Från elevernas sida kanske det inte riktigt ses som ett naturligt inslag i 

samhällsundervisningen då det tidigare på grundskolan endast funnits i ämnet hem och 

konsumentkunskap. Kanske är det så att de ser privatekonomi som något man går igenom en 

gång och samtidigt lär sig utanför skolans väggar. Eleverna ser möjligen inte behovet av 

privatekonomisk undervisning då de redan är en del av konsumtionskulturen och på så vis 

efterfrågas möjligen inte privatekonomi av eleverna själva. 
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2.3 Lärobokens ställning i undervisningen 

 

Läroböcker i undervisning är ett medel som läraren och eleverna kan använda sig av. I vilken 

utsträckning skiljer sig på lika många sätt som det finns klasser. Det är alltså svårt att säga 

vilken roll läroboken spelar i dagens svenska skola.  En amerikansk studie pekar på några 

faktorer som spelar roll. Lärarstilen eller -typen spelar större roll än själva läroboken i sig. 

Men även lärarens pedagogiska grundsyn påverkar, inte bara deras sätt att undervisa utan 

också hur de använder läroböcker.
23

 Dessa resultat har följts upp av en rad svenska forskare 

bl.a. Svingby, Juhlin Svensson och Hägerfelth  i skolverkets rapport 285. De har kunnat visa 

att för vissa lärare utgör läroboken den primära kunskapskällan, medan andra kompletterar 

läroboken med andra läromedel, som t.ex. filmer, tidningar och Internet.
24

 Det är lätt att tänka 

sig att elever idag i allt större utsträckning använder sig av digitala källor i sin väg till 

kunskap. Läroboken har fått konkurrens genom internet inte bara då eleven själv ska söka 

information utan även när läraren planerar lektioner. Juhlin Svensson visar i sin avhandling att 

samhällslärarna fäster mindre vikt vid läroboken när det kommer till den pedagogiska 

utformingen av undervisningen. Däremot har den större betydelse vid planerandet av 

lektionerna och utformningen av prov. Även för elever ökar betydelsen för läroboken när det 

gäller inläsning inför prov
25

. 

Vernersson har i sin undersökning av tjugo samhällslärare frågat vilken typ av läromedel som 

de använder sig av i undervisningen. När Vernersson rangordnar svaren får kategorin 

massmedia flest antal poäng nämligen 32. Tätt därefter kommer läroböcker på 26 poäng. Två 

kategorier får båda 18 poäng;  faktaböcker m.m. och vekligheten medan audio-visuella medel 

bara får 3 poäng.
26

 Massmedia används alltså något mer än läroböckerna som 

undervisningsmetod i samhällsundervisningen enligt Vernerssons undersökning. I 

motiveringen för lärobökerna som lärarna gjort sägs följande: 
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Läroböcker är skrivna för eleverna och ger bra baskunskaper. 

Dagstidningar tar upp aktuella händelser, men kan vara vinklade, 

vilket kräver att eleverna har vissa baskunskaper. Prioriteringen 

ovan varierar beroende på arbetsområde. Det svåra är såklart att 

hitta bra läromedel till de svagare eleverna, eftersom samhälls- 

kunskapsämnets språk kan vara svårt och abstrakt.
27

 

 

Lärarna menar också att läroboken är en grund för läxläsning och instudering till prov. För att 

konkretisera, fördjupa och aktuallisera en händele kan tidningar och TV vara ett bra 

hjälpmedel. Lärarna önskar också böcker som har förmågan att skapa ett intresse hos 

eleverna. 

Johan Nelson är universitetslektor på Malmö högskola och har intresserat sig för lärobokens 

ställning i undervisningen. Nelson belyser en rad positiva aspekter med läroböcker som 

kunskapskälla i sin artikel Hur används läroboken av lärare och elever från 2006. Bland 

annat ser han fördelar med att eleverna har mycket och förhoppningsvis relevant information 

samlat på ett ställe. På så vis sparas tid som annars skulle läggas på att leta redan på 

motsvarande information. Givetvis förutsätter detta att läroboken täcker upp det som står i 

läroplanen. Elever som är frånvarande kan också följa med och i viss mån ta igen förlorad 

undervisning, förutsatt att läraren gått igenom delar som läroboken också innehåller. För 

lärarens del kan läroboken finnas som ett stöd vid planerandet av lektioner.
28

 Den negativa 

kritiken är att vissa lärare använder läroboken som bas för planeringen av kursen, istället för 

kursplanen. Läroboken ska inte få rollen som kursplan menar Johan Nelson. När det kommer 

till hur mycket samhällslärare använder sig av läroboken tar Nelson stöd av en svensk 

forskningsstudie av Gruvberger, Severin och Svingby som pekar på att samhällslärare 

använder sig mindre av läroboken än i andra ämnen. Detta är något överraskande efter man 

läst Vernerssons intervjuer där han kommer fram till att läroboken är den näst mest använda 

undervisningsunderlaget för samhällslärare på gymnasiet.  

I Skolverkets studie I enlighet med skolans värdegrund: Rapport 285 visar man på både bra 

och dåliga egenskaper hos läroböcker. I de böcker som forskarna i studien lyfter fram som 
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”bra exempel” återfinns förekomsten av flera perspektiv, allsidighet, nyansering och 

problematisering.
29

 Även om en bok innehåller mycket av detta säger det ingenting om hur 

boken används eller om den ens används över huvud taget. Det är därför viktigt att komma 

ihåg att läroboken är ett medel för elever och lärare och att det är läraren som bestämmer på 

vilket sätt och omfattning den används.  
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3 Forskning och forskningsläge 

 

3.1Tidigare forskning och forskningsläge 
 

Att försöka hitta relevant litteratur inom privatekonomins område i ämnet Samhällskunskap 

