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Sammanfattning 

Den privatekonomiska situationen för många svenskar, särskilt unga, har försämrats de senaste 
åren. Skolan har ett fostrande uppdrag och samhällskunskapsämnet ämnar skapa ”förutsättningar 
för ett aktivt deltagande i samhällslivet” (Skolverket, 2011, s. 143). Hur väl förbereds eleverna för 
det kommande privatekonomiska samhällslivet? Denna uppsats undersöker relationen mellan 
ämnesplanen, undervisningen i privatekonomi och det samhället som eleverna förbereds för, 
redogjort för av gymnasielärare och olika finansiella samhällsaktörer. Målet med uppsatsen är att 
belysa diskrepansen och begräsningarna i syfte och centralt innehåll i samhällskunskap och vilka 
förutsättningar eleverna får med sig ut i vuxenlivet. Studien bygger på 8 semistrukturerade 
intervjuer med gymnasielärare, Kronofogden, Konsument Uppsala och Nordea. Intervjuerna 
analyserades med Biestas dimensioner för god utbildning och ett eget ramverk för 
privatekonomiskt innehåll. Slutsatsen är att undervisningen, som redogjord för av lärarna, till följd 
av ämnesplanens begränsningar inte ger tillräckliga eller lika kunskaper och kompetenser för att 
kunna delta aktivt i samhällslivet.  
 
Nyckelord: Financial literacy, privatekonomi, läroplan, undervisning, medborgarfostran 
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1 Inledning 

Det finns en debatt om huruvida privatekonomi bör vara en del av samhällskunskap eller om det 
faller utanför ämnets syfte. Är privatekonomi något som enbart är av intresse för individer och 
hushåll eller är det även en viktig byggsten i formandet av den aktiva samhällsmedborgaren? Vi 
menar att privatekonomi är en central del i möjligheten för samhällsmedborgare att vara aktiva, ta 
ansvar för sin ekonomi och påverka det samhälle de lever i. 

Att förbereda elever för det kommande samhället är ett av de mer tydliga målen med den 
svenska skolan. I paragraf 4, kapitel 1 i skollagen med rubriken ”Syftet med utbildningen inom 
skolväsendet” står det: 

[…] Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare. 

I ämnesplanen för samhällskunskap står det även att:  

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor 
och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. Dessutom ska 
undervisningen bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet 
(Skolverket, 2011, s. 143) 

Dessa utdrag är utbildningens syfte uttryckt i den högsta abstraktionsnivån och fungerar som 
grova ramar och avsiktsförklaringar med utbildningen. Vad utbildningen slutligen behandlar 
formas till stor del av oss som deltar i den, i mötet mellan lärare och elev, av den sociala praktiken.  

Inom finskt skolväsende finns ett liknande tankesätt. De har varit en förebild inom skolans värld 
i flera aspekter. Även i privatekonomi kan de ses som en inspiration. De har en ny strategi som har 
som mål att utveckla världens bästa kunskap och kompetens i ekonomi fram till 2030. Banker, 
myndigheter och fler samhällsaktörer är en del av strategin där skolan är en av många pusselbitar. 
I Finland betonas kunskaper i privatekonomi som en del av medborgarfostran (Brander, 2021). 

Eftersom skolan har ett fostrande uppdrag är det intressant att studera hur väl elever förbereds 
för livet efter skolan. Finansiella samhällsaktörer har kunskap om vilka styrkor och brister som 
finns i befolkningen och representerar samhället som eleverna ska förberedas för. Vår studie jämför 
lärarnas redogörelser för sin undervisning med de behov som finns i samhället. Frågan blir då om 
läroplanen är tillräcklig för att lärarna ska kunna planera effektiv undervisning i privatekonomi som 
ger elever rätt verktyg för att bli delaktiga medborgare.  

Denna uppsats undersöker hur verksamma lärare i samhällskunskap på gymnasiet redogör för 
delämnet privatekonomi och hur finansiella samhällsaktörer ser på kunskaper, kompetenser och 
syftet med privatekonomi med grund i den verklighet som skolan ska förbereda elever för.  

För att få en samlad bild av privatekonomiundervisningen behöver vi undersöka både innehåll 
och syfte. Syfte är vägledande i val av innehåll och den relationen är intressant att undersöka, i 
ämnesplan, hos lärare och finansiella samhällsaktörer. 
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1.1 Disposition 

Inledning, bakgrund, syfte och frågeställningar, urvalet, analys, diskussion och konklusion har 
författats gemensamt. Alexander Tengqvist har författat avsnittet läroplansteori och Biestas 
begrepp i kapitel 5 om teoretiska utgångspunkter samt kapitel 6 om metod exklusive urval. Jennifer 
Bissas har författat kapitel 3 om forskningsläget i privatekonomiundervisning samt financial literacy 
i kapitel 5. 
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2 Bakgrund  

I detta kapitel avhandlas införandet och utvecklingen av privatekonomiämnet i svensk skola, 
utvecklingen av privatekonomi i samhället samt den ämnesdidaktiska problematiken som finns i 
förhållandet mellan ämnesplan, lärare och samhälle. 

2.1 Privatekonomisk utveckling i samhället  

Privatekonomi är ett problemområde i många länder. Snabb utveckling och alltmer tillgängliga 
finansiella verktyg ställer högre krav på individer, men även mer fundamentala ekonomiska 
kunskaper saknas. Forskaren Annamarie Lusardi (2019) som varit ansvarig för den italienska 
privatekonomiska utbildningsstrategin och har undersökt privatekonomisk kunskap globalt, visar 
att endast 50% av ungdomar förstår sig på begrepp som ränta och inflation. Hon menar även att 
en allt större andel vuxna är kraftigt skuldsatta när de når pensionsålder, även i några av världens 
rikaste länder (Lusardi, 2019). 

I svensk kontext visar Kronofogdens statistik en nedgång av skuldsättning bland unga under 
2011–2021. Däremot har skuldbeloppet ökat i hög takt, särskilt bland kvinnor där skulderna har 
ökat med 80 % till följd av ett förändrat konsumtionsbeteende. Män står däremot för den största 
andelen av skuldbeloppet. De vanligaste skulderna beror på ökad näthandel och telekomutgifter 
(Üye & Vuleta, 2022).  

Vidare visar en analys från 2020 av statistikmyndigheten SCB att svenskar har höga skulder i 
relation till inkomsterna. Dessa består främst av ökade bolån till följd av höjda bostadspriser. SCB 
skriver vidare att detta kan vara negativt under samhällsförändringar som exempelvis ökad 
arbetslöshet (Statistikmyndigheten SCB, 2020). Statistiken visar att det finns ett behov av att unga 
har kunskaper om långsiktigt sparande till exempelvis pension och bolån samt även kunskaper om 
skuldsättning och konsumtion i takt med ökad digitalisering och förändrade konsumtionsmönster.   

I Chris Arthurs (2016) kapitel i International handbook of financial literacy skriver han att individer 
får kunskaper om privatekonomi både i skolan, av offentliga aktörer och media. Dessa aktörer talar 
om privatekonomi som ett individuellt problem som grundar sig i konsumtion. Arthur menar 
däremot att privatekonomi bör diskuteras utifrån ett samhällsperspektiv där kollektivet tillsammans 
ska hjälpa varandra för att undvika ekonomiska risker. När OECD uppmuntrade skolor till att 
undervisa i privatekonomi var motiveringen att alla elever, främst de med sämre förutsättningar, 
ska få grundläggande kunskaper i att hushålla med sin ekonomi för att klara sig i livet och undvika 
att hamna i ekonomiska kriser. Trots detta, menar Arthur, har forskningen utgått från ett 
marknadsperspektiv där elever snarare ses som konsumenter. Arthur skriver att forskningen inte 
är i enlighet med syftet med privatekonomiundervisning och borde utgå mer från de 
förutsättningar, hinder och strukturer som finns i samhället utifrån ett medborgarperspektiv. Några 
exempel på områden är pensionssparande, arbetslöshet och andra välfärdsfrågor som har skapat 
både möjligheter och hinder för medborgares finansiella situation (Arthur, 2016).  
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2.2 Ämnesplanen 

2011 genomfördes en omfattande reform av gymnasieskolan. En ledstjärna i det arbetet var att 
göra det tydligare vad som skulle läras ut och bedömas (Prop. 2008/09:87). Privatekonomi som 
tidigare inte varit en uttalad del av skolan tog plats i samhällskunskapsämnet, till stor del på grund 
av finanskrisen 2008 och bland annat ansträngningar från OECD att höja kunskapsnivån i ämnet 
(Björklund, 2019). 

På gymnasiet är privatekonomi en del av kurserna samhällskunskap 1a1 och 1b. Tidigare har 
ämnet behandlats främst i grundskolan i hem- och konsumentkunskap där kunskapsinnehållet 
innefattar både elevens och hushållets ekonomi, krediter, konsumenträtt, reklam och mediers 
påverkan på individer, ekonomiskt beslutsfattande, och jämförelse av varor. Skolinspektionen visar 
dock att ett stort antal skolor brister i undervisningen och missar delar av innehållet vilket kan ha 
en negativ inverkan på elevers kunskap och förmågor (Skolinspektionen, 2018). Det centrala 
innehållet för samhällskunskap 1a1/1b på gymnasiet är vagare i sin beskrivning av vad 
privatekonomi ska innefatta. Innehållet för privatekonomi beskrivs som:  

Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt 
konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av 
samhällsekonomiska förändringar (Skolverket, 2011, ss. 145, 150) 

Skillnaden mellan 1a1 för yrkesförberedande program och 1b för studieförberedande program 
är att föregående endast är en 50-poängskurs medan det senare är en 100-poängskurs. Det innebär 
att yrkesförberedande program har hälften av den kurstid som studieförberedande program och 
resulterar i mindre tid till momentet trots samma formulering av det centrala innehållet rörande 
privatekonomi. 

Skrivelserna är vaga, eventuellt till följd av att det inte finns en tydlig definition av vad 
privatekonomi ska innehålla och vad elever ska få ut av undervisningen. Läroplanen öppnar därmed 
upp för lärare att tolka innehållet och planera undervisningen på skilda sätt (Björklund, 2019). Likt 
hem- och konsumentkunskapen i grundskolan kan det leda till en variation av kunskaper och brister 
i elevers förståelse och förmågor när de kommer ut i samhällslivet som skolan ska förbereda dem 
för. 

2.3 Samhällskunskapsdidaktisk relevans 

Ämnesplanen är ett dokument som ligger på en hög abstraktionsnivå och lämnar stort 
tolkningsutrymme åt lärare att göra subjektiva tolkningar av vad innehållet och syftet mer specifikt 
ska vara. Samhällskunskap ska förbereda elever för samma samhälle men nödvändiga tolkningar av 
lärare leder som förväntat till väldigt olika undervisning och olika kunskaper att ta sig med in i det 
samhället. Ämnesplanen är dessutom ett statiskt dokument till skillnad från privatekonomi som till 
sin natur är dynamiskt och utvecklingen inom vissa grenar av privatekonomi kan vara väldigt snabb. 
Denna uppsats ger ett samhällskunskapsdidaktiskt bidrag i form av att synliggöra eventuella brister 
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i innehållet i ämnesplanen och därmed visa på hinder i förutsättningarna för en undervisning som 
uppfyller de syften som är författade i samma styrdokument. Finansiella samhällsaktörer har en 
god inblick i vilka kunskaper och kompetenser som är nödvändiga för att undvika problem och ta 
vara på möjligheter på det privatekonomiska området. Om syftet i samhällskunskap är att undvika 
dessa problem och ta vara på dessa möjligheter för att bli aktiva, ansvarstagande medborgare så 
måste innehållet i ämnesplanen och i vidare led undervisningen, behandla dessa problem och 
möjligheter. 

Vad som menas med ”förutsättningar för aktivt deltagande i samhällslivet”(Skolverket, 2011, s. 
143) i ämnesplanen är inget som specificeras och är upp till varje enskild lärare att tolka. Med denna 
uppsats hoppas vi kunna ge vägledning till lärare och belysa de kunskaper, kompetenser och verktyg 
som olika finansiella samhällsaktörer ser som viktiga för att uppnå detta. 
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3 Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten börjar med överblick av internationell forskning samt syn på 
privatekonomiundervisning. Överblicken följs av forskning om privatekonomi i svensk kontext 
om elevers kunskaper och om lärarnas arbete. 

3.1 Undervisning i privatekonomi: internationell överblick 

Det finns en variation av definitioner av vad privatekonomiundervisning är, vad den ska innehålla 
och vilka kunskaper elever ska få med sig ut i samhällslivet. Delar av dessa är grunden för vår teori 
och modell för privatekonomiundervisning och beskrivs mer under rubriken financial literacy. 
OECD (2005) definierar privatekonomiundervisning som:  

Financial education is the process by which financial consumers/investors improve their 
understanding of financial products and concepts and, through information, instruction 
and/or objective advice, develop the skills and confidence to become more aware of 
financial risks and opportunities, to make informed choices, to know where to go for help, 
and to take other effective actions to improve their financial well-being (s. 26) 

Deras syn på privatekonomi understryker kunskaper och förmågor som konsumenter ska besitta 
när vi orienterar oss i marknaden med olika finansiella alternativ och konsekvenser för handlingar  
(OECD, 2005).  

I en litteraturstudie av Amagir, Groot, Maassen van den Brink & Wilschut (2018) resonerar de 
i linje med OECD:s definition av financial literacy i undervisningen. Forskarna delar in begreppet 
i tre komponenter. Unga ska få 1. Kunskap om privatekonomi och vilka beslut som behöver fattas 
i den ekonomiska sfären av vardagslivet. 2. Förmågan att förändra och ansvara för ens 
hushållsekonomi. 3. Attityder och självsäkerhet för att använda ens kunskaper och förmågor i 
kontexter utanför undervisningen. Amagir m.fl. (2018) kommer fram till att undervisning i 
privatekonomi tenderar att vara ineffektiv och visar att undervisningen inte har ökat ungas 
finansiella kunskaper. Forskarna upptäcker även att när undervisningen sker under en längre 
period, ökar elevernas kunskaper mer. 

Gällande ungas finansiella beteende upptäckte de varierade resultat. Elevernas attityd blev mer 
positiv och självsäkerheten ökade dock enligt studierna, både bland män och kvinnor. Amagir m.fl. 
(2018) skriver att trots att undervisningen generellt sett har varit ineffektiv ser de att en förändring 
i vilka metoder som används, exempelvis experimentellt lärande, kan ge andra resultat och vara 
mer effektivt för att unga ska få både kunskaper inom privatekonomi och förmågan att agera utifrån 
sina kunskaper (Amagir m.fl., 2018). Detta är intressant och stämmer väl överens med Finlands 
strategier i privatekonomiundervisning som består av en stor del experimentellt lärande (Brander, 
2021).  

I linje med Amagir m.fl.(2018) visar Mandell & Schmid Kleins (2009) studie att studenter på 
universitetet som har läst en kurs i privatekonomi inte hade bättre förmågor och kunskaper inom 
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ämnet. De uppgav dessutom att de inte var mer benägna att spara pengar och att de inte hade 
förändrat sitt ekonomiska beteende. Forskarna skriver att detta skapar frågetecken gällande 
privatekonomiundervisning i lägre utbildningsinstanser (Mandell & Schmid Klein, 2009), 
exempelvis gymnasiet i svensk kontext. 

Fortsättningsvis finns det ytterligare ett synsätt som breddar definitionen av vad undervisningen 
ska bidra till. Björklund & Sandahl (2020) är överens med OECD om att grundläggande kunskaper 
i privatekonomi behövs för att fungera i vardagen, men de bygger vidare på OECD:s syn på 
undervisningen. Medan OECD har ett konsumentperspektiv har Björklund & Sandahl ett 
medborgarperspektiv. De menar att unga behöver förståelse för den privata ekonomins relation till 
det övriga samhället. När de kan orientera sig bland alternativ och verktyg för hur de kan hantera 
sin ekonomi, utvecklas de till att bli deltagare i ett demokratiskt samhälle. Som forskarna nämner 
är det önskvärt för både privatpersoner för att de ska bibehålla en sund ekonomi i hushållet och 
för samhället i stort för att undvika ekonomiska kriser och ha medborgare som förstår politiken 
som förs i landet. Här ingår exempelvis kunskap om ränta, konjunktursvängningar och på vilket 
sätt medborgare kan förändra politiken som förs i landet (Björklund & Sandahl, 2020).  

