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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Vi lever i ett konsumtionssamhälle där barn och unga ses som konsumenter som 

många gånger har egna pengar. Forskning har visat att konsumtion och ekonomi är något som 

dagens elever behöver kunna, samt att det är både i skolan och i hemmet som dessa kunskaper 

ska erhållas. I skolan sker undervisning om konsumtion och ekonomi bland annat i ämnet 

hem- och konsumentkunskap. 

Syfte Syftet med denna studie var att utforska lärares tankar och val kring undervisning i 

perspektivet ekonomi inom hem- och konsumentkunskap.  

Metod Den metod som användes var semistrukturerade intervjuer med totalt fyra kvinnliga 

hem- och konsumentkunskapslärare från tre olika orter i södra Sverige. Intervjuerna spelades 

in på mobiltelefon och transkriberades sedan med hjälp av dator och därefter analyserades 

med innehållsanalys.  

Resultat Lärarna i studien ansåg att rättigheter och skyldigheter som konsumenter samt 

förmågan att hushålla med pengar är något eleverna behöver lära sig. Lärarna uppger att de 

själva undervisar både om pengar samt om rättigheter och skyldigheter. Studien visar att 

avsaknad av tid kan vara en återkommande svårighet i undervisningen om ekonomi. Den 

vanligaste undervisningsmetoden visade sig vara katederundervisning, men det förekom även 

bland annat reflektionsuppgifter, ”case” och medieanvändning i undervisningen. Lärarna 

önskade ett bättre samarbete med övriga ämnen, men även med konsumentvägledning, bank 

och kronofogde. 

Slutsats Slutsatsen som kan dras av denna undersökning är att ekonomiperspektivet 

undervisas, men den öppna tolkningen i kursplan 2000 gör att undervisningen är mycket 

varierande. Ekonomiundervisningen behöver breddas med ytterligare undervisningsmetoder, 

lärarna behöver fortbildas och ges mer tid till ekonomiperspektivet. Därutöver bör samarbetet 

med övriga lärare bli bättre.  
  



 

 

ABSTRACT 

Background We live in a society of consumption where children and young people are seen 

as consumers who often have their own money. Research shows that consumption and 

economy is something that today's students need to know, and that it is at school as well as at 

home that these skills should be obtained. The teaching in consumption and economy in 

school is given within Home Economics among other subjects. 

Objective The aim of this study was to explore teachers' thoughts and choices concerning 

teaching the perspective of economy in Home Economics. 

Methods The method used was semi-structured interviews with four female Home Economic 

teachers from three villages/cities in southern Sweden. The interviews were recorded on a 

mobile phone and later transcribed by computer and thereafter analyzed using content 

analysis.  

Results The teachers in the study believed that the rights and obligations as consumers and 

how to economize money are skills that students need to learn. The teachers also thought that 

they are teaching about money, rights and obligations. This study it shows that absence of 

time can be a recurrent difficulty in the teaching about economy. It also shows that the most 

common method of teaching was teacher-centred teaching, but other methods that appeared 

that they used was reflectionexercises, “case” and media based teaching. The teachers 

whished a better collaboration with teachers of other subjects, but also with consumer 

guidance, banks and enforcement districts. 

Conclusion The conclusion drawn from this study is that the perspective of economy is 

taught, but the open constructon of the syllabus cause variations in the teaching. The teaching 

in economy needs to increase with additional methods, the teachers needs to get further 

education and to get more time to the perspective of economy. The teachers also needs a 

better collaboration whit other teachers.   
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1 BAKGRUND 

Perspektiven hälsa, ekonomi och miljö ska enligt kursplan 2011 genomsyra undervisningen i 

hem- och konsumentkunskap (hädanefter förkortat HKK) (1). Som titeln till denna uppsats 

visar kommer fokus här att ligga på ekonomiperspektivet.  

 

I dagens konsumtionssamhälle lever nordiska barn i ett samhälle där de ses som konsumenter, 

har egna pengar samt dagligen kommer i kontakt med konsumtion på olika sätt. Den summa 

pengar barnen erhåller får de som fickpengar, veckopeng/månadspeng eller som gåva från 

vuxna i sin närhet.  Att konsumera handlar inte längre om våra behov, utan snarare om våra 

önskningar (2). Konsumtion handlar även mer och mer om att umgås med vänner och att ha 

kul tillsammans (2, 3). Dessutom har konsumtion blivit en identitetsmarkör som visar på vem 

man är. Omgivningen uppfattar oss genom vår konsumtion. Konsumtion har sålunda även en 

social dimension inte bara en ekonomisk. Marknadsföringens och reklamens viktigaste 

målgrupp är barnfamiljer och då framför allt barnen (4). I både hemmet och skolan behöver 

barn och ungdomar därför få utbildning till att bli medvetna konsumenter, då ingen kan leva 

utan att konsumera (5). Att lära sig förvalta sina egna pengar från tidig ålder menar Johansson 

(2) är viktigt då kompetens och kunskaper inom ämnet ekonomi fås genom erfarenheter. 