1a1 specifikt har inte varit lätt då ämnet tidigare inte varit obligatoriskt i läroplanen. Ett sätt 

har varit att titta på författare som behandlat samhällskunskapsämnet ur ett bredare didaktiskt 

perspektiv och bland dem försöka hitta mer i detalj det som rör privatekonomi. Någon som 

direkt berör konsumtion och privatekonomi är Gun Åbacka som bl.a. är lektor i huslig 

ekonomi och Pedagogie magister i Åbo, Finland. I sin akademiska avhandling pekar hon på 

vikten av att medborgarna i tidiga år lär sig hantera och känna ansvar över sin ekonomi. Detta 

ansvar ligger menar Åbacka, både på skolan och hemmet. Konsumtionen idag har förändrats 

från att enkelt uttryckt tillfredsställa nödvändiga behov hos männsikan. Numera uppfattas 

ordet konumtion som något bredare och mer svårpreciserat fenomen. Det kan liknas som en 

process där allt från att välja, köpa, använda, bevara, reparera till att återvända produkter och 

tjänster kan ingå. Olika media såsom internet, TV, tidningar och sociala medier förser dagens 

konsument med information som tidigare var betydligt mer svårtillgängligt. Utbudet på varor 

och tjänster ökar ständigt samtidigt som konsumentlagstiftning, produktkontroll och -säkerhet 

förändras i allt snabbare takt. Förändringen och utvecklingen kan vid första anblicken verka 

enbart posivit, men den kräver samtidigt mer av konsumenten i form av ansvar och 

kunnande.
30

 Konsumtion kan också ha stor betydelse när det gäller social tillhörighet, 

gemenskap, livsstil, självbild och identitet, kanske inte minst när det gäller ungdomar. Går 

man in i en modern butik idag eller ett köpcentrum överröses man av intryck. Varor och 

reklam tävlar på ett genomtänkt sätt om konsumentens uppmärksamhet. Det är inte lätt även 

om man anstränger sig att göra kritiska och kloka beslut, vilket kan leda till oplanerade köp 

som kanske inte tillfredsställer ens materiella behov utan enbart köplust.
31

 Åbacka menar att 

även om föräldrar och ungdomar vill stå utanför reklamens och konsumtionens influenser går 

det inte. Både barn och vuxnas liv är omslutet av marknadsföring som vill styra oss i en viss 

riktning. Det finns flera faktorer som styr vår konsumtion i olika riktingar såsom ålder, kön 

och sociala bakgrund. Torbjörn Hjort och Tapio Salonen vid Lunds universitet menar att 
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konsumtionskompetens inom en snart framtid kan bli lika viktigt som social kompetens.
32

 

Åbacka pekar på konsumentfostran i skolan och i hemmet som de två viktigaste källorna barn 

och ungdomar skaffar sig kunskap.  

Hemmet fungerar som en konsumentenhet där barnet är en del och bidrar på sitt sätt. 

Hushållet har menar Åbacka, en fundamental roll i fostrandet av ansvarsfulla och medvetna 

konsumenter. Det har dock varit svårt att påvisa vetenskapligt hur stor och viktig den rollen 

kan vara. Forskning visar att föräldrar som disskuterar hushållets ekonomi och dessutom visar 

på en egen noggrannhet och ansvar inför densamma kan uppvisa små men ändå tydlig effekt 

på barnen, även i vuxen ålder.
33

 Kunskapen om att kontrollera sina egna utgifter kan också 

spåras lägre fram i livet och ger en ökad benägenhet att spara för framtida behov.  

Skolan besitter även den en viktig roll med att förse sina elever uppfostran i 

konsumentansvarstagande och privatekonomi. Här har samhället en chans att utbilda alla barn 

och ungdomar med samma innehåll och på lika villkor, en nog så vikitg skillnad. Familjens 

eget kunnande och förutsättningar varierar kraftigt till skillnad från skolans likhetsprincip, 

även om det naturligtvis även här finns skillnader. Det gäller att skolan kan bidra med att 

skapa nuvarande och blivande starka konsumenter gentemot dagens hårda konsumentklimat. 

En stark konsument har förmågan att göra rätta val, bedöma inköp, framhålla ett etiskt 

konsumtions mönster och miljörelaterad hänsyn. Dessa kunskaper är nödvändiga för 

elevernas ofta starka konsumentroll men också för det kommande vuxenlivet. Åbacka nämner 

begreppet ekonomisk socialisation som central. Detta kan likna en process där barn i 

vardagslivet utvecklar en ekonomisk förståelse. Hon menar att barn och unga idag relativt sätt 

förfogar över en större förmögenhet än tidigare generationer och att betydelsen för ekonomisk 

förståelse och insikt ökar, både ur ett individperspektiv och ett nationellt perspektiv.  

 

Folke Vernersson är lektor i samhällskunskap och docent i pedagogik från Linköpings 

Universitet. I en studie som visserligen har några år på nacken men som ändå kan peka på ett 

mönster har han undersökt vad samhällslärarna prioriterar och tycker är viktigast inom sitt 

ämne. De omnämnanden som placerar sig högst och således prioriteras i samhällslärarnas 
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undervisnning är aktuella samhällsfrågor, sveriges politiska liv, lag och rätt, internationella 

frågor och demokratin. Efter dessa kommer vår ekonomi med betydligt mindre 

omnämnanden.
34

 Man kan kanke inte dra allt för stora växlar på den här undersökningen 

främst p.g.a. den är från 1999 och även om flertalet av de lärare som då undervisade i svenska 

skolor jobbar kvar idag har samhället förändrats och flera nyexaminerade lärare har kommit 

till. Den senaste läroplanen har givetvis också spelat in och dagens verklighet ser förmodligen 

annorlunda ut. Man bör därför stärka Vernerssons resultat. 