3.2 Privatekonomi inom ramen för samhällskunskap 

Den svenska skolan ska fostra demokratiska medborgare som kan delta i samhällslivet. 
Samhällskunskap är dock det ämne som har det största ansvaret för en form av 
medborgarutbildning eftersom innehållet i kurserna är baserade på politik, ekonomi, sociologi och 
andra samhällsviktiga områden (Sandahl m.fl., 2022). Vilken plats har då privatekonomi i 
samhällskunskapsämnet? 

I en svensk kontext står Björklund & Sandahl främst för forskning om 
privatekonomiundervisning. De skriver (Björklund & Sandahl, 2021) att det finns ett 
samhällsbehov att unga lär sig om det finansiella systemet, exempelvis pension, hälso- och sjukvård 
och bostadsmarknaden. Det har öppnat upp en debatt om vad undervisningen ska innehålla, vad 
syftet med undervisningen ska vara inom ramen för samhällskunskapsämnet, eller om det bör vara 
en del av skolans uppdrag överhuvudtaget. De lyfter att lärare har svårt att passa in privatekonomi 
och budgetering i samhällskunskap. Enligt dem är privatekonomi tätt sammanflätat med samhället 
eftersom alla privatpersoner och hushåll påverkas starkt av politiskt beslutsfattande och 
samhällsförändringar. Därför ska privatekonomi vara en del av medborgarbildning som 
förberedelse för att bli en aktiv deltagare i samhällslivet. I den meningen ska hushållets ekonomi 
undervisas om som en del av det finansiella systemet. Undervisning som enbart har en 
individorienterad ingång med fokus på hushållens ekonomi och individens personliga hantering av 
pengar är inte effektiv (Björklund & Sandahl, 2021). 

I en tidigare studie av Björklund & Sandahl (2020) undersöktes vilken typ av undervisning som 
stödjer elever i att kritiskt granska finansiella problem som ett sätt för medborgarfostran. 
Undersökningen resulterade i att unga behöver få inblick i vilka verktyg de kan använda sig av och 
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var de kan hitta dessa. Det kan handla om bankens alternativ för sparande, kunskap om hur banker 
påverkas av förändringar i ett större system och hur det i sin tur påverkar hushållen och förmåga 
att själv förändra det finansiella systemet. Resultaten visar att ungdomar har svårt att generalisera 
kunskap om privatekonomi, nationalekonomi och politik. De skiljer på dessa och har svårt att 
applicera kunskap i närliggande kontexter, som exempelvis välfärd. Studien visar även att elever 
har svårt att förstå hur de kan förändra systemet. Däremot kan de se ett samband mellan 
samhällsförändringar och hushåll (Björklund & Sandahl, 2020). 

Till följd av resultaten i studien gjordes en uppföljande studie av Björklund & Sandahl (2021) 
som undersökte vad som sker om samhälleliga aspekter som politik och nationalekonomi 
implementeras i undervisningen och vilka effekter det ger på tidigare nämnda problem hos elever. 
Forskarna studerar hur elever hanterar tröskelinformation och tröskelkoncept. Koncepten utgörs 
av problem som består av många aspekter, kan variera mellan kontexter och kan vara svårt för 
elever att förstå, exempelvis ett finansiellt eller politiskt system. Mot bakgrund av att elever har 
bristande förståelse och kunskaper om hur de kan förändra sin ekonomiska situation genom att 
delta i politiken var det en central aspekt i studien. Resultaten visar att elever som enbart får 
undervisning som relaterar till deras egna livsvärldar inte utvecklar en djupare kunskap som är 
användbar i samhällslivet och ser inte hur de som demokratiska medborgare kan förändra 
samhället. Björklund & Sandahl skriver att det skulle kunna bidra till elevers svårigheter att 
generalisera information till andra kontexter. Resultaten visar även att elever kan tala om 
privatekonomi som en del av samhället, det finansiella systemet och politiskt beslutsfattande om 
de får möjlighet till kritiskt tänkande och möjlighet till att diskutera dessa frågor på en djupare nivå 
utifrån olika synsätt (Björklund & Sandahl, 2021). 

3.3 Lärarnas arbete 

Vidare har Björklund (2020) även studerat hur lärare undervisar i privatekonomi, vilka didaktiska 
val som lärarna gör och skillnaden mellan nyblivna lärare och erfarna lärare. I en tidigare studie har 
Björklund (2019) redan konstaterat att både nyblivna och erfarna lärare saknar utbildning i financial 
literacy. Trots detta skiljer sig de didaktiska valen åt. I studien (Björklund, 2020) visar resultaten att 
erfarna lärare tenderar, till skillnad från nyblivna lärare, att anpassa sig efter elevers 
socioekonomiska bakgrund och kontext i högre grad, snarare än att de utgår från innehållet i 
läroplanen. De utformar undervisningen olika baserat på vilket program de undervisar i. På 
yrkesförberedande program svarade lärarna att undervisningen är mer konkret och att det är 
viktigare eftersom eleverna ska ut i arbetslivet direkt efter studenten. Detta grundar sig i elevers 
socioekonomiska bakgrund. Nyblivna lärare tar inte hänsyn till elevers bakgrund på samma sätt 
och utgår i högre grad utifrån styrdokumenten (Björklund, 2020).  

Studiens resultat visar även att lärare uttrycker missnöje över att läroplanen är vag och inte går 
in djupare på vad privatekonomiundervisning ska lösa för problem i samhället. Några exempel som 
en erfaren lärare nämner är ekonomi, politik eller sociala problem. Läroplanen går enbart in på 
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hushållets ekonomi med svag koppling till samhällsekonomiska förändringar. Det i sin tur skapar 
en osäkerhet kring om privatekonomi är passande inom ramen för samhällskunskap som helhet. 
Nyblivna lärare däremot anser att privatekonomi är lämpligt undervisningsinnehåll i 
samhällskunskapsämnet, trots att de ser det som en individuell angelägenhet snarare än ett 
samhällsproblem. Björklunds (2020) studie visar att erfarna lärare är friare i sin tolkning av 
läroplanen, medan nyblivna lärare utgår från de exakta skrivelserna i det centrala innehållet och 
refererar ofta till dessa.  

De gemensamma dragen mellan lärarna är att de utgår från elevernas tidigare erfarenheter och 
framtida behov. De väljer innehåll baserat på det de anser att eleverna behöver i nära framtid och 
deras livsvärldar. De utgår från ”det som fungerar” i klassrummet (Björklund, 2020).  

3.4 Sammanfattning 

Det gemensamma draget för forskning om financial literacy är att undervisning om privatekonomi 
inte är effektiv. Detta framträder som ett internationellt mönster i forskningen. Trots påtryckningar 
från OECD om att utveckla ungas förståelse och förmågor i privatekonomi lär sig inte unga att 
hantera den privata ekonomin bättre. Detta kan vara ett resultat av ineffektiva arbetssätt i 
undervisningen. Forskarna är överens om att kunskaper och förmågor i privatekonomi är centralt 
för vuxenlivet. De betonar dock olika aspekter både från konsumentperspektivet och 
medborgarperspektivet. Medborgarfostran som en del av privatekonomiundervisning har studerats 
i svensk kontext både med fokus på vilka förmågor som elever har möjlighet att utveckla samt 
skillnaden mellan erfarna och nyblivna lärares redogörelser för sin undervisning.  

Baserat på denna koncisa forskningsöversikt är forskning om hur skolan möter behoven i 
samhället är bristfällig. Eftersom undervisning i privatekonomi ofta är ineffektiv är det av intresse 
att undersöka vilket innehåll som bör prioriteras för att förbereda elever för samhällslivet. Fokuset 
är om lärarnas val och uppfattning om vilka val de gör gällande innehåll och vilket syfte de ser med 
privatekonomiundervisning stämmer överens med det samhälle som skolan ska förbereda eleverna 
för. Som resultaten i Björklunds studie (2020) visar utgår lärarna från styrdokumenten i olika grad. 
Vi undersöker Björklunds (2020) resultat ytterligare genom att analysera om skrivelserna i 
läroplanen är tillräckliga för att planera undervisning som förbereder elever inför de utmaningar 
och möjligheter som finns i samhällslivet.  
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4 Syfte och frågeställningar 

Undervisningen i samhällskunskap ska enligt ämnets syfte ge elever de kompetenser, färdigheter 
och kunskaper som samhället – den plats vi förbereder eleverna för – önskar och kräver. Det är 
dock inte självklart att elever faktiskt förbereds för att kunna delta, agera och ta ansvar när de 
kommer ut i samhällslivet. För att undersöka detta är det av intresse att studera vilka tolkningar av 
styrdokumenten som lärare gör i undervisning om privatekonomi och vilka utmaningar och 
möjligheter som samhällsaktörer inom den finansiella sektorn ser i skolan och samhället. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur verksamma lärare i samhällskunskap redogör för 
delämnet privatekonomi – vilka val som görs rörande innehåll och syften – som ett uttryck för 
ämnesplanens syfte och centrala innehåll i samhällskunskap och hur det står i relation till 
utmaningar och möjligheter i samhället. 

Följande frågeställningar har formulerats: 

• Vilka undervisningsinnehåll och syften i privatekonomiundervisningen redogör 
samhällskunskapslärare på gymnasiet för? 

• Vad anser finansiella samhällsaktörer är viktiga kunskaper, kompetenser och syften i 
privatekonomiundervisning på gymnasiet som förberedande för samhällslivet? 

• Hur skiljer sig innehåll och syfte mellan lärare och finansiella samhällsaktörer? 
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5 Teoretiska utgångspunkter 

Följande avsnitt börjar med en översikt av läroplansteori. Sedan följer en beskrivning av 
privatekonomiundervisning och en egen modell för privatekonomiskt innehåll. Avsnittet avslutas 
med en beskrivning av Biestas tre dimensioner av god undervisning. 

5.1 Läroplansteori 

Tomas Englund (1997) beskriver ett läroplansteoretiskt perspektiv på undervisningsinnehåll som 
han kallar för ett kontingent perspektiv. Han menar att utbildningspolitiska dokument som 
läroplaner författas i en rymd där olika ideologiska och sociala krafter i kamp tvingar fram 
kompromisser. Läroplanerna lämnar därför ett stort tolkningsutrymme som hela tiden förändras. 
Förutsättningarna för urval i undervisningen är således väldigt olika. Englund menar att detta ger 
möjligheten till olika kunskapsemfaser och tolkningar att ta plats i ett ämnesinnehåll samt att 
synliggöra olika didaktiska typologier: skilda innehåll, syften och metoder (Englund, 1997). 

Det faktum att dessa existerar gör undersökningen intressant ur ett läroplans- och didaktiskt 
perspektiv. Läroplanen sätter enbart ramar för undervisningen och är således inte ensamt intressant 
för att undersöka kopplingen mellan innehåll, syfte och samhälle. Den tolkande parten, lärarna, får 
stor påverkan på vad det i slutändan undervisas om. 

5.2 Financial literacy 

I det här avsnittet beskrivs tre perspektiv på begreppet financial literacy. Dessa utgör grunden för 
vår modell om undervisning i privatekonomi. Financial literacy definieras olika av OECD och 
forskare. OECD definierar financial literacy som ”A combination of financial awareness, 
knowledge, skills, attitudes and behaviours necessary to make sound financial decisions and 
ultimately achieve individual financial well-being” (OECD, 2022, s. 6). Definitionen beskriver 
grundläggande kunskaper i privatekonomi med fokus på kunskap om hushållets budget. Individens 
ekonomiska beslutsfattande sätts inte i relation till samhällsekonomiska förändringar. Vidare 
skriver OECD att undervisning i privatekonomi ska erbjuda information, instruktioner och råd 
(OECD, 2005).  

Björklund & Sandahl (Björklund & Sandahl, 2021, s. 4–7) refererar till forskare som bygger 
vidare på OECD:s snäva definition av financial literacy och hur undervisning bör utformas. De 
menar att OECD:s definition enbart lär unga att socialiseras in i det nuvarande samhället utan att 
få verktyg för att kritisera och förändra. Vidare konstaterar de att unga inte lär sig att hantera 
ekonomi och handla ansvarsfullt genom att enbart få kunskap om hushållets budget. De menar att 
privatekonomi ska vara en del av medborgarbildningen för att eleverna ska fostras till att bli 
ekonomiska medborgare. En aktiv medborgare i det demokratiska samhället behöver ha rätt 
kunskaper och verktyg för att kunna delta på samma villkor som ens medmänniskor på den 



 

 16 

politiska arenan. Björklund & Sandahl talar vidare om ett brett och mångfacetterat medborgarskap 
där kunskap om privatekonomi samt dess förhållande till samhället är en viktig aspekt för att kunna 
förändra samhället genom politiken. Utifrån Björklund och Sandahls synpunkt bör privatekonomi 
undervisas om i samband med nationalekonomi för att få en tydligare koppling till samhället och 
komma ifrån den individualistiska ingången. Undervisning i privatekonomi är en del av den 
medborgerliga fostran enligt deras definiton och eleverna utvecklar financial literacy genom att få 
kunskap och verktyg för hur de kan förändra samhället genom politiken (Björklund & Sandahl, 
2020, s. 5–7).  

Sherraden & Ansongs (2016) använder begreppet financial capability. De menar att för att 
individer ska kunna utveckla förmågan att agera utifrån ens kunskaper om privatekonomi behöver 
de få möjlighet att agera. Detta beskriver förhållandet mellan individ och samhälle. Förmågan att 
agera utifrån ens kunskaper kräver att individer har tillgång och möjlighet till att öppna ett 
sparkonto, utbud som möter ens behov från bankens sida exempelvis utifrån kundens 
socioekonomiska bakgrund. Sherraden & Ansong menar att elever behöver få tillgång till dessa 
alternativ beroende på deras bakgrund och kontext för att kunna utveckla financial literacy genom 
att få financial capability. Undervisningen ska utformas genom att ta in verkligheten i klassrummet 
(Sherraden & Ansong, 2016, s. 86–87). De två senare perspektiven på financial literacy breddar 
OECD:s definiton av kunskap om privatekonomi och innefattar att kunna använda kunskapen för 
att förändra samhället, samt att använda kunskapen för att fungera och agera i sitt privata vardagsliv.   

5.2.1 Modell för undervisning i privatekonomi 

Utifrån denna begreppskonstruktion kring financial literacy har vi en modell kring vad elever ska 
lära sig från undervisning i privatekonomi. Modellen används som analysverktyg för svar från 
intervjuer med lärare och relevanta samhällsaktörer. Teorin bidrar till att få en ökad insyn i vad och 
delvis hur lärare undervisar i privatekonomi och vilka styrkor och brister som finansiella 
samhällsaktörer ser bland unga i Sverige idag. Vi har valt att sammanfläta tre definitioner av 
financial literacy och dela upp den i tre komponenter i modellen för att få en mer nyanserad bild 
av undervisning i privatekonomi och för att kunna kategorisera hur undervisningen ser ut idag. I 
beskrivningen av modellen skriver vi om elevers förmågor och vilket innehålls om ska vara med i 
undervisningen. I den här studien undersöker vi enbart vilket urval av innehåll som lärare redogör 
för och vilka syften de har med undervisningen. Elevers förmågor kan inte undersökas inom ramen 
för den här uppsatsen.  
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Figur 1. Modell för privatekonomiundervisning 

I modellen ingår financial literacy, financial capability och economic citizen. Financial literacy innebär 
att elever har kunskap om och kan ta ansvar för exempelvis hushållets budget, inkomster och 
utgifter. Elever ska kunna applicera dessa kunskaper i ”verkligheten” utanför skolans värld och 
känna sig säkra och ansvarsfulla i sitt beslutsfattande. Uppgifter inom financial literacy kan vara 
exempelvis en enklare budget om hushållets inkomster och utgifter med lös koppling till 
samhällslivet. Det kan även vara begreppsinlärning.  