Genom att praktiskt använda pengar lär sig barnen dels värdet av att hushålla med pengarna 

men även pengarnas värde (2). Hur delaktiga barnen kan vara i konsumtionssamhället är 

givetvis beroende av de ekonomiska möjligheter hushållet eller individen har. 

Levnadsförhållandena kan vara hyggliga även om det anses att personerna lever under knappa 

förhållanden, detta för att levnadsförhållandet skiljer sig från hur andra har det i det 

sammanhang man befinner sig i (4). Hushållning med resurser, avseende hushållning med 

mänskliga, ekonomiska och andra materiella resurser samt naturresurser, både lokalt och 

globalt är något som undervisas inom HKK (6, 7). Skolan har stor möjlighet att utbilda 

eleverna i att konsumera hållbart (8). 

 

Att perspektivet ekonomi ska genomsyra undervisningen är inget nytt då det redan i 

Läroplanen för grundskolan 1962 (Förkortas hädanefter Lgr följt av årtal den kom ut) för 

ämnet hemkunskap står att eleverna ska få intresse och grundläggande kunskap om 

konsumtion (9). I Lgr 69 har man ytterligare preciserat ekonomi inom hemkunskap. 

”Undervisningen bör bidra till … en personligt övervägd konsumtion. Den bör vidare inriktas 

på att ge ekonomisk fostran” (10, s. 161). Lgr 80 säger att ”eleverna ska lära sig att tolka och 

jämföra konsumentinformation, göra beräkningar och bedömningar” (11, s. 85). I läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet (LPO 94) står att kunskapsområden såsom 

konsumentfrågor ska integreras i undervisningen i olika ämnen (12). I kursplan 2000 står det 

än tydligare att lärarna i HKK ska undervisa ekonomi. Där står nämligen bland annat att 

ämnets syfte är ”att ge erfarenheter och förståelse av de dagliga handlingarnas och vanornas 

betydelse för ekonomi, miljö, hälsa och välbefinnande” (7, s. 18). Eleverna ska alltså lära sig 

att planera sin ekonomi med hänsyn till sin egen och sitt hushålls resurser samt kunna ta 

ställning till konsumtion utifrån ekonomi (7, 13).  

 

I ämnesrapporten till Nationella utvärderingen 2003 (NU-03) menar man att ändringen av 

namn på ämnet hemkunskap till hem- och konsumentkunskap skulle kunna vara en bit av 

riksdagens försök till att förstärka skolors konsumentutbildning (14). Det menas att 

namnändring har lett till att konsumentfrågor prioriteras mer samt att undervisningen nu utgår 

från elevernas val som konsumenter i högre grad än tidigare. Rapporten visar att eleverna 

tycker sig ha lärt sig beakta både sin och hushållets ekonomi samt att vara medvetna 
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konsumenter. Samtidigt visar rapporten att enbart 20 – 30 procent av eleverna i 

undersökningen inte kan värdera och granska omständigheter vilka kan vara avgörande för 

dem som konsumenter, vilket kan anses vara problematiskt. Detta kan ha sin förklaring i att 

konsumentfrågor enligt forskning inte är ett högprioriterat område (14). Resultatet som 

Åbacka (5) kommer fram till visar i samma riktning, nämligen att många elever saknar en 

förmåga att reflektera över inköp av t.ex. matvaror (5). Att eleverna hade svårt att uppskatta 

kostnader för en hemmaboende ungdom kan visa på bristande insyn i hushållsekonomin (14).  

 

Då konsumtion genom att ”shoppa” har blivit ett fritidsintresse, så stort att det till och med 

räknas upp som en aktivitet under loven (2) blir ämnet allt mer aktualiserat. För att samhället 

skall utvecklas på ett hållbart sätt bör tre faktorer samverka: den sociala, den ekonomiska och 

den ekologiska (8). Information är det vanligaste styrmedlet för att förändra konsumenters 

beteende, men information som enda metod är dock begränsad. Framförallt när det gäller mer 

vardagliga konsumtionsprodukter, där konsumenter oftast handlar utgående från vana. I SOU 

2004:119 visas på att information bör kompletteras med fler metoder, dock anges inte vilka 

metoder (8). I HKK finns en metod som kallas ”kunskap i handling” som innebär att praktisk 

och teoretisk kunskap inte särskiljs utan man lär sig genom att delta i verksamheten och 

samspela med omgivningen (15, 16). Andra metoder är flätmetodik och samarbetsinlärning 

(15, Bilaga 4). Flätmetodik innebär att instruktioner/demonstrationer från läraren varvas med 

att eleven upprepar/härmar (15). 