Christina Odenstads avhandling stödjer Vernerssons slutsats. Hon har genom sin avhandlig 

Prov och bedömning i Samhällskunskap - En analys av gymnasielärares skriftliga prov från 

2010 undersökt ekonomiska nyckelord i gymnasielärares skriftliga prov och kommit fram till 

att makroekonomin dominerar. Ord som hög och lågkonjunktur, BNP, produktionsfaktorer, 

inflation, monopol, oligopol, marknads-och planekonomi samt budget-och penningpolitik 

förekommer ofta vilket tyder på ett stort fokus på makroekonomi. Mikroekonomiska termer 

och nyckelord förekommer mer sällan. Exempel på dessa ord är hemförsäkring, privatbudget 

och studiebidrag. En annan slutsats Odenstad uppmärksammar är att dessa miroekonomiska 

ord nästan enbart går att hitta på de yrkesförberedande programmens prov, vilket låter 

oroväckande och inte i linje med skolans mål om lika undervisning åt alla. Man kan också se 

skillnader på utformningen av frågor mellan yrkesförberedande och sudieförberedande 

program, där korta frågor som kräver korta svar dominerar främst i yrkesförberedande. I de 

stuideförberedande programens prov ser man mycket oftare långsvars och essäfrågor
35

.  

 

I Anna Karlefjärds avhandling som kan hittas i skriftsamlingen Studier i de 

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik från Karlstads universitet tillsammans med 

Odenstads och Bernmark Ottossons forskning finns ytterligare tecken på att privatekonomi 

eller som Karlefjärd skriver hushållsekonomi inte ges mycket utrymme. I sin ”Att rymmas 

inom sitt friutrymme - Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och 

undervisning” intervjuas tio lärare varav nio betonar ekonomi som ett av de mest 

centrala områdena inom samhällskunskapen. Däremot  nämner bara två av dessa 

lärare hushållsekonomi och att den dessutom kommer lite i skymundan. Även här ser 
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vi alltså att privatekonomin får mindre plats medan de tyngre och mer 

makroorienterade områdena demokrati, diktatur, makt, ideologier, partier samt Sveriges 

statsskick med fokus på framför allt riksdag och regering får större plats och betydelse i 

undervisningen.  

 

”Innehåll som kategoriseras som ekonomi betonas av nio av de tio 

 lärarna i studien. Här lyfter lärarna fram så väl det de betecknar  

som hushållsekonomi och det som benämns som samhällsekonomi  

eller nationalekonomi. Det är tydligt att det är störst fokus på  

samhällsekonomi och de två lärare som nämner hushållsekonomin  

uttrycker att det kommer lite vid sidan om.”
36

 

 

En studie som belyser en annan pedagogisk vilkel på privatekonomi har gjorts av Ann 

Bernmark-Ottosson, lektor vid Karlstads universitet. Hon har intervjuat ett antal erfarna 

samhällskunskapslärare som har eller snart går i pension. Något som dessa lärare tyckte var 

viktigt är att utgå från elevernas egna problem och situation, för att därefter utveckla och 

förklara ekonomi i nationellt och vidare globalt perspektiv. Detta för att ge eleverna bättre 

verktyg att förstå både sin och omvärldens sätt att se på pengar. Dessa lärare tycker också att 

ekonomi och politik är två av de viktigaste ämnena i samhällskunskapen
37

. Om man tittar på 

denna studie och Vernerssons visar resultaten något olika. Man ska komma ihåg att det är 

skillnad på antalet tillfrågade i de båda undersökningarna. I Vernerssons är 19 lärare 

tillfrågade där 3 av dessa tycker att vår ekonomi är ett av de viktigaste samhällsfrågorna
38

. I 

Bernmark-Ottossons intervjuer har 4 lärare intervjuats på ett betydligt djupare plan. 

Skillnaden är ändå tydlig, då ekonomidelen i Bernmark-Ottossons fall verkar ha en betydligt 
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större betydelse än hos Vernerssons intervjupersoner. En intressant iaktagelse som kanske kan 

peka på att lärarna tycker ekonomi blir allt viktigare i paritet till deras ålder och erfarenhet? 

Hennes intervjuombjekt talar om en viss rädsla hos praktiserande lärarstudenter de haft när 

det gäller området ekonomi. De vill gärna slippa och undervisa om något annat vilket stärker 

min uppfattning om att lärare, i detta fall unga och snart nyexaminerade, upplever ekonomi 

som något svårt och tungt. Hur kan då eleverna tycka annorlunda? 

 

Vidare kan nämnas ett examensarbete från karlstads universitet som behandlar privatekonomi. 

Henrietta Larssons Ekonomi i läroböcker för samhällskunskap A – hur två läroböcker 

framställer svensk ekonomi är även den en läroboksstudie av samhällskunskapsböcker på 

gymnasiet. Hon väljer i sin stuide böckerna Forum och Millennium. Både Henrietta och min 

uppsats rör ämnet ekonomi genom en läroboksstudie men där jag fokuserar på privatekonomi 

och resultatet av densamma har Henrietta kunnat visa hur läroböckerna framställer Sveriges 

ekonomi samt vilka didaktiska konsekvenser denna kan innebära. Hennes resultat visar att de 

båda läroböckerna ofta framställer texten monologiskt, alltså ges litet utrymme till diskussion 

huruvida det verkligen är sanning som skrivs. Motsatsen till monologisk är dialogisk och 

förekommer enligt Henrietta oftare i Forum. Här ges elever och lärare större möjlighet att 

ifrågasätta och diskutera
39

. Det min egen uppsats behandlar, nämligen själva omfånget av 

privatekonomidelen och vad som faktiskt tas upp kanske inte direkt kan ta hjälp av Henriettas 

resultat. Men en av mina tankar då jag först började skriva om ämnet är att belysa ett problem 

med att unga skuldsätter sig i allt större utsträckning under de senste åren. Detta kan enligt 

mig själv bäst stävjas genom en lärobok med en dialogisk framtoning. I detta fall och enligt 