Financial capability är tätt sammanflätat med financial literacy. Elever ska utveckla förmågan att 
använda sina kunskaper genom att få effektiva och värdefulla möjligheter att lära sig om 
privatekonomi. Denna aspekt kräver att undervisningen är upplagd med genomtänkta metoder 
som erbjuder elever att delta och ta ansvar för sin ekonomi utanför skolan. Elever ska kunna 
orientera sig bland alternativ för sparande och hur man undviker skulder, dvs de ska inte bara ha 
kunskaper om privatekonomi, utan de ska även kunna använda kunskaperna i praktiken och agera. 
Därmed är undervisningen upplagd för att eleven ska kunna arbeta aktivt med praktiska uppgifter, 
exempelvis en mer avancerad budget där eleven måste reflektera kring yrkesval, utbildning, lön, 
livsstil, bostadsmarknaden med mera. Undervisningen bygger på att visa elever hur man ska 
orientera sig i det ekonomiska livet samt förbättra elevers hantering av sin privatekonomi.  

Economic citizen innebär att elever ska ha förmågan att använda sina kunskaper för att förändra 
samhället politiskt genom att delta i demokratin. För att göra detta krävs det att privatekonomi får 
en tydligare koppling till det övriga samhället och nationalekonomi. Elever ska ha förståelse kring 
både hur privatekonomi kan påverka hushållet och hur de själva kan förändra samhället genom 
politiken. För att göra detta behöver undervisningen innehålla moment där elever får förståelse för 
hur konjunkturcykler, ränta och andra samhällsförändringar påverkar dem samt hur de själva kan 
delta aktivt i en demokrati och påverka i ekonomiska frågor som välfärd och skattepolitik bland 
andra exempel.  

5.3 Biesta – Kvalifikation, socialisation och subjektifikation  

Biesta behandlar i boken Good Education in an Age of Measurement (2016) vad ”god” utbildning är – 
det vill säga vilket syfte som utbildningen bör fylla – i ett klimat där kunskapsskolan tar en allt 
större roll. Biesta menar att detta bidrar till att kunskapen – vadet – olyckligt blir den ensamma 
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didaktiska faktorn som tas hänsyn till i många utbildningssystem. Hur och varför har alltmer hamnat 
i skymundan. Biesta föreslår att en utgångspunkt för diskussionen om god utbildning kan tas i tre 
utbildningsdimensioner som är skilda men till viss del överlappar varandra (se figur 2): kvalifikation, 
socialisation och subjektifikation. 

Med kvalifikation menar Biesta att utbildning har ett uppdrag att förmedla eleverna kunskap, 
förmågor, förståelse och verktyg för beslutsfattande. Detta öppnar dörrar för elever att göra mer 
och är kanske det första man förknippar skolan med. Enligt Biesta tillåter kvalificerande kunskap 
elever att ” ’do something’– a ’doing’ that can range from the very specific to the much more 
general” (Biesta, 2016). Det handlar således om dels specifika kunskaper som är mer praktiska och 
användbara i arbetslivet, dels generella kunskaper och färdigheter som gör eleven förberedd för 
samhället och utvecklar medborgarskapet. 

Det andra begreppet är socialisation och Biesta skriver att detta har att göra med utbildningen 
som förmedlande av särskilda sociala, kulturella och politiska ordningar. Biesta menar vidare att 
detta begrepp både har en aktiv och en passiv komponent. Den aktiva delen tar sin form i 
läroinstitutionernas vilja att förmedla en portfölj med normer och värden. Den passiva delen har 
liknande konsekvenser men är inte sanktionerat av läroinstitutionerna utan är snarare en effekt av 
det man kallar för ”den dolda läroplanen”, yrkesutövning av lärare som inte är sanktionerat av vare 
sig stat eller arbetsgivare. Det handlar således om normer och värden som ”sipprar” in från 
samhället och färgar utbildningen (Broady, 2007; Biesta, 2016). Socialisering har historiskt sett varit 
skolans viktigaste uppdrag i att bilda och fostra samhällsmedborgare i nationsstaten (Sandahl, 
2015). 

Det tredje och sista begreppet kallar Biesta för subjektifikation. Detta begrepp handlar om att bli 
ett subjekt och ska ses som raka motsatsen till socialisation, att gå ifrån samhällets normativa, 
kulturella, politiska och sociala ordning (Biesta, 2016). Som Sandahl skriver handlar det om ”elevers 
frigörelse som människor och om att ge dem handlingsfrihet som medborgare”(Sandahl, 2015). 
Enligt Biesta så är subjektifikation generellt något som saknas i utbildning, dock enligt honom den 
viktigaste dimensionen. Subjektifikation lär oss friheten att fatta egna beslut. Och här är Biesta 
tydlig att det inte handlar om den teoretiska konstruktionen av frihet utan den faktiska vardagliga 
friheten. 

 
Figur 2. Biestas tre dimensioner för god utbildning (Biesta, 2016) 
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Biesta ger i boken ett exempel hur hans tre dimensioner kommer till uttryck i skolans 
medborgarbildning. Han menar att det största ansvaret inom medborgarbildning tillskrivs den 
kvalificerande dimensionen. Elever ska utrustas med kunskaper och färdigheter som är nödvändiga 
för att nå det som ämnesplanen menar rör medborgaren – i det svenska fallet ”aktivt deltagande” 
(Skolverket, 2011, s. 143) – som exempelvis rättigheter och skyldigheter som medborgare eller 
allmänna kunskaper om det politiska systemet.  

Vidare finns det enligt Biesta ofta normer och värden i medborgarbildningen. Här handlar det 
inte om någon politisk linje utan normer och värden som en konsekvens av uppfattningen om en 
”bra”, ”god” eller ”aktiv” medborgare. Att ämnesplanen i samhällskunskap innehåller ”aktivt 
deltagande” (Skolverket, 2011, s. 143) innebär exempelvis att staten har en uppfattning om hur 
svenska elever ska vara och är en del av Biestas socialiserande dimensionen. 

Den subjektifierande dimensionen kommer till uttryck genom att medborgarbildning syftar till 
att utveckla kritiskt tänkande och förmågan att kunna etablera en egen position och övertygelse 
utanför de socialiserande ramarna.   

Exemplet visar tydligt hur dimensionerna lever i symbios och det viktiga är inte om man ska 
välja det ena eller det andra utan om hur fördelningen ska se ut. Biesta menar att kunskapsskolan 
har drivit utbildningen mot kvalifikation för dess mätbarhet och att socialisation men allra mest 
subjektifikation har dragit sig tillbaka på grund av detta. Biesta argumenterar för att subjektifikation 
är minst lika viktigt som, om inte viktigare än kvalifikation (Biesta, 2016).  

Då en del av frågeställningarna i denna uppsats berör ämnets syfte så har vi valt att använda oss 
av Biesta i vår analys. Biestas exempel med medborgarbildning ligger väldigt nära vår undersökning 
där privatekonomiundervisningen kan ses som en del av just medborgarbildningen. Biestas 
teoretiska ramverk har även tidigare använts i didaktisk forskning om just medborgarbildning (se 
bl.a. Sandahl, 2015a). Dimensionerna kommer att operationaliseras i ett kodningsschema för att 
besvara frågeställningen om syftet med undervisningen i privatekonomi. 
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6 Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera undersökningens metodologiska val samt diskutera och 
motivera dessa.  

6.1 Val av metod 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur verksamma lärare i samhällskunskap redogör för 
delämnet privatekonomi, vilka val som görs rörande innehåll och syften samt hur finansiella 
samhällsaktörer ser på privatekonomiundervisning i förhållande till det samhälle som skolan avser 
förbereda elever för. För att besvara detta syfte behövs en metod som möjliggör för dessa aktörer 
att grundligt redogöra för tankar bakom olika val och ståndpunkter. 

Vi valde att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Med hjälp av denna metod 
kan vi förvänta oss svar som går djupt, mer passande än alternativet enkätundersökning. Eftersom 
intervjuerna ämnar undersöka innehåll och syften och detta kan antas variera mellan lärare lämpar 
sig semistrukturerade intervjuer för att tillåta oss att ställa olika följdfrågor till de olika förväntade 
svaren. Detta är en styrka jämfört med strukturerade intervjuer, särskilt då vår analys inte kräver att 
svaren är lika för att behålla god reliabilitet. 

6.2 Kvalitativa intervjuer 

Alan Bryman skriver i Samhällsvetenskapliga metoder (2018) om intervjuer som metod i kvalitativ 
forskning. Han menar att flexibiliteten som intervjuer – särskilt semistrukturerade – erbjuder är 
den kanske största anledningen till att intervjuer är så attraktiva bland forskare inom 
samhällsvetenskapen (Bryman, 2018, s. 561). Till skillnad från strukturerade intervjuer i kvantitativa 
studier – som krävs för validiteten och reliabiliteten när man önskar göra mer generella anspråk –
är flexibiliteten i kvalitativa studier styrkan som möjliggör för respondenter att ge uttryck för det 
hen själv upplever som relevant och viktigt (Bryman, 2018, s. 561f).  

I en semistrukturerad intervju följer frågorna preciserade teman men frågorna behöver inte 
nödvändigtvis följas och tillåter därför subjektet i respondenten att ta ordentligt med plats. Teman 
och frågor förbereds i en intervjuguide för att strukturera upp intervjun. 4 olika intervjuguider har 
gjorts för lärare, Kronofogden, Konsument Uppsala och Nordea. De har anpassats efter 
deltagarnas roll som respondent och informant samt vilket typ av information de besitter. 
Intervjuguiderna är bifogade i bilaga 1, 2, 3 och 4.  

Vår intervjuguide har strukturerats utifrån uppsatsens frågeställningar om innehåll och syfte med 
viss varians och intressen beroende på om det gäller lärare eller finansiella samhällsaktörer. Samtliga 
frågor i guiden är frisvarsfrågor så svaren i intervjun bygger helt på respondenternas egna åsikter 
och tolkningar. Här är Bryman tydlig med att trots att svaren kommer att variera kraftigt mellan 
respondenter så är formulerandet av frågorna fortfarande väldigt viktigt. Han påpekar att de 
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tolkningarna som respondenterna gör av frågorna ska vara så lika som möjligt så att eventuell 
varians som kommer i svaret går att härleda till skillnader i åsikter och inte skillnader i tolkningen 
av begrepp eller ord i intervjufrågorna. Frågorna ska också vara utformade på ett sätt som inte styr 
svaret eller blir normativt, det vill säga att det blir en underton av rätt eller fel (Bryman, 2018, s. 
565f). 

Intervjuerna spelas in och dikteras vid intervjutillfället. Inspelning och diktering används senare 
för att transkribera intervjuerna. Enligt Bryman är det viktigt att spela in intervjuerna för att få med 
vad som sägs men också hur det sägs. Han menar också att inspelning kan både bidra till eller 
minska intervjuareffekt, underlätta genom att slippa sitta och skriva frenetiskt framför 
respondenten men bidra beroende på hur respondenten reagerar på inspelningsutrustning 
(Bryman, 2018, s. 577f).  

6.3 Urval 

I detta kapitel kommer vi att presentera undersökningens urval som består av lärare och finansiella 
samhällsaktörer. 

6.3.1 Lärare 

Under urvalsprocessen skickades en förfrågan ut till lärare på skolor i Uppsala och närliggande 
orter som Enköping, Västerås och Tierp. Orterna valdes ut baserat på närhet och för att maximera 
chansen att få svar från lärare på olika skolor och program. Skolorna valdes ut baserat på vilka 
program de erbjuder, ort och storlek på skolan. Det är önskvärt att det finns en variation i vilka 
program som lärarna undervisar i, kön, om skolan är på landsbygden eller i en stad och antal elever 
på skolan. Detta för att kunna dra slutsatser som har en viss generaliserbarhet trots det begränsade 
antalet intervjuer. Alla lärare har arbetat på både yrkesförberedande och studieförberedande 
program under sitt yrkesliv. 

 
Tabell 1. Urval av lärare. 

 Antal år 

som lärare 

Kön Program Storlek på tätort 

Lärare 1 32 Kvinna Naturprogrammet, SPRINT 100k-500k invånare 

Lärare 2 14 Kvinna Ekonomiprogrammet 100k-500k invånare 

Lärare 3 4 Kvinna Natur-, teknik-, barn och fritids-, vård och 

omsorgs-, el-, fordons och IM-programmet 

<10 000 invånare 

Lärare 4 21 Man Ekonomiprogrammet 10k-100k invånare 

Lärare 5 20 Man Ekonomi- och restaurangprogrammet 10k-100k invånare 
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6.3.2 Finansiella samhällsaktörer 

Eftersom samhällsaktörerna främst har egenskapen att vara informanter finns det krav på 
centralitet. För att bidra med central information om de behov och utmaningar som finns hos 
medborgarna i Sverige krävs det att informanten har kunskap och insyn i dessa frågor. De 
finansiella samhällsaktörer vi har tagit med i vårt urval delar till stor del samma intressesfär men 
med olika perspektiv och expertiser. Vi anser att det kombinerade urvalet ger en nyanserad bild av 
det samhälle som samhällskunskapen avser förbereda dem för.  

Vid Nordea har vi intervjuat en kundansvarig med en tidigare roll som privatrådgivare och med 
flerårig erfarenhet i branschen och hos Nordea. Vi har valt att ta med det privata bankperspektivet 
som det yttersta för den privata hushållningen av resurser. Banker är ofta förstapart när det gäller 
många privatekonomiska verktyg som används i privatekonomin; krediter, värdepappershandel, 
bostadsköp, pensionssparande med mera. Nordea kan därför antas ha en god inblick i utmaningar 
och kunskapsluckor inom dessa områden som också är intressanta för denna uppsats. 

Vid Kronofogden har vi intervjuat en projektledare med flerårig erfarenhet i branschen som 
jobbar med förebyggande åtgärder. Kronofogdemyndigheten är en statlig myndighet som har en 
särskild expertis på området skuld och kredit. Vi valde att intervjua Kronofogden dels för att det 
är en statlig myndighet och kopplingar i deras uppdrag och läroplanen kan vara av intresse, dels för 
att jämföra synen på innehåll och syfte just på kreditområdet. Myndigheten har stora resurser och 
kan antas vara en av de mest informerade aktörerna på området.  

Vid Konsument Uppsala som är en del av Konsumentverket har vi intervjuat en skuld- och 
budgetrådgivare. Det är en kommunal verksamhet som bryggar gapet mellan mikroperspektivet 
som är rådgivningsmöten på bank med makroperspektivet som är Kronofogdemyndigheten. Vi 
valde Konsument Uppsala specifikt för deras aktiva arbete ute i en stor andel av kommunens 
skolor. 

6.4 Analysmetod 

Denna undersökning använder sig av kvalitativ innehållsanalys som analysmetod. Innehållsanalysen 
genomförs med hjälp av ett kodschema (tabell 2). Koderna är genererade genom både induktion 
och deduktion. Den deduktiva genereringen kommer från det teoretiska ramverket där Biestas egen 
beskrivning av sina dimensioner har använts som kodning och vår egen modell av dimensionerna 
för privatekonomiskt innehåll. Den induktiva genereringen har skett genom att vi lärt oss av 
materialet. Vad intervjuerna skulle komma att innehålla begreppsmässigt och temamässigt var svårt 
att förutse och en del koder har därför formulerats efter att de tydligt framgått i det insamlade 
materialet. Eftersom båda våra teoretiska ramverk består av modeller med viss överlappning så 
kodas svar med övervägande överensstämmelse. Svar kan alltså tillhöra fler dimensioner men kodas 
till den med övervägande överensstämmelse. Innehållsanalysen ämnar hitta mönster i 
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intervjusvaren dels utifrån det teoretiska ramverket, dels i de urvalsattribut som framgår av Tabell 
1. 