 

Konsumentfrågorna framhävs i kursplan 2000, men det lämnas utrymme för lärarna att tolka 

och tillämpa dem. Detta leder till att undervisningstiden styr vilka områden som prioriteras i 

undervisningen (14). Med anledning av lärarnas tolkningsfrihet är det intressant att studera 

vad lärarna anser att eleverna ska kunna inom perspektivet ekonomi, samt vad som undervisas 

och hur det undervisas. 

 

 

2 SYFTE 

Syftet med denna studie är att utforska lärares tankar och val kring undervisning i perspektivet 

ekonomi inom HKK.  

 

Syftet preciseras genom följande frågeställningar: 

 

 Vad anser lärare i HKK att elever behöver lära sig om ekonomi i HKK? 

 Vad undervisar HKK-lärarna om inom ekonomi? 

 Hur undervisar HKK-lärarna ekonomiperspektivet? 

 

 

  



7 

 

3 METOD 

3.1 Urval och rekrytering 
Intervjuer utfördes med HKK-lärare, på tre olika orter i södra Sverige. Lärarna kontaktades 

först via mail (Bilaga 1) där en förfrågan om deltagande ställdes. Inledningsvis tillfrågades 

sex HKK-lärare jag fått kontakt med via vänner. Dessa svarade dock inte på förfrågan varför 

urvalet i stället blev HKK-lärare jag fick kontakt med via tidskrifter, där läraren eller en 

kollega blivit uppmärksammad, samt via internetsökning på skolors hemsidor. Vid detta 

tillfälle tillfrågades tio HKK-lärare varav sju hittats via skolornas hemsidor. Sammanlagt fem 

lärare svarade, två via tidskrifterna samt tre via hemsidorna. En av de tre lärarna jag fick 

kontakt med via hemsidor tackade nej, då denna inte trodde sig tillföra studien något. Med de 

fyra som tackade ja till att delta, bokades intervjuer in. Informanterna garanterades full 

konfidentialitet vilket de informerades om. De informerades vidare om att deltagandet var 

frivilligt samt vad studien handlade om och vad den skulle användas till.  

 

3.2 Datainsamling 
I studien utfördes semistrukturerade intervjuer. Frågorna och frågeområden var förutbestämda 

men öppna, önskan fanns om så uttömmande svar som möjligt. Gamla studiekamrater 

kontaktades och fick i uppgift att granska frågeguiden så att den skulle utformas på bästa sätt. 

Det fanns frågor som kunde besvaras med ett ja eller nej om informanten så velat, med detta 

skedde inte. För att få intervjuerna jämförbara ställdes likadana frågor till alla informanter, 

med undantag för följdfrågor. Intervju minimerade risk för feltolkning, eftersom jag kunde 

fråga upp och ställa följdfrågor (17, 18).  

 

Intervjuerna utfördes i olika miljöer, en intervju utfördes via telefon, en hemma hos 

informanten, en på ett café och en på en skolgård. Alla utfördes på avtalad tid. Sålunda 

intervjuades en person åt gången. Det finns flera faktorer som påverkade intervjuerna, som till 

exempel hur informanterna förstod och tolkade frågorna, miljön samt störmoment så som 

gatsopare. Intervjuerna tog mellan 20 och 30 minuter. Tre av intervjuerna spelades in med 

hjälp av mobiltelefon och transkriberades i Microsoft Word, med utelämnande av 

tankepauser, skratt och utfyllnadsord så som ”öm”, ”bah” och typiskt dialektala ord som 

skulle kunna avslöja mina informanters härkomst. En informant blev sjuk, därav utfördes 

intervjun per telefon. Under denna intervju gjordes anteckningar och det intervjuaren sa 

spelades in. Av konfidentiella skäl kodades personnamn, orter och skolor. Lärarna fick 

koderna L1, L2, L3 respektive L4. 

 

3.4 Analys 
Jag har utfört kvalitativ innehållsanalys (Bilaga 3) enligt Graneheim och Lundman:s 

analysmodell (19). Den transkriberade texten kondeserades från meningsbärande enheter 

baserade på analysenheter. Den kondenserade texten har sedan namngivits med koder, vilka 

till sist delats in i kategorier. 
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4 RESULTAT 

Inga frågor om informanternas bakgrund ställdes men det framkom vid intervjuerna att alla 

fyra var utbildade vid Göteborgs Universitet och varit verksamma i minst ett år. 