Henriettas resultat är det Forum. Att bygga kunskap hos elever genom att möta dem i deras 

verklighet för att förklara vidare ekonomiska händelser är pedagogiskt mycket viktigt enligt 

de erfarna lärare som intervjuats av Ann Bernmark-Ottosson i - Ämnesdidaktiska insikter och 

strategier som jag redovisat för tidigare.  I ekonomiundervisningen är det tydligt att lärarna 

knyter an till elevernas situation – hur de klarar sin egen ekonomi, för att sedan gå vidare och 

se hur den globala ekonomin kan kopplas till den svenska.”
40
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3.2 Sammanställning av forskningsläge 

 

Ingen forskning eller annan information finns att tillgå som direkt berör förekomsten och 

kvaliten av privatekonomiavsnittet i läroböker för samhällskunskap 1a1. Detta beror 

förmodligen på att det nyligen adderats i läroplanen och om några år hoppas jag att 

forskningsläget ser bättre ut. Tillsvidare får den intresserade försöka hitta andra vägar till 

kunskap i ämnet. Det har gjorts en rad intervjuer av lärare som behandlar deras undervisning 

och pedagogiska utmaningar. Ekonomi i stort förekommer ganska ofta då det är och ska vara 

en permanent moment i samhällskunskapen. I en del av undersökningarna jag gått igenom 

förekommer också något som liknar privatekonomi och det är här jag fått försöka hitta 

användbara delar till min egen undersökning. Inte sällan delas ekonomin i forskningen jag 

tittat på upp i mikro och makroavsnitt där det verkar som makrosidan får störst utrymme och 

betydelse. Både Vernerssons, Karlefjärds och Odenstads undersökningar visar på att 

makroekonomin dominerar ganska stort över mikroekonomin. I Odenstads resultat från de 

skriftliga proven som hon analyserat ser vi samma tendens och att det främst förekommer 

hushålls- och privatekonomiska termer i de yrkesförberedande programen. Personligen får jag 

en känsla av att vissa lärare kan använda sig av privatekonomi i mer för eleven 

verklighetsförankrade problem när man ska förklara en makroekonomisk term eller företeelse, 

exempel här är Bernmark-Ottossons intervjuer. Men när det sedan är dags för prov, något som 

jag tror eleverna tolkar som det viktigaste man ska ta med sig i form av kunskap från 

ekonomiavsnittet, tenderar det att handla mer om makroekonomiska delar av ekonomin, inte 

hushålls- och privatekonomi. Detta kan vara ett resultat av att ämnet faktiskt inte var en 

obligatoriskt del när undersökningarna gjordes. På högstadiet ska eleverna läst hem och 

konsumentkunskap och kanske tycker lärare på gymnasiet att den förkunskapen ska eller bör 

finnas och tar inte upp den i sin egen undervisning. Från och med införandet av ämnet på 

gymnasiet 2011 har lärare och skola fått prioritera in ämnet i undervisningen. Resultatet om 

hur det går är kanske för tidigt att säga men jag hoppas att det kommer undersökningar av 

detta inom en snar framtid.  

Både Skolverkets läroboksutredning I enlighet med skolans värdegrund: Rapport 285 och 

Lennart Hellspongs bok om brukstextsanalys har hjälp mig att definiera vad en bra lärobok 

ska innehålla och hur den bör vara skriven. Det är viktigt att texten ska ta upp flera perspektiv, 

allsidighet, nyansering och problematisering. För att inte riskera elevernas läsintresse bör 
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texten heller inte vara skriven på ett för akademiskt och fakmannamässigt språk. Detta påvisar 

också lärare i Vernerssons intervjuer då de motiverar lärobokens fördelar. 

Åbacka har varit till stor hjälp för förståelsen av behovet som finns för privatekonomi. Även 

om barn och unga i aldrig tidigare omfattning utsätts för reklam bör man inte försöka skydda 

mot den. Redan nu finns det sträng lagstiftning i de nordiska länderna om reklam riktat mot 

barn och ungdomar men trots detta är det svårt och kanske omöjligt att blockera reklamen 

helt. Kraften bör istället läggas på att förbereda ungdomar för det marknadssamhälle de ska 

leva i. Konsumtion och konsumenträtt för unga har jag enbart funnit information om i 

Åbackas avhandling.  
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4 Utredning läroböcker 

 

Här kommer huvudanalysen av de tre läroböcker som jag valt i undersökningen presenteras; 

Reflex, Arena och Millenium. Jag har delat in min analys i fyra olika delmoment för att 

underlätta och särsklija begreppen nämligen Rubricering, Upplägg, Text och Språk och 

Innehåll.  

 

 4.1 Analys av Reflex Bas Gleerups utbildning AB, 2012 

 

Reflex har givits ut i ett flertal år och nuvarande bok reviderades 2012. Författarna är Hans 

Almgren, lektor i historia och samhällskunskap i Arboga, Stefan Höjelid, verksam vid Växjö 

universitet och Erik Nilsson, adjunkt i samhällskunskap och historia, Söderköping. Alla tre 

har skrivit många läromedel både för gymnasiet och högstadiet. Exemplaret som behandlas 

här heter reflex bas, är skriven för samhällskunskap 1a1, och inkluderar privatekonomi vilket 

enligt Gleerups beskrivning av boken skall vara både omfattande och vardagsnära.
41

  

Rubricering – Rubriken i innehållsförteckningen som passar in på min uppsats 

undersökningsområde heter Vardagslivets ekonomi och juridik och är 24 sidor stort. De tre 

första underrubrikerna till kapitlet behandlar områden som direkt är kopplade till ekonomi; 

din privatekonomi, inkomster, och utgifter. Dessa kapitel knyter tydligt an till min 

undersökning även om hela kapitlet kan bidra i viss utsträckning. Sidorna på dessa tre 

underrubriker är 3 till antalet av kapitlets totala 24 sidor. Övriga huvudrubriker är ”Att hitta en 

bostad”, ”...att älska i nöd och lust...” och ”Avtal skall hållas”. Det sistnämda underkapitlet, 

Avtal skall hållas, handlar om konsumentskydd och kreditköp vilket också mycket tydligt 

faller inom mitt specifika undersökningsområde. Dessa sidor är 4 till antalet. Totalt sett över 

hela kapitlet finner jag alltså att 7 sidor av bokens 191, eller 3,6%, direkt berör mitt 

undersöknignsområde. Rubrikerna över alla dessa 7 sidor återfinns i mitt analysverktygs 

kodschema och är därför relevanta. I slutet på kapitlet finns frågor och arbetsuppgifter, vilka 

inte räknas med i analysen. 