 
Tabell 2. Kodschema. 

Dimensioner innehåll Variabler 

Financial literacy Inkomster, utgifter, enkel budget, skulder, lån, konsumenträtt 

Financial capability Verktyg, rådgivning, verklighetsnära mallar, case, aktiv budgetering 

Economic citizen Demokrati, konjunktur, samhälle, politik, det ekonomiska kretsloppet, välfärd, skatter 

  

Dimensioner syften Variabler 

Kvalifikation Kompetens, begrepp, allmänbildning, rättigheter, skyldigheter. 

Socialisation Fostra, förberedande, samhälle, medborgare, god medborgare, aktiv medborgare 

Subjektifikation Kritiskt tänkande, fatta egna beslut, bilda egen uppfattning 

 

6.5 Etiska aspekter 

Vår forskning utgår generellt från de forskningsetiska principerna som tagits fram av All European 
Academics (ALLEA, 2018) och mer specifikt de konkreta etiska reglerna för just inhämtning av 
uppgifter så som i en intervjusituation (Vetenskapsrådet, 2002): 

Informationskravet. Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. 

Samtyckeskravet. Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan.  

Konfidentialitetskravet. Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet. Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. 

Informationskravet säkerställdes genom det informationsbrev (bilaga 5) som skickades vid 
intresseförfrågan och genom en muntlig föredragning som inledning till varje intervju. 

Samtyckeskravet säkerställdes genom dels informationsbrevet (bilaga 5) som skickades vid 
intresseförfrågan, dels det skriftliga (bilaga 6) eller muntliga samtycke som gavs innan intervjun. 
Samtyckesinformation påtalades återigen muntligt innan intervjun inleddes. 

Konfidentialitetskravet säkerställdes med att endast nödvändiga uppgifter samlades in. Inga 
namn förekommer i vare sig intervju eller uppsatsen. För lärarna har även skolorna anonymiserats 
och anges istället efter ortstorlek för att minska den annars uppenbara möjligheten att bli 
identifierad, särskilt på mindre skolor.  
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6.6 Validitet 

I detta kapitel redogörs för de huvudsakliga validitetsproblemen som den valda metoden kan 
tillföra. Vi är medvetna om att de utvalda validitetsaspekterna endast är ett axplock av de olika 
validitetsproblem som kan uppstå i vetenskapliga studier och dessa aspekter är därmed sådana som 
är av särskilt intresse kopplat till just intervjustudier. 

6.6.1 Intervjuareffekt 

Det finns många oönskade effekter i intervjusituationer. Vissa blir mer påtagliga när det rör 
semistrukturerade intervjuer. Intervjuareffekten är ett exempel på en sådan och omfattar all typ av 
influens som en intervjuare har på en intervjuperson, medveten som omedveten (Esaiasson, 2017). 
Listan på typer av påverkan är lång men några exempel som ökar intervjuareffekten är känsliga 
frågor, homogena fysiska attribut hos intervjuarna, uttal, mimik och gester (Esaiasson m.fl., 2017). 
Vi har i uppsatsen inga frågor som kan klassificeras som känsliga och vi anser att vi under 
intervjuerna – efter att ha lyssnat igenom samtliga – inte har använt något särskilt uttal. 

Även frågemetoden kan ha påverkan på svaren som intervjupersonen ger. Beroende på syfte 
med intervjun och intervjuarna själva kan intervjupersoner känna en ökad villighet i att ge 
tillfredsställande och uttömmande svar, även på områden som de normalt hade valt att inte 
kommentera eller givit ett begränsat svar. Vi tror att denna typ av påverkan kan ha varit störst i 
undersökningen. Många av lärarna och de finansiella samhällsaktörerna vi träffade var väldigt glada 
och intresserade av att bli intervjuade. Detta tillsammans med att de visste om att intervjun skulle 
komma att användas i ett examensarbete tror vi har bidragit till en ökad villighet att ge uttömmande 
svar. Det var enbart intervjupersonen från Kronofogden som innan intervjun uttryckte 
reservationer om att begränsade svar var att vänta på frågor som rörde Kronofogden i allmänhet 
eller frågor som låg utanför hans specifika kompetens.   

6.6.2 Intersubjektivitet 

Intersubjektivitet i kontexten semistrukturerad intervju innebär att uttalanden som 
intervjupersoner gör ska ligga så nära deras egna, faktiska uppfattning som möjligt. För att 
säkerställa intersubjektivitet krävs att undersökande följdfrågor ställs med så hög frånvaro av intern 
och extern påverkan som möjligt. Endast då kan man tolka vad något faktiskt betyder för den andre 
(Dalen, 2015). Detta är relativt svårt att skydda sig mot och undviks till stora delar genom erfarenhet 
eller planerade följdfrågor. Spontana följdfrågor riskerar dock inkorporera egna åsikter och 
intervjuareffekter som beskrivet i 6.6.1. 

6.6.3 Extern validitet 

Extern validitet rör frågan om hur väl urvalet i denna undersökning representerar en större 
population och därmed om de resultat som undersökning producerar kan gälla för samtliga lärare 
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och finansiella samhällsaktörer. För att uppnå hög extern validitet behöver urvalet vara så 
diversifierat som möjligt i så många variabler som möjligt (Bryman, 2018).  

Vårt urval av lärare har en god spridning i yrkeserfarenhet, kön, program de undervisar på och 
storlek på tätorten skolan är placerad i. Dessa faktorer talar för en stark extern validitet. De största 
faktorerna som tar för en sämre extern validitet är nationell geografi och urvalsstorlek. Dessa 
faktorer är svåra att förbättra utifrån omfattningen av denna uppsats. Det största kravet på de 
finansiella samhällsaktörerna – som till största del fungerade som informatörer – var centralitet. Vi 
anser att urvalet av aktörer på detta område täckte det kunskapsfält som uppsatsen ämnade 
undersöka. Valet av intervjuer ställde vissa krav på närhet till lärosätet och ett begränsat antal 
intervjupersoner. Totalt genomfördes 8 intervjuer. Med dessa ramar i åtanke anser vi dock att den 
externa validiteten i undersökningen är god. 

6.7 Reliabilitet 

Monica Dalen (2015) menar att reliabilitet som begrepp får en annan betydelse i den kvalitativa 
forskningen än hur man annars ser på den i kvantitativ forskning och beskriver begreppet som 
”mindre passande”. Detta menar hon beror på att begreppet som det vanligtvis förstår bygger på 
full tillgång till material, något som i fallet kvalitativa undersökningar ofta är anonymiserat och 
förändras med tiden vilket innebär att även om våra intervjupersoner hade varit namngivna är det 
inte säkert att reliabilitet hade gått att uppnå. Dalen menar istället att reliabilitet uppnås genom 
tydlig beskrivning av process och analysverktyg för att tillåta utomstående att ta på sig forskarens 
”glasögon” (Dalen, 2015).  

6.7.1 Interbedömarreliabilitet 

Armstrong m.fl. (1997) undersöker interbedömarreliabilitet och beskriver begreppet som hur 
tolkningar, av olika personer, på samma empiriska material kan se väldigt olika ut. Armstrong m.fl. 
(1997) visar att även ett urval kvalificerade forskare kan tolka ett material väldigt olika och att 
interbedömarreliabiliteten i regel alltid kommer att påverkas. Det kan handla om något så litet som 
en liten varians i förståelsen av ett begrepp eller större diskrepanser som följd av olika perspektiv. 

För att stärka interbedömarreliabiliteten i vår egen uppsats och undvika att vi som författare 
tolkar samma utdrag ur intervjun på olika sätt kodades materialet först enskilt av respektive 
uppsatsförfattare. Sedan genomfördes en grundlig genomgång av samtliga kodningar tillsammans 
där ändringar kunde göras om tolkningarna var olika. Detta leder till att interbedömarreliabiliteten 
mellan oss författare ökar. 
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7 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar vi undersökningens resultat och genomför en analys. Analysen följer de 
analytiska begreppen som presenterades i teoriavsnittet. Först presenteras lärarnas redogörelser för 
innehåll och syften, sedan följer samhällsaktörernas redogörelser. 

7.1 Lärare 

I denna del redovisas lärarnas redogörelser för innehåll och syften i undervisningen samt analys. I 
intervjuerna framkom flera citat som ibland liknade varandra. Vi har i detta kapitel gjort ett urval 
av de mest representativa citaten. 

7.1.1 Innehåll 

Lärarnas redogörelser för innehållet i deras undervisning bestod främst av financial literacy. Några 
av lärarna hade en mer restriktiv tolkning av det centrala innehållet och använde sig av enklare 
budgetuppgifter utan större koppling till samhällslivet. Konsumentverkets mallar och Lyxfällan var 
vanligt material som lärarna använde sig av. Ett urval av innehåll som de beskrev var avbetalningar, 
betalningsanmärkningar och sms-lån. Fokus var därmed främst på skulder. Sparande berördes i 
mindre utsträckning.  

Majoriteten av lärarna hade inslag av financial capability i undervisningen. Det kan urskiljas i 
lärarnas beskrivningar av hur något fungerar eller hur elever ska agera i ekonomiska situationer 
gällande avbetalningar, budgetering, bostadsmarknaden och sparande. Majoriteten av lärare som 
arbetar med budget rörde sig mer mot financial capability och en extensiv tolkning av det centrala 
innehållet och går in djupare i ämnet genom att ta in ”verkligheten” i uppgifter och i klassrummet.  

Inslag av economic citizen i redogörelserna hade främst fokus på hur hushåll påverkas av 
samhällsförändringar. Ingen lärare berörde innehåll om hur medborgare kan påverka 
samhällsekonomin.  

Det fanns en skillnad mellan studieförberedande och yrkesförberedande program. På 
studieförberedande program prioriterades samhällsekonomi över privatekonomi. På 
yrkesförberedande program valdes innehållet baserat på vad som är nyttigt för eleverna i framtiden. 

7.1.1.1 Financial literacy 

Av analysen av lärarsvaren rörande innehåll under kategorin financial literacy fanns en tydlig 
distinktion som var genomgående hos samtliga lärare. Som förväntat var den större massan av det 
angivna innehållet kopplat till det centrala innehållet i ämnesplanen för samhällskunskap, men det 
fanns också några lärare som behandlade stoff som mer eller mindre tydligt hamnar utanför det 
centrala innehållet. Ett typiskt innehåll som kommer direkt från ämnesplanen är budgetering som 
förekom hos samtliga lärare, ofta med hjälp av konsumentverkets mallar eller Lyxfällan. Lärare 4 
uttryckte: 
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[Lärare 4] Sen brukar jag ha någon övning som sagt där de får fingerade hushåll dårå och 
så får de själva lägga upp en budget med hjälp av till exempel koll på pengarna 
(Konsumentverket reds. anm.). 

Det innehåll som utgår från ämnesplanen skiljde sig i liten grad mellan lärarna.  Detta var att 
förvänta sig då innehållet i kursplanerna styr innehållet i undervisningen. En större skillnad fanns i 
hur lärarna valde att implementera innehåll som inte finns med i styrdokumenten. På frågan om 
ifall skolan är lämpad att undervisa om privatekonomi berättade Lärare 2 hur hon bjuder in olika 
aktörer till skolan för att kompensera för sin brist på kunskap på ett område hon ändå tycker är till 
nytta för alla:  

[Lärare 2] Unga aktiesparare heter de väl, som pratar om privatekonomi. Brukar också 
fungera jättebra och de pratar ju ganska allmänt om så här med vad aktier och fonder är 
men också vad ränta är och liksom hur det funkar. 

En annan lärare redogjorde brett för innehåll i sin privatekonomiundervisning som inte direkt 
omfattas av de centrala innehållen: 

[Lärare 3] Vad finns det för jobb? Hur ser lönerna ut? Vad är facken? Vilka olika typer av 
anställningsformer finns det? Sen brukar jag också gå in lite mer på djupet på bostadsformer 
för att det finns ju olika typer av bostäder då och det känner inte alla eleverna till, så då går 
vi in på det här med andrahandsmarknaden. Vi kollar vad det är kostar att köpa respektive 
hyra lägenheter och så där. Så det är vad jag skulle summera. 

Det här visar att vissa lärare har uppfattat ett behov om annan kunskap som faller inom ramen 
för ämnet. Vi vet också – genom svar på frågor om elevinflytande att önskemål sällan framförs av 
elever samt faktumet att innehållet ligger utanför det centrala innehållet – att urvalet av innehåll 
bygger på lärarens egen uppfattning om vad som är viktigt och användbar kunskap i ämnet. Lärare 
2 och 3 var de lärare i urvalet som hade minst erfarenhet. En potentiell anledning till detta kan vara 
en mer liberal inställning till centrala innehållet där lärarna gärna tolkar mer extensivt medan andra 
mer erfarna lärare kan ställas på den traditionella sidan där man har erfarenhet och vana som tillför 
en tröghet. Den tesen stöds också något av hur stor del financial literacy är av lärarnas återgivna 
undervisningsinnehåll. De äldre lärarna tenderade att lyfta mer innehåll som klassificeras som 
financial literacy än yngre lärare, viktat åt kunskaper snarare än kompetenser och färdigheter.  

Ett annat tema som gick att utröna var att innehållet skiljde sig åt mellan studieförberedande 
och yrkesförberedande program. Det fanns en nyttokomponent i val av innehållet, att vissa typer 
av kunskaper var särskilt nyttiga för studie- respektive yrkeselever. En lärare uttryckte: 

[Lärare 3] På studieförberedande program, då pratar vi mycket mer om csn-lånet till 
exempel, studielånet, och det gör ju inte jag lika mycket även om vi nämner det på 
yrkesprogrammen. Där pratar vi kanske mer om liksom då, men vad kostar en bil? Vad kan 
man råka ut för oförutsedda kostnader? Hur stor buffert ska det ha liksom för de här 
möjliga händelserna? För de lever ju väldigt olika liv de här grupperna. 
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7.1.1.2 Financial capability 

Det fanns en viss skillnad i hur lärarna arbetade med budgetering. Medan tidigare nämnda lärare 
under rubriken financial literacy talade om en enkel budget med inkomster och utgifter i ett hushåll 
gick övriga lärare in mer på verklighetsbaserade ”case”. Lärare 3 gav exempel på en verklighetsnära 
budget-uppgift där eleverna får möjligheten att förbereda sig för framtiden. Hon har inte arbetat 
särskilt länge som lärare och berättade att hon lägger stor vikt på privatekonomi som helhet i sin 
kursplanering.  

[Lärare 3] Dels får [de] en uppgift där de ska välja ut ett yrke som de kan tänka sig att jobba 
med och de ska ta reda på vad genomsnittslönen är för män respektive kvinnor och 
diskuterar det. Sen ska de ta reda på om det finns något ledigt jobb just nu i det här yrket, 
[…] Utifrån den här uppgiften sen så får de ju då en fiktiv lön som de kan tänkas ha när de 
blir vuxna. Genomsnittslönen, det vill säga. Och då får de göra en budget där de får utgå 
från de kostnaderna som hushållet idag har, så de får helt enkelt fylla i en budget. 

Flera lärare använde sig utav liknande budgetuppgifter där eleverna bland annat får lära sig om 
bostadskostnader genom att gå in på Hemnets hemsida. Lärare 4 och 5 hade inga inslag av 
verklighetsnära budgetar, utan utgick från enklare mallar med fingerade hushåll. Det var främst 
lärare 1, 2 och 3 som arbetade med att elever ska få möjlighet och förmåga att orientera sig i 
”verkligheten” bland utbildningsmöjligheter, arbetsliv och bostadsmarknaden. Dessa lärare hade 
en bredare tolkning av det centrala innehållet och hade mer fokus på att sätta kunskapen i en 
kontext där den blir ett mer praktiskt verktyg.  