 

4.1 Lärarnas tankar om vad ekonomi handlar om 
Informanterna sa sig till stor del ha liknande definitioner av vad ekonomi är. De talade om att 

ekonomi inte bara är pengar, att ekonomi ”utgår från hemmet”(L3) och om det ekonomiska 

begreppet samt ekonomi på olika nivåer. Nivåer av ekonomi som framkom var egen ekonomi, 

familjens ekonomi, samhällets ekonomi samt global ekonomi. Dessutom talade de om att 

ekonomi handlar om att hushålla med pengar, du ska ha koll på din ekonomi. L4 uttryckte 

detta såhär: 

 

”Ekonomi handlar om hushållning av pengar … i stort... eller i litet ... i microperspektiv 

handlar det om det i alla fall. Och i ämnet hem- och konsumentkunskap handlar 

ekonomi om hushållning av pengar”(L4) 

 

Utöver detta framkom att ekonomi även hänger samman med hälsa och miljö. Man menade 

att handla hälsosamt och miljömedvetet är en ekonomisk fråga. 

 

4.2 Lärarnas tankar om vad eleverna behöver lära om ekonomi i HKK 
Lärarna sa att de anser att eleverna behöver lära sig om sina rättigheter och skyldigheter som 

konsumenter, hushålla med pengar, bli medvetna konsumenter och att göra ekonomiska val 

samt hur deras val vid konsumtion påverkar inte bara lokalt utan även globalt. L1:s svar 

sammanfattar i stort det som alla lärarna sa: 

 

”Jag tycker de behöver lära sig bli medvetna konsumenter. Hur deras val påverkar. 

Rättigheter och skyldigheter. Vidga deras vyer. Inte bara ser till sig själv utan även ser 

konsekvenser. Att någon har producerat, hur arbetsvillkoren är där och så”(L1) 

 

Men ibland preciserade informanterna även vad de tycker att eleverna behöver lära sig. De sa 

att eleverna behöver lära sig om sms-lån, köp på internet, lagar, sätta budget, kreditköp och 

vad som händer om man inte sköter sig, inkasso och kronofogdeärenden . Att få begrepp om 

vad man kostar och vad saker kostar var även det något som framkom att lärarna anser att 

eleverna behöver lära sig. Sammanfattningsvis menade lärarna att eleverna behöver lära sig 

”vad som behövs av en person för att klara sig i samhället i stort”(L4). 

 

4.3 Lärarnas tankar runt ekonomi i styrdokumenten 
Tankarna kring LPO 94 och Lgr 11 var först delade men mynnade sedan åt samma håll. Det 

framkom först hos flertalet av informanterna att det inte finns något nytt moment om ekonomi 

i Lgr 11 men sedan sa de alla att i Lgr 11 finns ekonomi med mer i det centrala innehållet, att 

det i Lgr 11 är mer fokus på ekonomi. Det framkom även att ekonomi perspektivet i Lgr 11 

”går ner i åldrarna”(L1), ”det känns som om ekonomi blir större och större”(L4) samt att där 

”läggs mer fokus på ekonomi och att det inte alltid handlar om att nu ska vi baka en 

kaka”(L4). 

 



9 

 

Det framkom även att LPO 94 och Kursplan 2000 är utgångspunkt för flera av lärarnas 

ekonomiundervisning i HKK men även åsikter om att kursplanen ger en öppen tolkning.  

Denna tolkningsfrihet väckte blandade reaktioner hos lärarna då vissa menade att det ger dem 

utrymme till att undervisa på det sätt de önskar medan andra menade att tolkningsfriheten gör 

kursplanen ”luddigt utformad”(L2) och gör att undervisningen inte kan vara likvärdig ens i 

samma skola om inte HKK-lärarna samarbetar bra. Vidare menades att tolkningsfriheten 

lägger ett större krav på lärarna. 

 

En del av informanterna menade att Lgr 11 kan komma att leda till mer teoriundervisning. Att 

teoriundervisningen kan komma att öka med Lgr 11 ansågs vara problematiskt för ämnet 

HKK då ämnet enligt lärarna i mångt och mycket förknippas med bakning och matlagning. 

Ökad teoriundervisning skulle kunna leda till problem mellan både HKK-lärarna och dess 

elever, men även mellan kolleger, rektorer och HKK-lärare. Enligt informanterna finns det 

nämligen en risk att eleverna ”klagar”(L3) över för mycket teori och för lite 

bakande/tillagning av mat till övriga lärare och rektorn. 