Upplägg – Kapitlet börjar med en kort introduktion av innehållet och vilka frågor läsaren 

kommer få svar på vilket är informativt och överskådligt. Förhoppningsvis kan det också 
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skapa ett intresse hos läsaren. Texten är uppbyggd i smala spalter och vid sidorna av dessa 

finns ofta faktarutor eller korta förklaringar till svåra ord eller internetadresser där eleven kan 

hitta mer information. Det är gott om ”luft” på sidorna, både Arena och Millennium har 

betydligt mer text på varje sida. Genom att boken är uppbyggd på detta sätt verkar den inte 

tung och svårarbetad, utan lättläst och pedagogisk till sättet. Man behöver inte hålla sig enbart 

till brödtexten utan kan hoppa relativt lätt mellan text, faktarutor och tabeller. Faktarutorna 

hänger ihop väl med texten och är inte tagna ur sitt sammanhang. Läsaren får på så vis direkt 

ett exempel eller större kontext av det man läst vilket. Av någon okänd anledning är texten 

inramad med en tunn svart linje vilket jag inte kan se något syfte för annat än visuellt. Till 

varje uppslag finns minst en bild tillsammans med en, ofta fler faktarutor. Rent visuellt ger det 

intryck av en mer lättarbetad och lättläst text än om det hade varit enbart text på sidorna.  

I kapitlets avslutande del finns en sammanfattning som innehåller nyckelord, frågor till texten, 

diskussionsfrågor och fördjupningsuppgifter. Detta ger ett tydligt och informativt intryck där 

både lärare och elever lätt kan hitta vägledning och diskussionsunderlag. 

Text och språk - Totalt sett och utefter det verktyg jag redogör för i metodkapitlet innehåller 

Reflex Bas 1443 ord som knyter an till privatekonomi. Utan jämförelse är det svårt att säga 

något mer om den siffran, däremot kommer resultatdelen i uppsatsen ta upp och värdera 

siffrorna mot de andra böckerna i studien.  

Språket ligger på en inte för svår nivå och är lätt att läsa utan att man behöver stanna upp och 

fundera över vad man läst. Begrepp och ord som behöver förklaras är ibland skrivna i 

marginalen men oftast markerade i fet stil direkt i texten och skapar på så sätt flyt i läsningen. 

Texten innehåller en hel del öppna frågor ställda till läsaren men som boken själv ofta ger 

vinklade svar på.  

Innehåll – När man läser och analyserar de sidor som pekats ut som releveanta för uppsatsens 

syfte är det första som jag slås av de kortfattade förklaringarna till komplexa och ofta för 

eleven viktiga fenomen. Texten är visserligen inte lång och kan kanske således inte rymma 

utförligare förklaringar, vilket kan säga något om hur boken prioriterar. Exempel på detta är 

hur boken förklarar bostadsbidrag vilket är relevant för ungdomar som kanske inte ännu 

skaffat sig jobb eller fortfarande går i skolan. Begreppet bostadsbidrag förklaras kort med 

orden; ”Bostadsbidrag – är ett exempel på ett behovsprövat bidrag som man bara får om man 
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har behov av det”
42

. Det hade enligt mig varit önskvärt att ge en lite mer utförligare förklaring 

till något som så tydligt riktar sig mot bokens läsare.  

Kapitlet svänger plötsligt från privatekonomins område och tar avstamp i skatter för att 

förklara riksbankens och räntans roll på den svenska ekonmin. Det är alltså inte bara lärare (se 

Bernmark Ottossons intervjuer
43

) som använder sig av hushållsekonomiska språngbrädor till 

mer nationalekonomiska begrepp. Om det är lyckat eller pedagogiskt riktigt har jag inte 

undersökt djupare men en tanke som jag får är att läsaren möjligen tappar fokus på vad som 

uppfattas hadla om honom eller henne då det plötsligt redogörs för Sveriges ekonomi. Texten 

framställs på ett pedagogiskt och lättläst sätt, särskilt i faktarutorna. Ofta förklaras en term 

eller företeelse med ett exempel som är taget ur ungas vardag vilket jag tror bidrar starkt till 

att texten blir både lätt att hänga med i och förhoppningsvis håller läsaren intresserad. Ett 

exempel finns på s. 142 där man förklarar köplagen;  

Köplagen gäller när två näringsidkare handlar av varandra men  

också när en privatperson gör affärer med en annan privatperson,  

t.ex. när du köper en Epatraktor på Blocket. Som konsument har 

 du då inte samma rättigheter som när du handlar i en affär.
44

 

Privatekonomi kan vara ett tacksamt ämne för att hitta utgångspunkter och exempel från 

elevens egen vardag och på så sätt göra ämnet intressant, Reflex Bas lyckas med detta på ett 

bra sätt. Jag anser att texten gör sig bra som underlag och inspiration till diskussionsunderlag i 

klassen. Om eleverna bara läser texten (t.ex. inför ett prov) utan att få prata och diskutera om 

det som står missar man stora pedagogiska fördelar. Boken är skriven 2012 och det märks då 

författarna lyckas med att hitta moderna och populära exempel och övningar till avsnittet. 

Reflex svarar väl mot den risk Gun Åbacka ser med det allt hårdare konsumentklimatet och 
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risken med att konsumera för att stilla ett köpsug, inte ett behov.
45

  Ett helt uppslag ängnas åt 

en berättelse om Hanna som har köpt en ”häftig” mobil vars månadskostnad snart blir för tung 

att betala. Berättelsen förklarar vad som händer för den som inte kan betala och vägen till 

Kronofogden. Berättelsen är inte skriven på ett uppfostrande sätt utan redogör på ett 

informativt sätt om problemen som uppstår när man inte kan betala en räkning. 