Andra exempel på praktiska verktyg som lärarna redogjorde för på temat budget, skuld och 
sparande var bland annat Lärare 1 som pratade om vilka aktiva val som eleverna kan göra om de 
blir skuldsatta, har svårt att betala och vill undvika att få en betalningsanmärkning. 

[Lärare 1] Kan ni inte betala så ring till bolaget de vill ju ha sina pengar så att de kan säkert 
gå med på att betala halva avgiften nu och halva sen’ eller ’försök låna pengar av era förälder 
eller någon nära vän’ så att… Det är så dumt att ha de här betalningsanmärkningarna för 
då får man ju inte skriva avtal heller på 3 år så att man blir verkligen handikappad. 

Citatet visar tydligt att läraren betonade hur eleverna kan agera i faktiska skuldsituationer och 
inte enbart redogöra för ”vägen till kronofogden” som lärare 3 uttryckte. 

Vidare anpassade lärarna innehållet baserat på vilka elever som går i klassen. Lärare 2 nämnde: 

[Lärare 2] Jag skulle nog ta just det här med att alltså köpa bostad, alltså hur man lånar 
pengar, hur det fungerar. Sen beror väl kanske lite på vad man har för elever men så att vi 
har elever där ganska stor andel är liksom medelklasselever där de allra flesta troligtvis 
kommer att köpa sig en egen bostad. 

Lärare 2 betonade att elever med en medelklassbakgrund ska kunna orientera sig på 
bostadsmarknaden och undervisar eleverna om hur man gör för att köpa bostad och ta lån, 
eftersom det är något som lär ske i deras framtid. Här uttrycktes även att anpassningen grundade 
sig i socioekonomisk bakgrund och inte vilket program elever läser.  
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Lärare 3 som hade ett särskilt intresse för privatekonomi och avsatte mer tid för momentet gick 
in djupare på bostadsmarknaden. Hon uttryckte anpassningar som skiljde sig från Lärare 2. 

[Lärare 3] Sen brukar jag också gå in lite mer på djupet på bostadsformer för att det finns 
ju olika typer av bostäder då och det känner inte alla eleverna till, så då går vi in på det här 
med andrahandsmarknaden. Vi kollar vad det är kostar att köpa respektive hyra lägenheter 
och så där. Så det är vad jag skulle summera. 

Hon anpassade innehållet genom att prata om olika bostadsformer som fler elever har tillgång till 
när de flyttar hemifrån. Det ger elever större möjlighet att agera utifrån sin livssituation vilket är i 
linje med tanken om att för att kunna handla måste man få möjlighet att handla utifrån ens 
förutsättningar. 

7.1.1.3 Economic citizen 

Resultaten visade att lärare integrerar privatekonomi i hög grad med samhällsekonomi. Majoriteten 
av lärarna fokuserade främst på just samhällsekonomin och hur det påverkar hushållen. De 
betonade att eleverna ska bli en del av samhället och därför får samhällsekonomi en viktigare plats 
i ämnet. En lärare sa: 

[Lärare 2] Jag undervisar i privatekonomi i förhållande till samhällsekonomi. Det är ju 
samhällsekonomi, sedan den stora delen mycket upplever jag i samhällskunskapen, att man 
pratar hög- och lågkonjunktur och liksom sådana saker och då får jag med privatekonomi. 
Så det skulle jag säga alltså, jag har nog med det i förhållande till liksom att man är en del 
av samhället 

Innehållet var liknande för samtliga lärare som redogjorde för inslag av economic citizen i sin 
undervisning. Några begrepp och innehåll som de talade om var inflation, det ekonomiska 
kretsloppet, hög- och lågkonjunktur, politik och hur hushållen påverkas av samhällsförändringar. 

[Lärare 1] det ekonomiska kretsloppet är ju ändå grunden för väldigt mycket av 
diskussionerna och när man pratar om hushållet då blir det ju privatekonomi […] men alla 
de här pilarna som går med skatten till staten och offentliga sektorn och sen så bidrag och 
service tillbaka, det är ju det är också så väldigt mycket politik, det är ju det som är politiken 
alltså hur man vill… Hur mycket man vill beskatta och vad pengarna ska gå till 

Lärare 5 beskrev tydligare kopplingen mellan politiken och medborgaren, men gick inte in på vad 
eleverna kan göra för att själva påverka politiken och delta i demokratin.  

[Lärare 5] men vad betyder inflation nu på och så kopplar man, kopplar man det till, hur 
påverkar oss? Också där sakerna vi nu säger ja, men för några år sedan så sa Vänsterpartiet 
att de skulle, att det skulle vara gratis [att] åka [kollektivtrafik], SL-kort skulle bli gratis i 
Stockholm. Det är jättebra nu skulle de säga, ja det är ju jättebra, men det kommer ju kosta 
någon annanstans och då kanske det blir så att man kan sitta och ta bort något annat för 
privatpersoner 

Samtliga lärare som har inslag av economic citizen i sin undervisning talar enbart om hur hushållen 
påverkas av samhällsekonomiska förändringar. De redogjorde inte för hur elever kan påverka 
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samhällsekonomin. Det innebär att centrala delar av economic citizen saknas. Detta kan bero på 
att det inte står uttryckligen i det centrala innehållet att det ska vara en del av undervisningen.  

7.1.2 Syften 

Trots att lärarna uttryckte att syftet med samhällskunskap som helhet främst är socialisering och 
att unga ska bli en del av samhället, så var kvalifikation det huvudsakliga syftet med 
privatekonomiundervisning enligt intervjusvaren. Det fanns 4 teman som kan sammanfattas med 
begreppen allmänbildande, yrkesförberedande, förebyggande och kompensatoriskt. Det fanns en 
skillnad mellan lärare på studieförberedande och yrkesförberedande program där det senare 
fokuserade mest på förberedelse inför yrkeslivet samt att kompensera för eventuella hinder i 
elevernas bakgrund. 

Socialisering uttrycktes som ett syfte när lärarna svarade att elever ska bli goda 
samhällsmedborgare. Lärarna menade att elever ska kunna fatta bra ekonomiska beslut för att det 
gynnar hela samhället. Dessutom ska de få samma förutsättningar till att skapa ett bra liv. 

Subjektifikation nämndes ett sparsamt antal gånger. Det som framkom är att lärare 3 och 5 vill 
att eleverna ska bli kritiskt tänkande individer som kan reflektera över sin ekonomi.  

7.1.2.1 Kvalifikation 

Utifrån intervjusvaren framkom fyra huvudsakliga syftesteman: allmänbildande, 
yrkesförberedande, förebyggande och kompensatoriskt. 

Det allmänbildande kom till uttryck som ordagrant allmänbildande, Lärare 2 exemplifierade med 
elever som efter undervisning lättare kan konsumera nyheter som rör finans- och penningpolitik. 

Det andra temat – förberedande – var ett dominerade syfte på de yrkesförberedande 
programmen. Lärarna där motiverade det med att dessa elever inom kort ska ut i ”vuxenlivet”. 
Lärare 5 sa: 

[Lärare 5] börjar ju i många fall arbete efter gymnasiet och då känner jag att ha koll på 
privatekonomi, om ens möjligheter där tycker jag ganska viktigt. […] och vi pratade om det 
för att det var ändå just av det, de skulle ta jobba, de behövde det många av de skulle ju sen 
också, kanske liksom som restaurang. blir egna företagare så vi vi pratar väl lite 
företagsekonomi där också 

Denna typ av förberedande syfte förekom endast för yrkesförberedande program trots att elever 
på studieförberedande program behöver samma kunskap och troligtvis inte kommer få den i 
universitetsstudierna. I intervjusvaren antar lärarna implicit att den kunskapen kommer dessa elever 
till gagn senare, vilket inte nödvändigtvis behöver vara fallet.  

Det förebyggande temat byggde på problem som en lärare hade identifierat och som hon 
önskade att eleverna undviker. Lärare 3 uttryckte oro över bland annat bilintresse som är aktuellt i 
mer glesbebyggda områden. 

[Lärare 3] Vi ser ju en ökad andel ungdomar som är skuldsatta, så det är väldigt relevant, 
ligger väldigt nära dem i deras vardag tänker jag […] det känner man ju till liksom att, 
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bilintresset är inte sällan kopplat till diverse skulder och framför allt är det en väldigt dyr 
hobby 

Det sista temat är det kompensatoriska som belyser privatekonomi som ett verktyg för att ge 
alla elever möjligheten att hushålla en god ekonomi och är i grunden ett av skolans kanske viktigaste 
uppdrag. Detta handlar om, som Lärare 2 nämnde, att skolan är den enda aktören som kommer att 
ha möjligheten att nå i princip hela befolkningen. 

[Lärare 2] Jag tänker att skolan ska vara liksom så här kompensatorisk och att alla får ändå 
med sig någon slags grundläggande kunskap i hur privatekonomi fungerar och det är väl 
därför jag tycker att skolan ändå har ett ansvar att göra det här det är, att ingen annan ska 
göra det för att då vet man att alla ändå får ta del av det. 

7.1.2.2 Socialisation 

Svaren på frågorna om varför samhällskunskap är viktigt samt varför privatekonomi är viktigt 
skiljde sig delvis. På frågan om varför samhällskunskap är viktigt svarade flera lärare att elever ska 
bli en del av samhället. Fostransuppdraget lyste igenom i svaren. En lärare svarade: 

[Lärare 5] Samhället lever alla i, därför tycker jag samhällskunskap är viktigt att det ger ju 
ändå förhoppningsvis verktyg för att kunna bli en god samhällsmedborgare som fungerar i 
samhället, fungerar bättre än om man inte har läst samhällskunskap.  

I frågan om varför privatekonomi är viktigt var det däremot kvalificering som vägde tyngst. Det 
fanns dock drag av socialisation som stämmer väl överens med lärarnas motivering till varför 
samhällskunskap är viktigt. Lärarna menade att kunna hantera sin ekonomi och att ta ansvar för sig 
själv är en grundläggande kunskap för att delta i samhället. Tre drag kan urskiljas i svaren.  Elever 
ska få samma förutsättningar att skapa ett bra liv, de ska kunna fatta goda ekonomiska beslut för 
att det gynnar samhället och att elever ska bli goda medborgare som förstår sin roll i samhället. På 
frågan om varför privatekonomi är viktigt svarade Lärare 1: 

[Lärare 1] det handlar ju om att de att är man medborgare så har man både rättigheter och 
skyldigheter och en skyldighet är väl att liksom tycker jag att göra rätt för sig och göra det 
man kan och sätta sig in i de regler som finns och följa sitt hjärta och utbilda sig och sen 
liksom vara del av det här samhället 

Övriga lärare var mer sparsamma med socialiseringssyftet gällande privatekonomi. Medan 
samhällskunskap som helhet har ett tydligt fostrande syfte, är det inte lika tydligt för delmomentet 
privatekonomi enligt lärarnas redogörelser. Däremot kan vi se i innehållsbeskrivningen att trots att 
lärare inte betonade socialisering som ett syfte, var innehållet i undervisning stark kopplat till 
samhället, det ekonomiska kretsloppet och hushållens roll. Det fanns därmed en viss diskrepans i 
svaren mellan val av innehåll och vad lärare anser är syftet med undervisningen.  

Lärare 2, 3 och 5 var betydligt mer kortfattade i sina svar gällande socialisering. De nämnde: 

[Lärare 2] att man förstår sin roll liksom 

[Lärare 3] men också hur man klarar sig som samhällsmedborgare 
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[Lärare 5] Fatta kloka ekonomiska beslut för dom själva. För det tänker mig att, om enskilda 
medborgare gör kloka ekonomiska beslut så blir ju bra för hela samhället. 

Ytterligare ett citat från Lärare 1 är: 

[Lärare 1] privatekonomi handlar om att att eleverna ska kunna ta ansvar över sig, att bli 
vuxna och sköta sin egen egen ekonomi, kunna flytta hemifrån, inte hamna i skuld, vara 
noga med sin underskrift 

I citatet betonade läraren förmågor för att klara sig i livet. Socialiseringen i det här fallet blir en 
negativ syn på skulder och det impliceras att skulder innebär att man inte kan sköta sin ekonomi. I 
praktiken kan en ansvarstagande individ fatta beslut om när lån kan vara positivt, exempelvis när 
det kommer till bolån, eller studielån. 

7.1.2.3 Subjektifikation 

Det fanns få inslag av subjektifikation i lärarnas redogörelser för syftet med 
privatekonomiundervisning. Detta är i linje med den fördelning som Biesta menar är den idag 
rådande situationen där kunskapsskolan har en stark ställning (Biesta, 2016). Särskilt i 
samhällskunskapsämnet som redan i syftet har en socialiserande komponent att bidra till aktiv, 
demokratisk medborgarfostran, är tonvikten vid socialisation och kvalifikation, snarare än 
subjektifikation.  

I intervjun med Lärare 3 beskrev hon ett exempel på en situation från programmet Lyxfällan 
som går emot konservativa traditioner. Detta var det enda exemplet på ett utmanande av rådande 
ordning. Situation berörde programmet Lyxfällan: 

[Lärare 3] jag har ett speciellt avsnitt som jag alltid kollar på, dels för att det visar då en 
positiv, manlig förebild som inte är liksom, Ja, men ja, men det är en man som gråter helt 
enkelt. Det brukar alltså kunna bli så här liten sidetrack, men också ett bra 
reflektionsmoment ifall de börjar fnissa när han börjar gråta. Varför tycker ni att det här är 
kul. 

Situationen kritiserade könsnormer och öppnar upp för en diskussion om privatekonomi utifrån 
ett könskritiskt perspektiv där det traditionellt ofta glorifieras. Att elever ska få tid att själva 
reflektera över kunskap är centralt om man är intresserad av subjektifikation. Lärare 3 visade 
ytterligare tecken på detta: 

[Lärare 3] Men även jag går igång på att se polletten trillar ner hos dem när de inser hur 
dyrt det är att leva. Man vill ju komma åt någonstans den här tankeställaren. Och när den 
tankställaren har kommit så vill man gärna att det ska bli någon slags reflektion av det. 

Att ”se polletten trilla ner” kan vara ett uttryck för att den här läraren ger eleverna tid att själva 
reflektera internt för att sedan öppna upp för en diskussion om konsekvenser och lösningar och 
ger eleverna den autonomi som behövs för att tillåta egna uppfattningar att komma till ytan.  
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Ett avslutande utdrag från intervjuerna kommer från Lärare 5 som – precis som vissa lärares val 
av innehåll – argumenterade för ett pragmatiskt förhållningssätt där nära, direkt tillämpbara 
kunskaper lägger grunden för syftet med undervisningen: 

[Lärare 5] konjunkturcykler det, det kanske de flesta svenska medborgare inte behöver 
kunna egentligen, alltså, eller man kan leva sitt liv utan att kunna det, men just för dem att 
kunna få det här, få det här bagaget med sig att tänka kritiskt. 

7.2 Finansiella samhällsaktörer 

I denna del redovisas de finansiella samhällsaktörernas redogörelse för kunskaper och 
kompetenser. I intervjuerna framkom flera citat som ibland liknade varandra. Vi har i detta kapitel 
gjort ett urval av de mest representativa citaten. 

7.2.1 Innehåll 

Samhällsaktörerna hade en samstämmig syn på vilka behov som finns i samhället. De beskrev att 
det har skett en förändring i konsumtionsmönster och belyste att för kvinnor är det främst E-
handeln som har dragit iväg skulderna. För män är fordonsrelaterade skulder mest vanligt. Även 
spelskulder nämndes som ett problem. Aktörerna förklarade att digitalisering har förändrat 
konsumtionen genom nya alternativ för krediter bland annat och att det behövs en större 
medvetenhet kring detta. Unga behöver även förstå grundläggande saker som avtal, ränta och 
betalningsanmärkningar. På sparsidan saknas kunskap om långsiktigt sparande.  