 

Lgr 11 ansågs även ha en brist i undervisningen om krediter då kreditundervisning verkar 

kunna bli svårt att förena med denna läroplan och kursplan. 

 

4.4 Vad undervisar HKK-lärarna inom ekonomiperspektivet? 
Två övergripande moment som framkom att lärarna undervisar är konsumenträtt, alltså 

rättigheter och skyldigheter som konsument, samt kostnadsjämförelser mellan att laga mat 

själv eller att köpa den som halvfabrikat respektive färdiglagad. Utöver detta framkom det att 

HKK-lärarna även undervisar om lagar, frivilligt konsumentskydd, vad som gäller vid handel 

på internet, hur man vet att den internetsida man handlar ifrån är en ”säker sida”(L2), att spara 

och låna, konsekvenser av handlande, att handla i butik, vad saker kostar, ifall sakerna är 

prisvärda, krediter och pengar.  

 

Det fanns även lärare som undervisade om global ekonomi. Detta gjordes i samarbete med de 

samhällsorienterade ämnena: 

 

”Samarbetar med SO:n i bland annat hållbar utveckling. Så som lön i andra länder. Att 

någon har producerat, hur arbetsvillkoren är där … Hur deras val påverkar inte bara 

lokalt utan även globalt”(L1) 

 

Sammanfattande kan sägas att lärarna sa sig undervisa om eleverna som konsumenter med 

både rättigheter och skyldigheter. 

 

4.5 Utformningen av undervisningen 
Vissa bitar av ekonomiundervisningen så som prisjämförelser mellan egentillagat och 

halvfabrikat respektive helfabrikat menade informanterna skedde i alla årskurser och 

integrerat i den vanliga undervisningen. Undervisningen om ekonomi skedde annars i de 

flesta fall enskilt. De sa att undervisningen oftast utformade sig genom katederundervisning 

och att lärarna styr diskussionerna runt ekonomi antingen direkt eller indirekt. En av lärarna 

menade sig hålla undervisningen i ekonomi integrerat. Det förekom bland informanterna 

önskemål om att kunna ha mer koncentrerad undervisning kring ekonomi under ett par 

lektioner, eller att ha mer samarbete med andra lärare. Andra informanter sa att de hade ett 
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samarbete med andra lärare. Det framkom även att lärarna har mer koncentrerad 

ekonomiundervisning i årskurs nio, bland annat på grund av att eleverna är äldre då och oftast 

har mer pengar att röra sig med. 

 

4.5.1 Undervisningsmetoder 

Den vanligaste undervisningsmetod i ekonomi som förekom enligt informanterna var att 

utföra kostnadsjämförelser mellan att laga mat själv eller att köpa den som halvfabrikat 

respektive färdiglagad. Detta gjordes i kombination med att man tillagar produkten och 

jämför denna både prismässigt, smakmässigt och miljömässigt med köpta produkter. 

Informanterna menade att de föreläste för eleverna innan tillagning av mat eller bakning 

påbörjades. Under föreläsningarna försöker lärarna att förenkla svåra avsnitt så som 

produktionskedjan genom bland annat att rita på tavlan. Informanterna menade vidare att 

denna undervisning ofta blir en monolog från lärarens sida, men att de försöker få eleverna 

involverade till dialog. Lektionerna avslutas ofta, enligt lärarna, med att eleverna fyller i ett 

”reflektionspapper”(L2, L3) där de skall skriva hur de tänkte, vad produkten kostar och ifall 

den var prisvärd.  

 

En annan vanlig undervisningsmetod enligt informanterna är diskussion. Hur bra denna metod 

går beror dock mycket på vilken klass man har menar informanterna. Till exempel diskuterar 

de levnadsomkostnader samt rättigheter och skyldigeter. L3 sa att hon först diskuterar med 

eleverna och lär dem göra budget och sedan låter hon dem själva testa med hennes gamla 

budgetar som mallar. Hon sa vidare att hon låter eleverna gissa vilka utgifter man kan ha så 

eleverna “får lite koll“(L3). Så tar hon upp olika utgifter så som hyra, mat, mobilräkningar, 

bredband, gym kort och månadskort och sedan får eleverna göra prisberäkningar. Detta är det 

sätt denna lärare försöker få in verkliga situationer i undervisningen. En annan metod som 

framkommer i studien är så kallade ”case” som eleverna ska lösa: 

 

”Har dilemman de skall lösa (som de själva upplevt eller någon de känner har upplevt). 