 

4.2 Analys av Millennium 1, Sanoma Utbildning 2012 

 

Millennium är anpassad för den nya läroplanen 2011 men också för att möta kravet på ett mer 

flexibelt läromedel som möjliggör större variation i undervisningen. Författarna Christer 

Palmqvist och Hans Kristian Widberg har delat in boken i fyra avsnitt som vart och ett utgår 

från individen och rör sig utåt mot de globala samhällsfrågorna.
 46

  

Rubricering – Millennium skiljer som enda bok tydligt på privatekonomi och samhällets 

ekonomi och har delat upp de två områdena under helt olika kapitel, Samhällets ekonomi och 

Arbete och pengar. I det sistnämda finns underrubrikerna som är relevanta genom mitt 

kodschema; Privata affärer med underrubrikerna skuldfällan, spara eller slösa? och 

borgensman. Totalt är detta kapitel 8 sidor långt vilket motsvarar 2,6 % av bokens 308 sidor.  

Upplägg – Läsaren bjuds inte in i kapitlets läsning i form av en inledning eller liknande vilket 

Reflex gjorde. Istället börjar texten och dess underrubriker direkt utan omsvep. I Millennium 

är sidorna breda och raderna långa och i marginalerna finns begrepp som förklaras i texten. I 

Reflex finns det också en direkt förklaring till begreppet vilket saknas i Millennium. 

Internettips finns heller inte i med. I slutet på kapitlet finns en mycket kort ordlista, nyckelord 

och instuderingsuppgifter. Föråldrade bilder, färre förklaringar och liten uppmuntran till 

diskussioner och andra lästips ger ett stängt intryck.  

Text och språk  – Millenniums avsnitt om privatekonmi innefattar 1773 ord vilket är mer än 

Reflex men mindre än Arena. Millennium har ett något svårare och mer akademiskt språk än 

Reflex. Det krävs helt enkelt högre läsförståelse och koncentration för att följa med i texten. 

Ett exempel på detta som jag tagit direkt från ett stycke om konsumentköpslagen; 
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Näringsidkaren kan inte friskriva sig från ansvar genomatt göra tillägg till standardiserade 

köpekontrakt och exempelvis påstå att varan säljs i ”befintligt skick”.
47

 

Ordet näringsidkare har förklarats tidigare i texten med den som yrkesmässigt driver 

verksamhet av ekonomisk art. Min uppfattning är att språkbruket och grammatiken är bökig, 

särskilt för ungdommar i gymnasieåldern. Även om läsaren får en förklaring till begreppet 

näringsidkare är det inte helt säkert att alla lätt kan förstå vad det innebär. Texten förlorar 

flytet i texten som är så viktig för att tycka det man läser är intressant och lärorikt. Detta kan 

få till följd att eleverna dels inte förstår allt som skrivs och kanske också snabbare tappar 

intresset av att läsa.  

Innehåll – Till en början tycker jag att rubriken Privata affärer inte riktigt tilltalar någon som 

går på gymnasiet. Här gör de andra böckerna det bättre med Din privatekonomi (Reflex) och 

Privatekonomi (Arena). Texten är skriven relativt objektivt och det saknas ”uppfostrande” 

uppmaningar om vad som är rätt och fel. Det står aldrig, du bör akta dig för sms-lån... eller du 

borde ha en buffert på ditt sparkonto. Istället försöker författarna genom räkneexempel 

avskräcka läsaren att ta sms-lån och visa på vad den totala kostnaden för ett såpass dyrt lån 

kan hamna på. Texten ”talar” inte till dig som läsare utan redogör för innehållet med korta 

meningar utan några omsvep. Sällan används ord som vi, du eller man vilket t.ex. Arena gör i 

mycket större utsträckning och det kan göra att upplevelsen blir opersonlig. På en del ställen 

saknas helt förklaringar till innehållet vilket också gör att läsaren känner sig mer distanserad 

av textens innehåll. Under rubriken Banker – en viktig del i vårt samhälle redogörs för tre 

olika typer av banker nämligen affärsbanker, sparbanker och föreningsbanker. Kanske är det 

onödigt att blanda in olika banktyper i en A-kurs bok och om man vill göra det borde 

skillnaderna förklaras så eleverna bättre förstår. Uppgifterna, nyckelorden och ordlistan i 

slutet av kapitlet är sparsamma och ger inte den underlag för fördjupning som kanske varit 

önskvärt. Tyvärr misslyckas Millennium med att visa hur samhällets ekonomi påverkar vår 

egen privata ekonomi trots att detta står skrivet i läroplanen. Här lyckas de båda 

Gleesrupsböckerna bättre genom en faktaruta som mer ingående förklaras i analysen av 

Arena. 
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4.3 Analys av Arena 50p för samhällskunskap 1a1, Gleerups förlag 2012 

 

I Arena har ambitionen varit att ge en grund för de som tänker sig fortsätta studera fler kurser 

i ämnet, men också att vara ett bra avstamp för det vardagsliv man möter som nybliven vuxen 

i samhället.
48

 Arena är en av två böcker från Gleerups förlag som jag undersöker i min 

uppsats. Redan i förorden får man uppfattningen om att författaren gjort stor plats till 

privatekonomin. 

 

Rubricering – Ekonomiavsnittet i Arena har man kallat för Välfärden och vardagen. De 

underrubruker som faller in i mitt kodschema är Privatekonomi. Denna underrubrik innefattar; 

att spara, att låna, att konsumera och köprätt. Hela kapitlet blir därför relevant för min 

undersökning. Totalt är det 7 sidor vilket motsvarar 4,2% av bokens 167 sidor. 

Upplägg – Arena saknar precis som Millennium en introduktion av kapitlet i dess början. 

Texten är uppbyggd i två kollumner och marginalen saknar både begrepp och internettips. 