Det räcker dock inte med att unga har kunskap om begrepp och ekonomi, de måste även kunna 
använda kunskapen i praktiken. Ytterligare en aspekt är att skuldsatta personer ofta saknar 
motkrafter, samt att inställning till pengar är viktigt för att bli ansvarsfull. Economic citizen 
nämndes inte av någon aktör. 

7.2.1.1 Financial literacy 

I intervjuerna med de finansiella samhällsaktörerna ställdes frågor om hur utvecklingen i den 
privatekonomiska sfären har sett ut sedan den nuvarande läroplanen lanserades 2011. I de svaren 
kan konstateras att specifika negativa beteenden som är kopplat till den privata ekonomin inte 
behöver särskild långt tid på sig för att utvecklas till större mer omfattande problem för individ och 
samhälle. 

[Kronofogden] E-handeln och digitaliseringen har gått hand i hand och tillsammans då 
med fintech-lösningarna som kommer vid sidan om som möjliggör att man kan handla på 
kredit, man kan handla på faktura, man kan handla på. 

På frågan om vem det är som påverkar ungdomar mest svarar Nordea: 

Det är dom som, det är dom som syns hörs, det är dom som påverkar så att det är bankerna, 
bland annat, nischbanker, influencers liksom som finns på Instagram och och TikTok och 
och så vidare. 
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Den värld som målades upp av intervjusvaren är troligtvis en annan än den som existerade 2008 
när utredning för 2011 års läroplan genomfördes. Finanskrisen var färsk i minnet så skuldfrågan i 
sig var aktuell men digitaliseringens roll för dagens skuldsättning var nog svår att förutse. I 
aktörernas redogörelser för utvecklingen sedan dess nämns de många digitala kanaler som 
konsumenter utsätts för; olika fintech-plattformar, spelreklam och onlinekasinon samt 
expanderande sociala medier som mer och mer tar plats som en primär källa för privatekonomiska 
beslut. Det handlar således inte längre bara om vilken kunskap som skolan förmedlar utan även 
vilka andra aktörer som konkurrerar om att ge en privatekonomisk utbildning. Samtliga dessa 
problem går att passa in i de centrala innehållet för samhällskunskap men kräver en ytterst bred 
tolkning av begreppen. 

De finansiella aktörerna lyfte också en del problem som var köns- och ålderspecifika:   

[Kronofogden] En annan skillnad det är ju det är att nu är det ju mer kredit och konsumtion 
än det var tidigare. Mer skulder för kredit och konsumtion på ungdomssidan då. Speciellt 
utmärkande är ju kvinnorna där faktiskt på E-handeln […] Män har ju fordonsskulder, de 
har brottsskulder, skatter. Mycket fordonsrelaterat framför allt skulle jag säga är det. 

[Nordea] Hur man ska tänka kring sin ekonomi och att man behöver spara en, en peng 
varje månad och lägga undan och vad liksom effekterna kan bli av det. När man är ung 
som har man ju tiden på sin sida och, och tiden är ens bästa vän när det kommer till 
investeringar. Det är jättenyttigt att i tidig ålder, få liksom rätt förutsättningar att börja spara 
för att på sikt kan det bli jättebra 

Eftersom det centrala innehållet inte specificerar vilka inkomster, vilka utgifter, vilka skulder så 
blir det upp till läraren att identifiera vilka typer inom dessa kategorier som är relevanta för den 
målgruppen de undervisar för.  

7.2.1.2 Financial capability 

Financial capability är den kategori som är närmst själva yrkesutövningen hos de finansiella 
aktörerna vilket är att ge ekonomiska råd och verktyg till privatpersoner. Kronofogden redogjorde 
för vilken huvudkomponent som saknas hos deras kunder: 

[Kronofogden] Ett genomgående mönster med samtliga skuldsatta är ju det att man saknar 
det vi kallar motkrafter. Och varför man hamnar hos oss har att göra med att man saknar 
motkrafter eller skyddsfaktorer för skuldsättning. […] Och skyddsfaktorerna i bland annat 
då attityd och inställning till pengar, det är, och krediter, men just den här inställningen, 
kunskapen inkomst att man har inkomst som räcker, att man har ett nätverk. någon att 
prata med om ekonomiska problem, någon att liksom anförtro sig till i svåra situationer 
och sen att man har möjlighet att ha en buffert då, en buffert, ett sparande. 

Han förklarade vidare att det viktiga inte är kunskaperna om privatekonomiska begrepp som 
exempelvis budget, ränta eller skuld i sig, utan snarare vilka beslut man tar med den kunskapen:   

[Kronofogden] Liksom det här normativa, det är väl lite jag tycker att man borde betona 
för ungdomarna för det är viktigt att man fattar förnuftiga beslut i de här delarna annars 
har så har vi ju sett väldigt mycket elaka exempel på hur snabbt det kan gå 
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Nordea och Konsument Uppsala var inne på samma spår när det gäller budgetering. Till skillnad 
från en rent kvalificerande kunskap om hur en budget ser ut, är det viktiga enligt Nordea förmågan 
att reflektera och använda budgeten. Nordea svarade: 

[Nordea] en budget som man har funderat över och och gjort och och ställt frågor kring 
liksom, vad man kan göra annorlunda för att det är det skulle många behöva. Det är många 
som kör på liksom utan att riktigt förstå vad som händer 

Ett sista tema som framkom i intervjuerna var hur svårt det är för många – även vuxna – med 
riskmedvetenhet och reflektion: 

[Nordea] Ofta så när jag jobbade gillade jag att liksom chocka mina kunder och utmanar 
dem i att ja, när man räknar på ett lån att man man kanske tripplade kostnaden och 
presenterade den och och se vad reaktionen blir och den och den var ju ofta liksom nej, 
nej, det där kommer inte hända 

[Konsument Uppsala] Jag har ett bra klipp från Ellos där där man får välja om man vill låna 
20 000 på 1 år, vad blir månadskostnaden på 2 år? Vad blir månadskostnaden på 3? […] 
man reflekterar inte i alla fall och så frågar jag ja, vilket tror ni vilket alternativ tror ni folk 
väljer? Ja, det som var minst då (månadskostnad vår anm.). Ja, och vad blir konsekvensen 
av det? […] Då har de betalt nästan ett lån på tjugotusen när man betalat nästan 40, 38,8 
och jag jag säger det är inte olagligt det här och det är helt öppet, men det handlar ju om 
att läsa att förstå att göra medvetna val. 

7.2.1.3 Economic citizen 

Samhällsaktörerna redogjorde inte för problem och utmaningar som kodas som economic citizen. 
Detta kan bero på att Kronofogden, Nordea eller Konsument Uppsala arbetar med individer och 
deras privata ekonomi. Hur medborgare påverkas och kan påverka politiken är inte en del av deras 
arbetsområden.  

7.2.2 Syften 

Aktörerna hade en liknande syn på syfte kring privatekonomiundervisning. Den kvalificerande 
dimensionen är den som framträdde mest i materialet. Aktörerna uttryckte att unga behöver 
kunskaper i privatekonomi för att förberedas för vuxenlivet, få nycklar till att klara sig och kunna 
fatta medvetna beslut som konsumenter.  

Socialisering uttrycktes inte tydligt i aktörernas svar. Subjektifikation nämndes som ett syfte för 
undervisningen. Aktörerna menade att unga behöver kunskap om privatekonomi och förmågan att 
handla ansvarsfullt för att kunna bli självständiga och inte förlita sig på andra. De ska även kunna 
tänka kritiskt när de fattar ekonomiska beslut. 

7.2.2.1 Kvalifikation 

Syftet med privatekonomi enligt samhällsaktörerna kan sammanfattas som förberedelse för 
vuxenlivet, att kunna hushålla med pengar och handla ansvarsfullt som konsument. Tyngdpunkten 
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i redogörelserna var att få nycklar för att klara sig i vardagen, något som flera samhällsaktörer 
redogjorde för. 

På frågan om varför privatekonomi är viktigt svarade Kronofogden: 

[Kronofogden] det handlar ju om att ta steget ut i vuxenlivet på rätt sätt för har du inte 
nycklarna med dig där så kan du gå bort dig och det grövsta och så får du sota för det en 
längre tid […] hur man ska klara sig själv med en egen bostad, hur man ska klara sig själv 
liksom i samhället och olika situationer. Det har blivit mycket värre för konsumenter 
generellt den sista tiden och vi har ju väldigt mycket med digitalisering och tillgänglighet 
och allt och göra som jag har upplevt nu. 

Aktörernas beskrivningar av syftet med privatekonomiundervisning grundade sig i kvalificering 
för både individens egen framtid och konsumentens förmåga att orientera sig på en marknad. 
Utifrån ett konsumentperspektiv menade aktörerna att unga behöver veta vilka avtal de tecknar. 
När elever blir myndiga öppnas nya möjligheter upp för dem, särskilt med tanke på den digitala 
utvecklingen som Kronofogden beskrev. Det ställer nya krav på individer och innebär att de måste 
kunna orientera sig bland alternativ och reflektera kring vilka beslut de fattar. Nordea sa: 

[Nordea] Det är också jätteviktigt i dagens samhälle kan liksom, så fort man fyller 18 år är 
det fria tyglar att bara surfa ut på internet och att ta lån och konsumera och köpa grejer på 
avbetalning och allting. Det är jätteviktigt att man vet hur man ska agera som konsument i 
samhället 

Konsument Uppsala resonerade i samma linje om att individer behöver kunskaper som kan hjälpa 
de att fatta välgrundade beslut. En brist på kunskap kan leda till att elever inte klarar sig i vardagen. 
De svarade: 

[Konsument Uppsala] Det är att det är grunden för en fungerande vardag och ett 
fungerande liv. Vi är nerlusade av frågor som rör vår ekonomi. Det handlar om hur man 
ingår avtal, vad man, där man sätter sin kråka [signatur], där sitter man fast och det kan vara 
man fattar dåligt grundade beslut som får konsekvenser för tillvaron, kanske för lång tid. 
Det är jätteviktiga frågor som handlar om överlevnad. 

De finansiella aktörerna beskrev skolan som en bra institution för privatekonomi utifrån det 
faktum att de personer med minst kunskap och sämst förhållanden troligtvis inte frivilligt kommer 
att söka hjälp av okunskap eller rädsla. Det krävs ofta att personer har en förälder med kunskap 
eller själv kommer till insikten att man har problem för att konsumentrådgivning eller ett bankmöte 
ska uppenbara sig som ett alternativ. Skolan, menade Nordea, är jämlik samt att gymnasiet i princip 
är obligatoriskt vilket ger alla möjligheten att lägga sina privatekonomiska grund där. Nordea sa: 

[Nordea] men det finns inte tillräckligt många för att träffa varenda en i det här landet. Och 
så att det är ju väldigt många som blir det utan, ett fysiskt möte med en bankperson eller 
ett onlinemöte det, det är väldigt många. Dem fångar vi in i ett senare stadie, det, det brukar 
ofta vara så att det, det är många som söker sig till bankerna för sent när de redan sitter i 
trångmål med stora, dyra krediter och då, då kan det bli svårt för oss att hjälpa till oftast. 
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7.2.2.2 Socialisering 

Ingen samhällsaktör redogjorde för socialisering i syftet med privatekonomiundervisning. Detta 
kan bero på att de samhällsaktörer som intervjuades arbetar med individer. Kronofogden möter 
individer som har problem med skulder och vräkning, Nordea möter kunder som behöver 
rådgivning om exempelvis sparande och Konsument Uppsala möter personer som behöver 
budget- och skuldrådgivning. Det finns inte samma socialiserande mål med institutionerna som det 
gör med exempelvis skolan. 

7.2.2.3 Subjektifiering 

Ett fåtal intervjusvar betonade vikten av subjektifiering. Av svaren framgick att det finns ett visst 
behov av självständighet i befolkningen. Både Kronofogden och Nordea underströk att individer 
behöver bli självständiga och inte förlita sig helt på andra personer eller myndigheter. Från 
Kronofogdens perspektiv var det ett steg i att bli vuxen, medan Nordea belyste 
samhällsförändringar som tvingar medborgare att ta ansvar för sig själva. 

[Kronofogden] börjar tänka för det är liksom vuxet istället för att förlita sig på andra och 
så där. Så det här att steget ut, det tror jag man ska fokusera på liksom det här 
beteendemässiga i steget ut i vuxenvärlden för det är det som behöver bli självständig. 

[Nordea] vad har vi då? Alltså samhällsekonomiska frågor. För det. Varje man ska tänka på 
sig själv liksom och behöver tänka på sig själv. Det fanns någon gång i tiden man kunde 
lita jättemycket på staten och man fick en dräglig pension när man blev gammal och så 
vidare. Men så ser det inte ut idag. Och liksom mer och mer mot att, you’re on your own, 
pensionerna, pensionsåldern liksom förlängs hela tiden och pengarna som man får, blir mer 
och mer osäkra, skulle jag säga i framtiden. Liksom det ser ut som att det blir ett större och 
större underskott i pensionerna. Mycket går emot att det blir mer ansvar på individen. 

Ytterligare tecken på subjektifiering var att unga behöver utveckla förmågan att fatta förnuftiga 
beslut utifrån sin situation och välja mellan flera alternativ. I svaret implicerades att krediter och 
avbetalningar nödvändigtvis inte är negativt utan det beror på situationen. Syftet är att det är den 
självständiga, förnuftiga reflektionen utifrån den egna situationen som utgör grunden för 
privatekonomiska beslut, inte den allmänna tanken om att all avbetalning eller kredit är dåligt. Att 
tänka själv och ta egna beslut kan ses som en del i att vara självständig. Kronofogden menade: 

[Kronofogden] Man ska kunna fatta viktiga beslut och ha en liksom förnuftigt, man 
resonerar sig fram till varför avbetalning, varför inte avbetalning, varför kredit, varför inte 
kredit och så vidare för det är viktiga beslut.  

Konsument Uppsala uttryckte inga syften som går under subjektifiering.  
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7.3 Jämförelse mellan lärare och samhällsaktörer 

Utifrån analyserna av lärarintervjuerna och svaren från de finansiella samhällsaktörerna avhandlar 
detta avsnitt en jämförelse mellan deras redogörelser för innehåll och syftet med 
privatekonomiundervisning. 

7.3.1 Innehåll 

I intervjuerna framgick att det finns en samstämmighet mellan lärare och finansiella samhällsaktörer 
gällande innehållet så som det formuleras i det centrala innehållet för samhällskunskap 1a1/1b. Det 
gällde således om begrepp och allmänbildning i teman som inkomster, utgifter, budget, ränta, 
konsumenträtt och konjunkturer. Dessa innehåll tillhör till stor del dimensionen financial literacy.  

Det fanns även en viss samstämmighet i det innehåll som lärarna redogjorde för som är utanför 
ämnesplanen. Lärare 2 bjöd bland annat in Unga aktiesparare som utbildar i sparande genom 
värdepapper istället för sparkonto. Detta, menade Nordea, är en viktig del inte bara som långsiktigt 
sparande utan också för möjligheten att vara självständig i pensionsålder. Nordea förklarade även 
att ränta-på-ränta-effekten gör det särskilt viktigt att utbildas inom detta område så tidigt som 
möjligt. Lärare 5 nämnde att eleverna pratade om aktier på raster men att detta inte var en del av 
undervisningen. 

Lärare 3 och 4 har lyckats identifiera ett specifikt område på skuldsidan – fordonskulder – som 
även Kronofogden presenterade som ett utbrett problem, särskilt bland män. Lärare 3 ägnade även 
en betydande del av innehållet till att prata om yrkesval, löner och anställningsformer, något som 
normalt åligger en studie- och yrkesvägledare. Nordea avsatte i sin tur en stor del av intervjun med 
att prata om just hur viktigt arbetet eller ”pengar in” är för privatekonomin, inte bara utgifter och 
skulder. 

Lärare 2 nämnde i intervjun att hon går igenom något så basalt som att betala en räkning och 
menar att det är långt ifrån alla som kan det. Detta påstående bekräftades av Konsument Uppsala 
som i sin skolbesökarverksamhet mött elever som inte vet hur man betalar en räkning eller förstår 
begrepp som förfallodag. Även Kronofogden gjorde ett utlägg om hur ungdomar överskattar sina 
förmågor i privatekonomi och hade en begränsad förståelse för begrepp som budget och inkasso. 