Om de inte fixar ett dilemma själv har jag sådana de kan få. Till ex. var det en kille vars 

hockeyklubbor gick sönder hela tiden och han fick då lära sig vart han skulle vända sig 

och så... Och en annan elev som hade köpt en mobil på Blocket med abonnemang och 

allt. Det var bara det att den förra ägaren inte hade betalt av telefonen och inte heller 

betalt abonnemanget … ”(L1) 

 

Denna lärare säger att hon inte använder sig av prov medan andra säger att de använder sig av 

instuderingsfrågor och prov. 

 

4.5.2 Hjälpmedel 

Informanterna talade stundtals om undervisningsmetoder där de nyttjade sig av hjälpmedel. 

En av informanterna sa att hon använde sig av S.M.A.R.T. (Större andel vegetabilier, Mindre 

andel "tomma kalorier", Andelen ekologiskt ökar, Rätt kött och grönsaker, Transportsnålt) 

materialet. Vanligaste hjälpmedlen som lärarna talade om var Konsumentverket, 

Konsumentverkets hemsida och olika material därifrån. Material från Konsumentverket som 

lärarna talade om är ”Koll på cashen”, ”Smarta val”, ”Köp rätt” samt ”Koll på pengarna”. 

Vidare talade vissa av informanterna om Konsument Göteborg som har två bra spel Shopping 

och Pank. Shopping är ett rollspel och Pank ett bräd-/kortspel. Några av informanterna sa att 

de använder sig av media i undervisningen. De sa att de då ser på filmer så som ”Koll på 
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cashen” och ”Spara kvittot” eller tv-program så som ”Plus” och ”Lyxfällan”. Informanterna 

menade att användningen av tv-program och filmer kunde skapa bra diskussioner. En lärare sa 

även att hon använder sig mycket av ekonomidelen i dagstidningen. 

 

4.6 Svårigheter 
Flera av informanterna talade om tiden som inte räcker till. En av lärarna sa ” Tiden. Åh det 

säger nog alla. Hemkunskapsämnet det är alldeles för lite tid”(L2). En annan av lärarna talade 

om att tidsproblemen med ekonomiundervisningen är att området kräver mycket 

förberedelsetid, då hon menade att det finns mycket man måste förkovra sig i, men även att 

det är svårt att hitta material. Det framkom även att tidsproblemet kan ge sig i uttryck av att 

HKK-läraren ser eleverna sällan, det kan ”gå bort lektioner” på grund av lov och friluftsdagar 

och dylikt. Denna typ av tidsproblem sa L3 blir ännu större när hon har halvklass som hon 

träffar varannan vecka. Hon sa ”vissa grupper man har, träffar man inte på fem veckor för att 

det är påsklov och så är det en friluftsdag och sen så skulle dom helt plötsligt åka på en 

utflykt”(L3). Vidare framkom det att vissa informanter saknar fortbildning och nya läromedel. 

 

En av informanterna uttryckte att hon inte upplevt några svårigheter, men när vi talade vidare 

kom hon fram till att det vore önskvärt med ett bättre samarbete med konsumentvägledningen, 

kronofogden och banken. Samtidigt säger hon att ”samarbetet med till exempel 

konsumentvägledningen är svårt då utbudet är dåligt”(L1). 

 

 

5 DISKUSSION 

Informanterna i studien ansåg att eleverna behöver lära sig att bli medvetna konsumenter. 

Detta stämmer mot vad kursplanerna och läroplanerna genom tiderna säger att eleven ska lära 

sig (1, 7, 9-13). Vad sedan lärarna undervisar om inom ekonomi beror mycket på lärarens 

egna tankar och erfarenheter, men beror även på undervisningstiden. Lärarna menade att de 

undervisar om vilka rättigheter och skyldigheter man har som konsument och hur man 

hushåller med pengar. Det sistnämnda är dock väldigt individuellt bland lärarna hur pass de 

undervisar hur man hushåller med pengar. Hur lärarna i HKK undervisar om 

ekonomiperspektivet visar sig till stor del vara via reflektioner, diskussioner och 

föreläsningar. Dock spelar en av lärarna på en annan spelplan då denna undervisar mer genom 

”kunskap i handling”.  

 

5.1 Metoddiskussion 
Resultatet kan påverkas av många faktorer varför dessa behöver belysas.  

 

I den intervju som utfördes via telefon blev säkerligen materialet påverkat av intervjuaren 

pågrund av dialektala skillnader samt att intervjun inte kunde bandas. Val av intervjufrågor, 

sätt att bemöta informanterna och tolkningen av transkriptionerna kan ha påverkats av att jag 

är kvinna, men även personlighet, ålder, erfarenheter och förkunskaper. Även urvalet kan ha 

påverkats av detta.  