Istället har man markerat begrepp i texten med fet stil och läsaren kan på så sätt snabbt finna 

ett ord eller begrepp. Båda sätten tycker jag fungerar bra, Arena använder istället marginalen 

för bild- och faktarutsbeskrivningar. I slutet av kapitlet finns en utförlig skriftlig 

sammanfattning av kapitlet i sin helhet och detta är Arena ensam om att presentera. 

Sammanfattningen ersätter nyckelorden som finns i de två andra böckerna. Uppgifter på 

kapitlet återfinns på en hel sida och hela 26 till antalet, vilket är flest i min undersökning. 

Bilderna används på ur mitt tycke bästa sätt. De upplevs mycket ofta som moderna och 

finurliga vilken jag tror kan pigga upp den läströtte eleven.  

Text och språk –  Arena innehåller 2182 ord vilket är flest av böckerna i undersökningen. 

Språket är på en lagom svår nivå, inte lika tungt som i Millennium men ändå informativt och 

framför all lätt att följa. Rubrikerna delar upp texten utan att läsaren tappar fokus vilket skapar 

en bra läsupplevelse. I Arena liksom i den andra Gleerupsboken Reflex finns begrepp som 

kräver förklaring inbakat i brödtexten utan att för det skull riskera att läsaren tappar tråden. 

Texten är informativ och får fram informationen till läsaren effektivt utan att snärja in sig i 

svår meningsbyggnad och grammatik. Språket talar till läsaren genom att använda du eller vi 

vilket skapar en uppfattning om att innehållet är viktigt och gäller dig som läser. Ett exempel;  
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Innehåll – Arenas innehåll skiljer sig inte speciellt mycket från de andra böckerna. Man har 

dock tagit fasta på börsen och aktiehandel på ett sätt som de andra saknar. Detta faller under 

rubriken olika sparformer där också olika typer av fonder finns med. Arena och Reflex 

förklarar på ett tydligt sätt vad som händer med den privata ekonomin när samhället runt oss 

förändras. I läroplanen står i den avslutande raden för privatekonomi;  Hur privatekonomin 

påverkas av samhällsekonomiska förändringar. Detta gör man genom en faktaruta som 

spänner över ett helt uppslag med namnet Samhällsekonomin och individen. Hur vår egen 

ekonomi kan påverkas genom dessa förändringar förklaras genom hög- och lågkonjunktur, 

tillväxt, inflation, ekonomisk politik, efterfrågan och köpkraft. Reflex binder också samman 

liknande information i sitt privatekonomiavsnitt och lyckas något bättre än Arena med att visa 

på hur det kan påverka oss småsparare. Arenas text är lätt att följa med i och ställer inte allt 

för höga krav på läsförståelse som jag tidigare nämnt. Som ett resultat av detta tappar texten i 

viss mån sin problematiserande utformning. Meningarna är korta och det finns ofta uttalade 

sanningar om vad som är rätt eller fel. Eleven behöver på så sätt inte fundera och 

problematisera själv, det står redan i texten. Detta är en brist eller kanske rättare sagt en 

saknad om man tar till sig av vad skolverket anser vara en bra egenskap hos läroböcker. 

Förekomsten av flera perspektiv, allsidighet, nyansering och problematisering tycker verket 

kännetecknar en bra lärobok och här faller Arena något då man enligt min mening inte riktigt 

lever upp till dessa kriterier.
49

  

Avslutningsvis finns en lång sammanfattning av kapitlets innehåll samt uppgifter till texten 

som flera än både i Reflex och Millennium.  
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5 Komparativ analys och resultat  

 

Till att börja med vill jag förklara mitt syfte med min tredje forskningsfråga Vilken ställning 

har läroboken i samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet. För att mitt reslutat av 

läroböckernas textanalys ska bli användbart förutsätter det att läroboken har ett visst 

användande i den svenska gymnasieskolan. Syftet är alltså att visa att min textanalys över 

huvud taget är relevant att undersöka. Det jag kom fram till visar att läroboken fortfarande 

används i stor utsträckning främst genom skolverkets studie I enlighet med skolans 

värdegrund: Rapport 285, men också genom Vernerssons intervjuer och Johan Nelsons 

forskning som jag redogör för i kapitlet Lärobokens ställning i undervisningen. Hade det visat 

sig att läroboken mist sin roll som läromedel hade mina resultat inte varit intressanta för 

någon. En mer grundligare analys av lärobokens ställning gör jag inte eftersom det aldrig varit 

mitt syfte. 

Skillnaderna böckerna imellan för min första forskningsfråga; Hur omfattande är förekomsten 

av privatekonomi i läroböckerna för samhällskunskap Reflex, Arena och Millenium?, är 

följande; Reflex 1443 ord, Millennium 1773 ord och Arena 2182 ord. Arena har alltså flest 

ord och har sålledes det mest omfattande privatekonomiavsnittet. Med detta som bakgrund 

blir det mer intressant att visa på resultatet av min andra fråga nämligen; Vilka slutsatser kan 

man göra på den undersökta texten? Jag har tidigare redogjort för vilka olika analysverktyg 

som används och resultatet är varierande. Ur en läsbarhetsanalys finns det små men ändå 

märkbara skillnader. Reflex har en luftigare textmassa än de andra två och uppfattas kanske 

inte som lika tungarbetad. Textens storlek är också något större än i de andra. Millennium har 

bredare sidor, längre textrader och mer text på varje sida. Arena har två kolumner med text 

men fler bilder, faktarutor och exempel som förbättrar synintrycket och den upplevda 

läsupplevelsen. Arena vinner dock poäng i sin textuella struktur som jag redovisat för i Text 

och språk. Boken är skriven på ett mycket pedagogiskt och talande sätt. Genom användandet 

av vi och du skapar man inlevelse och en känsla av att innehållet faktiskt handlar om och 

riktar sig till läsaren, i detta fallet gymnasieelever. Detta är Arenas största och viktigaste 