De största skillnaderna i innehåll mellan lärare och finansiella samhällsaktörer som berör 
financial literacy-dimensionen handlade om privatekonomiska problem som de finansiella 
samhällsaktörerna redogjorde för. De beskriver en kraftig utveckling under de senaste 10 åren. 
Kronofogden talade bland annat om E-handel, financial-tech, kritisk reflektion över konsumtion 
och skyddsfaktorer som attityd till pengar, nätverk och buffert. Nordea redogjorde mycket för 
problemet med alternativa källor för privatekonomisk kunskap som har uppstått till följd av den 
allmänna digitaliseringen av samhället och digital mediekonsumtion. Nordeas syn på budgetering 
skiljde sig gentemot några av lärarna. Enligt Nordea så var det viktiga egentligen inte kunskapen 
om intäkter och utgifter utan vad man gör med den informationen, att man reflekterar och tar 
aktiva förnuftiga beslut utifrån den. Detta framgick hos några av lärarna, bland annat Lärare 2 som 
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utmanade budgeten med flera scenarion för att komplicera och tvinga fram beslut. Andra lärare 
utvecklade inte budget i undervisningen utan benämnde det som ett moment med inkomster och 
utgifter i hushållet, ofta kopplat till Lyxfällan. 

Nordea menade också att kunskap om försäkringar är viktigt att ha. Från lärarhållet omnämns 
endast samhällets försäkringssystem i form av exempelvis bidrag medan Nordea snarare syftar på 
privata försäkringar. Slutligen ska nämnas att Konsument Uppsala var den enda intervjupersonen 
som lyfte reklam som väldigt skadligt med tanken på hur utvecklingen har sett ut runt E-handeln. 

7.3.2 Syften 

En likhet mellan lärarna och aktörerna var att de redogjorde för att syftet med 
privatekonomiundervisning främst är kvalifikation. Samhällsaktörerna var samstämmiga i sina svar 
kring att unga behöver verktyg inför vuxenlivet för att exempelvis kunna flytta hemifrån, hushålla 
med pengar, få en fungerande vardag, förstå avtal och fatta välgrundade ekonomiska beslut. Lärarna 
hade en variation i det kvalificerande syftet med undervisningen. Flera lärare nämnde likt aktörerna 
att syftet är att eleverna ska förberedas för vuxenlivet som att flytta hemifrån, klara sig i samhället 
och sköta om sin ekonomi. En lärare svarade även att elever ska förstå samhällsförändringar, politik 
och nyheter som ett kvalificerande syfte. Detta är något aktörerna inte har tagit upp. Några av 
lärarna tog upp ytterligare innehåll som inte nämnts av aktörerna, såsom att privatekonomi är 
allmänbildande, att elever ska förberedas inför yrkeslivet och eventuellt utbilda sig i framtiden. 
Lärarna nämnde dock inte något om att eleverna ska ha förmågan att agera ansvarsfullt som 
konsumenter och förstå innebörden av att ingå avtal, något som ansågs vara viktigt enligt aktörerna. 
De betonade dessutom inte lika tydligt att elever behöver kunna använda sina kunskaper kring 
budgetering och hantering av pengar i verkligheten utanför skolan. 

En lärare resonerade om att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Eftersom alla elever inte 
har samma förutsättningar i hemmet behöver skolan kompensera för detta genom att behandla 
privatekonomi som en del av samhällskunskapen. Aktörerna höll med om att skolan har ett ansvar 
för att fostra ekonomiskt ansvariga medborgare men resonerade också om att föräldrarna har ett 
viktigt ansvar i att förmedla sunda ekonomiska vanor och lärdomar till sina barn redan i tidig ålder. 

Aktörerna angav inga tydliga svar som passar in under begreppet socialisation. Där ser vi en 
skillnad mellan aktörerna och lärarna. Eftersom aktörerna arbetar med individer och deras enskilda 
problem är inte socialisering ett starkt syfte för dem i deras arbetsroller. För samhällskunskapslärare 
som har ett uppdrag att fostra demokratiska medborgare är detta en central del av deras arbetsroll. 
De uppgav därmed syften med undervisningen som går under dimensionen socialisation. De 
nämnde främst att eleverna ska bli goda samhällsmedborgare, att de ska förstå sin roll i det stora 
hela och sätta sig in i de regler som finns samt att de har en god ekonomi är positivt för hela 
samhället.  

Slutligen nämndes även subjektifiering som ett syfte för undervisningen även om det var 
blygsamt med redogörelser i lärarnas intervjusvar. De ville att eleverna ska tänka kritiskt, kunna ta 
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ansvar för sin egen situation och reflektera över sina val. Detta stämmer överens med aktörerna 
syftesbeskrivningar. De ville också att unga ska lära sig att tänka kritiskt och fatta kloka beslut. Både 
Kronofogden och Nordea nämnde att unga behöver bli självständiga individer som kan ansvara 
för sig själva. En skillnad som uttrycktes mellan Lärare 1 och Kronofogden var synen på skulder. 
Medan Lärare 1 redogjorde för en mer negativ syn på skulder, så hade Kronofogden en mer 
nyanserad bild som grundade sig i att individer ska kunna reflektera över sitt ekonomiska 
beslutsfattande utifrån sin livssituation.  
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8 Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras dels resultaten, dels didaktiska utmaningar som följer av skillnader 
mellan lärare och finansiella samhällsaktörer.  

8.1 Skillnader mellan lärare 

Resultaten visar att det finns diskrepanser gällande innehåll och syfte dels i undervisning mellan 
lärare, dels mellan lärarna och de finansiella samhällsaktörerna. Med olika lärare följer också olika 
erfarenheter. Undersökningen har visat att elevinflytandet är lågt och att skillnaderna i undervisning 
bygger på lärarens tolkning av de centrala innehållen men även egna identifierade behov eller 
uppfattningar om elevernas intresse. Detta ligger i linje med Björklund (2020) som menar att just 
lärarens egen erfarenhet och uppfattning av behov styr en del av undervisningsinnehållet. 
Björklund (2020) menar också att det är skillnad på undervisningen mellan studie- och 
yrkesförberedande program vilket styrks av undersökningen. Likt Björklund så visar 
undersökningen att det är mer konkreta kunskaper och verktyg som förmedlas på de 
yrkesförberedande programmen och ofta används argumentet att de ska börja arbeta snart. Detta 
trots att det centrala innehållet och syftet är detsamma i både Samhällskunskap 1a1 och 1b samt att 
eleverna troligtvis kommer att ställas inför liknande utmaningar och möjligheter i framtiden. Till 
skillnad från Björklund så visar dock vår undersökning raka motsatsen gällande korrelationen 
mellan erfarenhet i läraryrket och liberal tolkning av undervisningens innehåll. Enligt Björklund 
(2020) så brukar mer erfarna lärare göra mer liberala tolkningar av innehållet. Vår undersökning 
visar dock att det är den med minst erfarenhet, Lärare 3, som har det mest dynamiska innehållet 
och innehåll som faller utanför det centrala innehållet. De erfarna lärarna ter sig i vår undersökning 
vara de som bedriver den mest traditionella undervisningen med stort kunskapsinnehåll som håller 
sig nära ämnesplanens ramar.  

8.2 Skillnader mellan lärare och finansiella samhällsaktörer 

Vår undersökning visar även att det finns en betydande diskrepans mellan lärarna och de finansiella 
samhällsaktörerna. Björklund & Sandahl (2021) menar i sin undersökning att eleverna främst får 
kunskaper som berör den nuvarande livsvärlden, något som styrks i undersökningen. Det är fokus 
på områden som att leta första jobbet, köpa första bostaden och så vidare. De finansiella 
samhällsaktörerna nämner förvisso dessa områden som viktiga men en hel del andra områden som 
pension och sparande som trots att det kan tyckas ligga långt in i framtiden avgörs av beslut som 
tas i ung ålder. Även kumulativiteten i ämnesområdena kan sägas skilja. Kronofogden och 
Konsument Uppsala ger uttryck för att bildning i grundläggande begrepp såsom budget och 
inflation samt praktiska handlingar som att betala en räkning inte är en självklarhet. Lärare 2 är den 
enda som lyfter att eleverna får jobba med detta. Att förstå hur man betalar en räkning och vad det 
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är bygger grunden för att förstå sig på skulder och antagande om att elever kan de mest 
grundläggande kan hindra att man senare kan sätta in kunskapen om skulder i ett praktiskt 
sammanhang, 

Samhällsaktörernas perspektiv på innehåll och syfte med privatekonomiundervisning stämmer 
väl överens med OECD och Amagir m.fl. (2018). Aktörerna menar att unga ska bli medvetna 
konsumenter som kan orientera sig bland alternativ på marknaden gällande sparande, krediter och 
beslutsfattande. Som Amagir m.fl. (2018) menar även aktörerna att det inte räcker med att eleverna 
har kunskap om privatekonomiska frågor, utan de ska även kunna använda kunskaperna praktiskt. 
Det uppkommer funderingar från Kronofogdens håll om läroplanen och om lärarna talar om 
krediter tillräckligt mycket, samt att unga behöver resonera kritiskt om lån och sparande beroende 
på sin livssituation. Detta är något som inte framgår i lärarnas redogörelser i samma grad. Några av 
lärarna säger att de vill att elever ska kunna tänka kritiskt efter undervisningen, men samtliga lärare 
berör skulder och vägen till Kronofogden grundläggande. De uttrycker inte att eleverna ska 
reflektera om för- och nackdelar med olika beslut om sparande och skulder. Det kritiska tänkandet 
så som aktörerna definierar det framgår därmed inte i lärarnas svar. Ytterligare en kunskap och 
förmåga som aktörerna menar är viktig med som inte framgår i lärarnas svar är innebörden av avtal. 
Några av lärarna svarar dock att de överlämnar ansvaret till föreläsare från Konsument Uppsala 
eller andra kurser. Bristen på innehåll som är centrerade till förmågor och kunskaper om hur elever 
ska klara sig i verkligheten utanför skolan är inte förvånande. Det centrala innehållet ställer inga 
höga krav på vad som ska ingå i undervisningen och ger därför olika utfall på vilket innehåll som 
behandlas.  

Den vaga formuleringen i det centrala innehållet leder även till en skillnad mellan vilket innehåll 
som lärarna behandlar i sin undervisning och de behov som samhällsaktörerna ser. I Kursplanerna 
för samhällskunskap 1a1 och 1b står det ” Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser.”(Skolverket, 2011, ss. 145, 
150). Samtliga lärare utgår i grunden från läroplanen även om de har en viss frihet i vilka delar de 
betonar mest. Aktörerna menar också att ämnesplanens innehåll tar upp de behov som de ser bland 
sina kunder. Undersökningen visar dock att medan lärare talar om skulder i form av sms-lån och 
översiktligt om sparande så belyser aktörerna främst skulder i kontexten e-handel, fordonsskulder, 
digitalisering, nya former av krediter och sparande i form av förståelsen av ränta-på-ränta. Enbart 
lärare 3 på yrkesförberedande program uttrycker att hon pratar om fordonsskulder som en 
anpassning till eleverna. Till följd av den ospecifika kursplanen redogör lärare för utdaterad 
information som inte är ett lika stort problem i dagens samhälle som det har varit tidigare som en 
konsekvens av att läroplanen inte har följt med i den samhällsekonomiska utvecklingen. 

Vidare redogör 3 av lärarna för en form av experimentellt lärande som Amagir m.fl. (2018) 
menar kan vara mer effektivt för elevers utveckling av kunskaper och förmågor. Lärarna som har 
inslag av detta i sin undervisning har det generellt sett i uppgifter om budgetering där elever får 
vara aktiva genom att söka på webbsidor som Hemnet och antagning.se samt planera en budget 
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efter yrkesval, lön, livsstil och utbildningsmöjligheter. Uppgifterna är verklighetsbaserade och 
möjliggör för eleverna att handla praktiskt. 2 av lärarna gjorde inte detta och berörde hushållets 
budget med enklare uppgifter. Det står i kontrast till det samhällsaktörerna menar att unga behöver. 
Kunskaper om privatekonomi är centralt men elever behöver även få verktyg för att kunna handla 
i verkligheten. 

8.3 Didaktiska utmaningar för privatekonomiundervisningen 

I detta delkapitel diskuteras några av de huvudsakliga didaktiska utmaningarna med 
privatekonomiundervisningen som denna uppsats visat finns. Det handlar om undervisning i ett 
ämne som förändras snabbt, ämnesplanens begränsningar och orättvisor, kritiskt lärande i 
privatekonomi och skillnaden mellan undervisning på yrkes- och studieförberedande program. 

8.3.1 Undervisning i en miljö av förändring 

Ämnesplanen i samhällskunskap är ett vagt ramverk som vi i denna uppsats har visat ger upphov 
till olika tolkningar av det centrala innehållet men sätter samtidigt gränser. De senaste 10 åren har 
utvecklingen inom det privatekonomiska området varit enormt med en kraftigt ökad digitalisering 
och mångdubblad e-handel. Läroplaner beslutas med stora intervall och det finns en uppenbar risk 
att det blir stora hack i kunskapen som ska användas i medborgarbygget, att det skapas olika 
privatekonomiska kunskapsgenerationer. 

Som nämnts finns det en tröghet i revideringar av kursplanerna som gör att de inte förändras i 
takt med utvecklingen i samhället. I den senaste revideringen av läroplanen (Skolverket, 2022) 
gjordes inga ändringar i kursplanerna för samhällskunskap. Trots att det står i syftesformuleringen 
i ämnesplanen för samhällskunskap att eleverna ska ”ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur 
samhället påverkas av digitalisering”(Skolverket, 2011, s. 143) är det något som saknas i lärarnas 
redogörelser. Risken är att det kan leda till ojämlikhet mellan elever på yrkes- och 
studieförberedande program, socioekonomisk bakgrund eller orter, samt beroende på hur extensivt 
lärare tolkar innehållet i kursplanerna. Som resultaten visar finns det en skillnad i vilka verktyg 
elever får med sig och hur väl innehållet stämmer överens med utmaningar och möjligheter i 
samhället. Ytterligare revideringar i det centrala innehållet om privatekonomi är därför önskvärt 
för att möta de problem samhällsaktörerna presenterar.  

8.3.2 Centrala innehållets begränsningar 

Något som talar för att det centrala innehållet uppfattas som begränsande av lärare generellt är den 
samstämmighet som finns i det innehåll de redogör för som ligger utanför läroplanen, exempelvis 
sparande. Detta menar vi kan vara ett tecken på att det finns kunskaper, färdigheter och 
kompetenser som lärarna ser som nödvändiga i relation till deras syften – oavsett om det gäller 
allmänbildande, yrkesförberedande, förebyggande, kompensatoriskt eller medborgarskapande – 
men som inte är en del av det centrala innehållet.  
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Det finns även en samstämmighet mellan de innehåll som lärarna redogör för samt de kunskaper 
och kompetenser som de finansiella samhällsaktörerna redogör för som viktiga. Detta innebär det 
kan finnas fog att gå utanför det centrala innehållet utifrån ämnets syfte att ”skapa förutsättningar 
för aktivt deltagande” (Skolverket, 2011, s. 143). Avsaknaden av exempelvis sparande i det centrala 
innehållet innebär dock att det inte är säkert att alla lärare uppfattar det som viktigt och det går inte 
att säkerställa att kunskapen kommer alla till gagn och orättvisa riskerar uppstå. 