 

Det finns även faktorer när det gäller metoden, semistrukturerade intervjuer, som kan ha 

påverkat resultatet. En informant kan vid intervjun lämna information som denne vet att 



12 

 

intervjuaren vill ha, således ges då färgade svar. Informanten kan även undanhålla 

information som för undersökningen skulle vara av intresse. Det kan även uppstå 

missförstånd trots möjligheten till följdfrågor vid intervjuer. Till exempel kan informanten, på 

grund av de traditioner och den kultur informanten befinner sig i, tolka forskarens frågor på 

ett annat sätt än det var tänkt. Då förförståelse samt syn på omgivningen präglas av det 

kulturmönster vi lever i. Forskaren kan automatiskt lägga in egna tolkningar under den tid 

materialet bearbetas, vilket färgar resultatet (17).  

 

Då endast fyra intervjuer har utförts, med HKK-lärare verksamma vid olika skolor, kan 

resultatet inte ses som representativt varken för skolorna eller för vad och hur undervisningen 

inom ekonomi är i Sverige. Detta kan däremot ses som en beskrivning av hur och vad just 

dessa lärare undervisar och kanske ge en antydan på hur undervisningen av ekonomi-

perspektivet ser ut i landet. Hade fler lärare intervjuats hade resultatet blivit mer tillförlitligt. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
I hem- och konsumentkunskap är ekonomi inte ett nytt perspektiv. Ekonomi är alltså ett 

perspektiv alla verksamma HKK-lärare idag har stött på även i sin utbildning. Dock har det 

genom åren lagts mer eller mindre fokus på perspektivet och vad det innebär. Detta kan 

förklara det faktum att alla de fyra lärarna har liknande definition av vad ekonomi är. Frågan 

är huruvida man kan säga att ekonomi genomsyrar undervisningen. Får eleverna den 

förståelse och de erfarenheter som gör att de vet hur vanor och handlingar påverkar 

ekonomin? Resultatet visar att information är en vanlig undervisningsmetod genom 

katederundervisning/enskild undervisning och instuderingsfrågor. Katederundervisningens 

föreläsningar kan alltså ses som att lärarna förmedlar information till eleverna. Då 

information är den vanligaste metoden för att förändra konsumenters beteende och att denna 

metod som enda metod ger begränsat resultat och bör kompletteras med fler metoder (13) är 

frågan än mer aktuell. Att denna studie visar att information är den vanligaste 

undervisningsmetoden samt att konsumentfrågor inte är ett högprioriterat område (14) kan 

vara orsaker till de bristande kunskaper eleverna visar i studier som NU-03 och Åbacka (14, 

5). Det kan därför tänkas att de lärare som använder sig av olika media och spel i 

undervisningen samt så kallade ”case”, som nämns av en av lärarna i studien, uppnår en 

bredare och mer varaktig kunskap hos eleverna än de som använder mer katederundervisning. 

Dessutom bör man försöka få lärarna att prioritera ekonomiundervisning, om detta sedan skall 

ske genom tydligare riktlinjer och krav i kursplan och läroplan är inte säkert då det skulle 

kunna ha motsatt effekt. Däremot kan ett bättre utbud av och tillgång till 

konsumentvägledning säkerligen öka prioriteringen av ekonomiundervisningen och kanske 

även leda till mer varierade undervisningsmetoder. 

 

Att ekonomi handlar om att hushålla tycks alla informanterna vara överens, vilket även 

stämmer överens med ordets ursprungliga betydelse (20), men hur förenligt är detta med att 

ekonomi inom HKK till största delen handlar om konsumtion, i enlighet med gällande 

kursplan (7)? Det faktum att konsumtion i dagens samhälle har gått ifrån att handla om att 

tillgodose sina behov till att vara en fritidssysselsättning och en identitetsmarkör (2) ökar 

vikten av att undervisa eleverna i att hushålla med sina tillgångar och låta den kunskapen 

styra deras konsumtion istället för att konsumtionen styrs av deras känslor. Dock gör 

reformeringen av ordets betydelse det svårare för lärarna än tidigare att undervisa eleverna till 

medvetna konsumenter, vilket en av lärarna i studien påskiner när hon säger att det är mycket 

att läsa på innan undervisningen om ekonomi. Säkerligen kan lärarnas uppfattningar av 
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tidsbrist leda till att de prioriterar bort avsnitt som kräver mer förberedelsetid. För att lösa det 

problemet räcker inte bättre utbud av och tillgång till konsumentvägledning utan här behövs 

ytterligare åtgärder. En åtgärd kan vara fortbildning, men även ökad undervisningstid och 

förberedelsetid kan vara en lösning.  