poäng och man lyckas lösa problematiken med ett tungt och fakmannamässigt språk som 

ekonomikapitlet annars riskerar uppfattas som på ett bra sätt. Reflex lyckas också bra med 

detta. Språket kanske ställer något högre krav på läsaren än i Arena men ofta förklarar man 

svåra ord med en markering i marginalen. Arena har dock en mer berättande text vilken kan 

gynna inlevelsen och hålla läsaren intresserad. Där Arena och Reflex upplevs som lättlästa 
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riktar sig Millennium till läsare med större läsförståelse och förkunskaper. Grammatiken, 

språket och meningsuppbyggnaden är svårare kapitlet igenom. Att både Arena och Reflex är 

utgivna av Gleerups är kanske bevis på en gemensam hållning till textförståelsen från 

utgivarens sida. Jag har inte på något sätt undersökt gymnasieelevers läsförståelse i denna 

uppsats men jag har svårt att se fördelar med ett svårare språkbruk som det i Millennium. 

Detta baserar jag delvis på ett tidigare citat ur Vernerssons intervjuer; Det svåra är såklart att 

hitta bra läromedel till de svagare eleverna, eftersom samhällskunskapsämnets språk kan 

vara svårt och abstrakt.
50

 

Kanske är det så att Millennium helt enkelt vill ha ett mer avancerat språk och lyckas i så fall 

med detta. 

Innehållet varierar marginellt mellan de tre undersökta läroböckerna. Vid en jämförelse mot 

läroplanens innehåll uppfyller alla läroböcker detta mål, förutom i ett fall där  Millennium inte 

lyckades visa på ett önskvärt sätt hur hushållsekonomin påverkas av samhällets förändringar. 

Som jag skrivit tidigare finns det inget krav på att läroböckerna måste förja läroplanen men 

det blir ändå viktigt då boken verkar vara viktig när vissa lärare ska planera sin termin. Både 

Arena och Reflex visar på hur vår egen ekonomi kan påverkas av samhällets förändringar, 

vilket finns med i läroplanen. Detta gör man genom att förklara hur saker som hög- och 

lågkonjunktur, tillväxt, inflation, ekonomisk politik, efterfrågan och köpkraft kan påverka. 

Millennium har inget liknande exempel utan går igenom dessa begrepp i ett annat kapitel.  

Sparformer, låneformer, konsumenträtten ser relativt lika ut i böckerna. Alla har också 

övningsexempel där man ska göra sin egen budget, där Arena och Millennium utgår från 

familjen och inte individen som i Reflex. Detta faller väl ut om man jämför med läroplanen. 

Arena tar upp aktiehandel som en sparandeform i större utsträckning än de andra, och alla 

böcker är noga med att peka på eventuella risker denna typ av sparande medför. Totalt över 

alla böcker tycker jag risker med olika sparformer, obetänksam konsumtion mm. redovisas 

bra utan att vara för uppmanande, utan att för den delen minska ner dem. 

Ingen av böckerna problematiserar sin text särskilt väl. Anledningen till detta är kanske att 

privatekonomin baseras på mycket fakta och mindre på värderingar. Meningarna är ofta korta, 

som i Reflex och synnerhet Arena, och informativa. Millennium har längre meningar och är 

skrivet på ett mer öppet sätt. Detta gynnar elevens fira tänkande och kanske kan ge större 

upphov till disskussion och vidare arbete.  
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6 Resultatdiskussion 

 

Att avfärda eller på annat sätt bedöma en läroboks duglighet är något som man bör vara 

försiktig med. Till sist är det viktigt att komma ihåg att det är alltid upp till läraren att planera 

undervisningen på bästa sätt utefter de förutsättningar man har. Det är läraren som instruerar 

eleverna hur de ska använda läroboken och om man ska kritisera en bok bör man ha detta i 

åtanke. Det finns ju inget som säger att en lärobok måste följa läroplanen till punkt och 

pricka, detta är lärarens uppgift. Dock verkar det ibland vara så att lärare använder sig av 

läroboken i sin kursplanering och då får bokens innehåll plötsligt stor betydelse.
51

 Min 

undersökning har aldrig haft som syfte att visa vilken bok som bäst utbildar elever i 

privatekonomi. Däremot hoppas jag att den lyckats visa på förutsättningarna för ett bra 

lärande, kanske främst från elevens sida då ganska stor vikt har legat på språkbruk och 

läsupplevelse.  

Jag anser att valet av metod för både min första och andra del av analysen väl uppfyller min 

förmåga att svara på frågeställningarna. Den kvantitativa delen med räknandet av ord anade 

jag tidigt skulle få en hög validitet, däremot insåg jag senare att resultatet av densamma 

egentligen var tämligen oandvändbart utan brukstextsanalysen. Som jag pekat på tidigare är 

det innehållet som är viktigt, inte hur mycket text en bok innehåller. Lennart Hellspongs sätt 

att presentera och förklara olika typer av brukstextsanalyser gjorde det lätt för mig att kunna 

utkristallisera vilka typer av textanalys som passade min undersökning. 

Det märks på alla böcker att de tar privatekonomi på allvar, kanske mer så efter den nya 

läroplanen. Ofta är det lätt att urskilja vad som handlar om den egna ekonomin och 

samhällets. Inte sällan ger alla böckerna exempel på hur de två påverkar varandra vilket jag 

tycker är bra för att öka förståelsen om att vi alla är en del i det ekonomiska kretsloppet.  

Avslutningsvis anser jag att frågeställningarna besvarats på ett önskvärt sätt och att de två 

analysmetoderna skapat en grund för att kunna göra relevanta slutsatser. Min förhoppning är 

att vi i framtiden får se ungdomsskulderna minska och att färre människor skaffar sig 

ekonomiska bekymmer som till sist hamnar hos kronofogden. Förhoppningsvis tar dagens 

samhällslärare till sig den nya läroplanens innehåll om privatekonomi och kanske kan vi om 

några år se positiva effekter, något som framtida forskning får utreda.  
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