8.3.3 Privatekonomi som en del av medborgarfostran 

Våra resultat visar att lärare missar centrala aspekter av den demokratiska medborgarfostran som 
Björklund & Sandahl (2021) skriver om. Deras forskning visar att elever har svårt att förstå politiska 
och finansiella system till följd av att det inte diskuteras i tillräckligt hög grad i klassrummet. De får 
få möjligheter att prata om välfärd och hur de kan påverka politiken. Enligt lärarnas redogörelser i 
denna undersökning skulle det kunna vara ett problem även i deras klasser. Lärarna, främst på 
studieförberedande program, redogör för att de talar om samhällsekonomi och hur det kan påverka 
hushållen genom det ekonomiska kretsloppet, men de nämner inte hur elever kan påverka 
samhället. Det skulle kunna leda till att elever inte förbereds till att bli demokratiska 
samhällsmedborgare, trots att lärarna uttrycker att socialisation inför samhällslivet är ett 
huvudsakligt syfte med samhällskunskap. Att den demokratiska fostran faller bort från 
privatekonomiundervisning, vars huvudsakliga syfte enligt lärarna var kvalifikation, kan bero på att 
formuleringarna i det centrala innehållet beskriver att undervisningen ska avhandla ”[h]ur 
privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar”(Skolverket, 2011, ss. 145, 150). 
Det omvända förhållandet, hur elever kan påverka samhällsekonomiska förändringar, är något som 
fattas. Det kräver att lärare måste göra en fri och extensiv tolkning för att få med det elever behöver 
få med sig ut i samhällslivet, men resultaten visar att reflektion och kritiskt tänkande över det 
ekonomiska och politiska systemet är något som inte presenteras i lärarnas val av innehåll och 
syften. 

8.3.4 1a1 vs. 1b 

Vad gäller privatekonomi är både syfte och centralt innehåll är lika för Samhällskunskap 1a1 och 
Samhällskunskap 1b. Skillnaden ligger i omfattning där 1a1-kursen har hälften så mycket tid. 
Privatekonomi, som är en dal av ekonomiämnet som i sin tur är en del av samhällskunskapsämnet, 
konkurrerar dels med andra ekonomigrenar, dels andra samhällskunskaper. Andra grenar inom 
samhällskunskapsämnet har i grundskolan visats vara mer prioriterade (Öberg & Bäckström, 2021). 
Om detta stämmer även på gymnasiet riskerar den prioriteringen göra större avtryck på kurser med 
mindre omfattning. I vårt resultat framgick att elever på olika program fick ta del av olika 
kunskaper, anpassade till sin livsvärld. I undervisningen riktad till elever som läste Samhällskunskap 
1a1 – och som därmed inte får lika mycket undervisningstid – låg fokuset på skulder till nackdel 
för lärarens möjlighet att ha tid att undervisa om ämnen utanför det centrala innehållet såsom 
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sparande. Det finns en risk att det innehåll dessa elever får ta del av endast avser deras direkta 
livsvärld efter gymnasiet och att de kommer saknas verktyg för ämnen som långsiktigt sparande 
och pension som, enligt Nordea, troligtvis kommer vara avgörande för framtiden efter 
pensionsåldern och därmed möjligheten att agera som aktiva medborgare. 
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9 Konklusion 

Vi har i denna uppsats undersökt hur verksamma lärare i samhällskunskap redogör för delämnet 
privatekonomi – vilka val som görs rörande innehåll och syften – som ett uttryck för ämnesplanens 
syfte och centrala innehåll i samhällskunskap och hur det står i relation till utmaningar och 
möjligheter i samhället.  

Resultatet visar att undervisningen i privatekonomi dels följer de centrala innehållen, dels 
omfattar innehåll som ligger utanför de centrala innehållen. Undervisningens innehåll skiljer sig till 
viss del mot de kunskaper och kompetenser som de finansiella samhällsaktörerna ser som viktiga. 
Intervjusvaren visar att lärare går utanför det centrala innehållet för att uppfylla deras uttalade syfte 
som till stora delar delas av samhällsaktörerna. Det finns även skillnader mellan lärare. Lärarnas 
tolkningar av ämnesplanens innehåll och syften är olika vilket inte uteslutande kan tillskrivas några 
urvalskriterier men som i sig belyser de problem som finns med ämnesplanen.  

Sammanfattningsvis redogör lärare och aktörer delvis för samma syfte med 
privatekonomiundervisning, men till följd av vaga formuleringar och läroplanens statiska natur 
stämmer inte lärarnas val av innehåll ihop med utvecklingen i samhället. Privatekonomi är en del 
av samhällskunskap och medborgarfostran men det finns brister som kan leda till att syftet med 
undervisningen riskerar att inte uppfyllas. Det centrala innehållet behöver revideras och anpassas 
för den snabba utvecklingen i samhället som elever ska förberedas för, samt betona vikten av 
förmågor som kritiskt tänkande och medvetet beslutsfattande för att fostra aktiva och delaktiga 
medborgare. 

Denna uppsats fyller en lucka i den privatekonomiska forskningen. Att derivera viktiga 
kunskaper och kompetenser från centrala aktörer i samhället kan vara ett bra sätt att synliggöra 
brister i innehållet och ge vägledning till lärare vid val av innehåll utöver det centrala innehållet. 
Skolan har ett kompensatoriskt ansvar där en bred kunskapsbas ska ge lika möjligheter för alla och 
öppna dörrar ut till vuxenlivet. Denna uppsats har visat att de kunskaper och kompetenser som 
behövs i samhället inte når samtliga elever och att en del lärare visar stor följsamhet gentemot de 
centrala innehållen som är trögrörliga och avgränsande. Elever på yrkesförberedande program 
drabbas särskilt av den omöjliga ekvationen som halverad omfattning med samma syfte och centralt 
innehåll skapar.  

9.1 Vidare forskning 

I denna undersökning studeras lärares egna redogörelser för sin undervisning. Det innebär att den 
faktiska implementeringen i klassrummet kan skilja sig från lärarnas uppfattningar om sin 
undervisning. Vidare studier om lärares undervisning och vilka kunskaper och förmågor som elever 
får med sig behövs. Svensk forskning om privatekonomiundervisning domineras av kvalitativa 
studier. Ett kvantitativt angreppsätt i en bredare kontext är av intresse för att kartlägga 
undervisningens effektivitet, metoder och hur väl elever förbereds för att ta steget ut i vuxenlivet.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide Lärare 

Tema 1. Lärarens bakgrund. 
• Hur länge har du arbetat som lärare? 
• Vilka program undervisar du på?  
• Har du varit på några andra program under karriären? 
• Vad har du för utbildningsbakgrund? 
• Hur kom det sig att du ville bli lärare?  
• Varför valde du samhällskunskap som ämne? 

 
Tema 2. Allmänt om privatekonomi. 

• Vad betyder privatekonomi enligt dig? 
• Hur passar privatekonomiundervisningen in i samhällskunskapämnet? 

o Omfattning? 
o Självstående eller integrerat? 
o Mer eller mindre plats? 

• Vilka utmaningar ser du i undervisningen om privatekonomi? Vad är anledningen till detta? 
o Ramfaktorer 

 
Tema 3. Undervisningens innehåll. 

• Beskriv din undervisning i privatekonomi 
o Översiktligt innehåll  

• Finns det något innehåll som är särskilt intressant? 
• Finns det något innehåll som är särskilt viktigt? 
• Hur prioriterar du innehållet i privatekonomin? 
• Vilket material eller källor använder du i undervisningen? 

o Finns det tillräckligt med bra resurser och material? 
 
Tema 4. Undervisningens syfte. 

• Varför är samhällskunskap ett viktigt ämne (eller inte?) 
• Varför är privatekonomi ett viktigt ämne (eller inte)? 
• Det finns en debatt om privatekonomi som ämne bör åligga skolan att undervisa om. Är 

skolan lämpade att undervisa om privatekonomi? 
o Bör det ske tillsammans med andra samhälleliga institutioner?  

• Vad vill du att eleverna ska göra med kunskapen de lär sig i privatekonomi? 
 
Tema 5. Elevperspektiv. 
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• Hur anpassar du privatekonomiundervisningen utifrån olika elevgruppers förutsättningar? 
• På vilka sätt ges eleverna möjlighet att ha inflytande i undervisningen? 

o Återkommande önskemål? 
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Bilaga 2. Intervjuguide Kronofogden 

Tema 1. Inledning 
• Vilken roll har du på Kronofogden? 
• Hur länge har du arbetat på Kronofogden? 

o Tidigare roller? 
• Vad fick dig att vilja arbeta på Kronofogden? 

 
Tema 2. Privatekonomi i samhället 

• Varför är privatekonomi ett viktigt ämne? 
o Individ/samhälle 

• Hur skulle du beskriva utvecklingen i det privatekonomiska beteendet under de senaste 10 
åren? 

o Krediter, kundtyper, ålder, kön, problemområden 
• Varför ser utveckling ut som den gör? 
• Vilka likheter finns det hos personer som hamnar hos kronofogden? 

o Återkommande, storlek på skuld, ålder, kön, tid för återbetalning, bakgrund. 
• Vilka kompetenser är det som saknas? 

o (koppla till sista) 
• Vilka andra aktörer har en viktig roll att komplettera erat arbete för en sundare 

privatekonomi?  
Fördelning? 

 
Tema 3. Privatekonomi i skolan 

• Hur arbetar ni med skolor, lärare och elever? 
o Material, föreläsningar 

• I läroplanen för samhällskunskap 1a/1b står detta om privatekonomi:  

Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i 
förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska 
förändringar. 

Hur ser ni på innehållet i läroplanen kopplat till de problem som befolkningen utmanas av 
idag? 

o Tillräckligt? 
o Rätt kompetensområden? 
o Nya beteenden – Internets påverkan på privatekonomiskt beteende (aktier, 

konsumtion etc.) 
• Privatekonomi kan vara ett ämne som hamnar i skymundan i förhållande till 

samhällsekonomiska frågor, hur ser ni på relationen mellan dessa?  
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Bilaga 3. Intervjuguide Nordea 

Tema 1. Inledning 
• Vilken roll har du på Nordea? 
• Hur länge har du arbetat på Nordea? 

o Tidigare roller? 
• Vad fick dig att vilja arbeta på Nordea? 

 
Tema 2. Privatekonomi i samhället 

• Varför är privatekonomi ett viktigt ämne? 
o Individ/samhälle 

• Hur skulle du beskriva utvecklingen i det privatekonomiska beteendet under de senaste 10 
åren? 

o Krediter, kundtyper, ålder, kön, problemområden 
• Varför ser utveckling ut som den gör? 
• Vilka är vanliga problem/fallgropar som du ser att dina kunder har mött i deras 

privatekonomiska vardag? 
o Sparande, spenderande, komplexa produkter, pension etc. 

• Vilka kompetenser är det som saknas? 
o (koppla till sista) 

- Vilka andra aktörer har en viktig roll att arbeta för individers goda ekonomi? 
o Fördelning? 

Tema 3. Privatekonomi i skolan 
• Hur arbetar ni med skolor, lärare och elever? 

o Material, föreläsningar 
• I läroplanen för samhällskunskap 1a/1b står detta om privatekonomi:  

Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt 
konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av 
samhällsekonomiska förändringar. 

Hur ser ni på innehållet i läroplanen kopplat till de utmaningar som era kunder har idag? 
(sparande, lån) 

o Internets påverkan på privatekonomiskt beteende (aktier, konsumtion etc.) 

• Privatekonomi kan vara ett ämne som hamnar i skymundan i förhållande till 
samhällsekonomiska frågor, hur ser ni på relationen mellan dessa? 
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Bilaga 4. Intervjuguide Konsument Uppsala. 

Tema 1. Inledning 
• Vilken roll har du på Konsument Uppsala? 
• Hur länge har du arbetat på Konsument Uppsala? 

o Tidigare roller? 
• Vad fick dig att vilja arbeta på Konsument Uppsala? 

 
Tema 2. Privatekonomi i samhället 

• Varför är privatekonomi ett viktigt ämne? 
o Individ/samhälle 

• Hur skulle du beskriva utvecklingen i det privatekonomiska beteendet under de senaste 10 
åren? 

o Vilka nya beteenden är det du upplyser om? 
• Varför ser utveckling ut som den gör? 
• Vilka är vanliga problem/fallgropar som du ser att ungdomar mötter i deras 

privatekonomiska vardag efter skolan? 
o Sparande, spenderande, komplexa produkter, pension etc. 

• Vilka kompetenser är det som saknas? 
o (koppla till sista) 

• Vilka andra aktörer har en viktig roll att arbeta för individers goda ekonomi? 

o Fördelning? 

Tema 3. Privatekonomi i skolan 
• Hur arbetar ni med skolor, lärare och elever? 

o Material, föreläsningar 
• I läroplanen för samhällskunskap 1a/1b står detta om privatekonomi:  

Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt 
konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av 
samhällsekonomiska förändringar. 

Hur ser ni på innehållet i läroplanen kopplat till de utmaningar som era kunder har idag? 
(sparande, lån) 

o Internets påverkan på privatekonomiskt beteende (aktier, konsumtion etc.) 

• Privatekonomi kan vara ett ämne som hamnar i skymundan i förhållande till 
samhällsekonomiska frågor, hur ser ni på relationen mellan dessa? 
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Bilaga 5. Informationsbrev 

Hej! 
 

Vi är två studenter vid Ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan på Uppsala Universitet som 
skriver vårt examensarbete i samhällskunskapsdidaktik. Vår uppsats undersöker hur verksamma 
lärare i samhällskunskap ser på delämnet privatekonomi, vilka val som görs rörande innehåll, syften 
och metoder samt hur finansiella samhällsaktörer ser på undervisningens innehåll och syfte kopplat 
till den verklighet som privatekonomiundervisningen avser förbereda elever inför. 

 
Studien bygger på intervjuer med dels verksamma gymnasielärare i samhällskunskap som arbetar 
på yrkes- och/eller studieförberedande program, dels anställda på bank, riksbank och kronofogden. 
Intervjuerna är uppskattade att ta 30-40 minuter. Uppsatsen omfattas av ALLEA:s och 
Vetenskapsrådets riktlinjer och forskningsetiska principer. Detta innebär att du som 
respondent/informant själv bestämmer om du vill medverka i intervju, att medverkan är frivillig 
och att du kan avbryta intervju när som helst utan att förklara varför. Materialet från intervjuerna i 
skolan kommer att behandlas så att identitet och skola inte kommer att avslöjas. Samtliga intervjuer 
som genomförs kommer endast att användas inom ramarna för uppsatsen. Personer som kan 
komma få tillgång till intervjusvaren är uppsatsförfattarna, respondenter, handledare och 
examinatorer. 

 
Vi skulle verkligen uppskatta er medverkan och möjligheten för dig att påverka i en aktuell och 
viktig fråga. Om det finns några som helst frågor angående intervjun, kontakta oss! 

 
 
Alexander Tengqvist   Jennifer Bissas 
 
Handledare 
Markus Al-afifi Norberg  
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Bilaga 6. Samtyckesblankett 

Samtycke till deltagande i studien 
 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i en studie om hur verksamma lärare i samhällskunskap ser 
på delämnet privatekonomi, vilka val som görs rörande innehåll, syften och metoder samt hur 
finansiella samhällsaktörer ser på undervisningens innehåll och syfte kopplat till den verklighet som 
privatekonomiundervisningen avser förbereda elever för. 

All information du som informant lämnar under studien behandlas konfidentiellt och du som 
person kommer i studien att vara anonym. Läs igenom detta noggrant och ge ditt medgivande 
genom att skriva under med din namnteckning längst ned.  
 
Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer att gå till 
och den tid den tar i anspråk.  
 
Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas och vet vem 
jag ska vända mig till med frågor.  
 
Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför vi har blivit tillfrågade 
och vad syftet med deltagandet är.  
 
Jag är medveten om att vi när som helst under studiens gång kan avbryta mitt deltagande utan att 
jag behöver förklara varför.  
 
Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de forskare, opponenter, handledare och 
examinatorer som är knutna till studien kan att ta del av det insamlade materialet. 
 
Ort: ………………………… Datum:.….… / ……. - 2022  
 
…………………………………… ……………………………………  
Namnteckning                                   Namnförtydligande 

 
 