 

Det faktum att ingen av lärarna talar om marknadsföring och reklam som en del av ekonomi-

undervisningen kan ses som en brist i dagens samhälle, då barnfamiljer och barn är en stor 

målgrupp för reklamindustrin (4). Bristen i undervisning om marknadsföring och reklam kan 

leda till att eleverna inte kan kritiskt granska informationsflödet som möter dem, men även att 

undervisningen till att bli en medveten konsument undermineras. Lärarna i HKK kan inte lita 

på att detta område undervisas i de samhällsorienterade ämnena utan ett bra samarbete och 

dialog med de lärarna som undervisar där. Av dessa anledningar borde samarbete och dialog 

vara högprioriterat. 

 

 

6 SLUTSATS 

Slutsatsen som kan dras av denna undersökning är att ekonomiperspektivet undervisas, men 

den öppna tolkningen i kursplan 2000 gör att undervisningen är mycket varierande. 

Ekonomiundervisningen behöver breddas med ytterligare undervisningsmetoder, lärarna 

behöver fortbildas och ges mer tid till ekonomiperspektivet. Därutöver bör samarbetet med 

övriga lärare bli bättre. 
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Bilaga 1 (1/1) 

Rekryteringsmail 
 

Första mailutskicket 

 

Subject: Informanter sökes 

 

Hej … ! 

  

Jag heter Alma Fritzon och skriver för närvarande mitt examensarbete i lärarutbildningen. 

Denna uppsats skriver jag inom Hem- och Konsumentkunskap, i området ekonomi. Därav 

undrar jag ifall det finns en möjlighet att få intervjua dig.  

  

Vänligen 

  

Alma Fritzon 

  

Mailadress 

Mobilnummer 

Hemnummer 

 

 

 

Andra mailutskicket 

 

Subject: Examensarbete 

 

Hej … ! 

  

Jag heter Alma Fritzon och skriver för närvarande mitt examensarbete i lärarutbildningen. 

Denna uppsats skriver jag inom Hem- och Konsumentkunskap. Därav undrar jag ifall det 

finns en möjlighet att få intervjua dig.  

  

Önskar svar snarast då min tid är knapp. 

  

Vänligen 

  

Alma Fritzon 

  

Mailadress 

Mobilnummer 

Hemnummer 

  



 

 

Bilaga 2 (1/1) 

Intervjuguide 
 

 Hur definierar du ekonomi? 

 

 Vad anser du att eleverna behöver lära sig om ekonomi i HKK? 

 

 Är det av någon särskild anledning du anser att eleven bör lära sig …? 

 Vad grundar du denna åsikt på?  

 

 Känner du till om det är något nytt inom momentet ekonomi i Lgr11? 

 Vad är nytt?  

 Anser du alltså att …? 

 

 Vad tar du fasta på inom momentet ekonomi i HKK? 

 

 Är det av någon särskild anledning du gör dessa/detta val?? 

 

 Hur undervisar du ekonomi inom HKK? 

 Undervisar du ekonomi enskilt eller integrerat i undervisningen? 

 På vilket sätt integrerar du ekonomi i din övriga undervisning?  

 Hur kommer det sig att du valt att integrera ekonomi momentet på detta sätt? 

 På vilket sätt undervisar du ekonomi enskilt?  

 Anser du alltså att …? 

 

 Tillämpar du någon särskild undervisningsmetod? 

 Vart har du fått iden till denna metod ifrån?  

 

 Har du upplevt några svårigheter med att undervisa momentet ekonomi i HKK? 

 

 Vilka problem?  

 Hur har du löst problemen?  

  



 

 

     Bilaga 3 (1/1) 

Exempel från innehållsanalysen 

 

Kodning av analysenheter: 

 

Analysenhet Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 

Koder 

Innehåll 

relaterat till 

svårigheter att 

undervisa 

ekonomi i 

HKK 

 

 

Att det är för lite tid, eller i ämnet över 

huvudtaget finns det för lite tid. Tyvärr. 

Sen så skulle man väl... fortbildning... 

jag skulle gärna åka iväg till 

konsument Göteborg och ha liksom, 

eller att dom kom hit. Men jag har 

niorna en termin och just nu så har vi 

ekonomibiten mestadels i nian. Det tar 

relativt lång tid ändå och totalt man har 

inte tillräckligt med tid, tyvärr. Så man 

får sålla lite och det är tråkigt faktiskt. 

Material känns det som att man har, 

men sen så skulle man väl alltid vilja 

kanske nyare läromedel och böcker 

och... Men det finns mycket bra på 

datorer, alltså konsumentverkets 

hemsida har bra grejer. Så det finns ju 

faktiskt. Så tiden är det som är, alltid. 

För lite tid. 

 

Ämnet över 

huvudtaget har för 

lite tid. 

 

Saknar 

fortbildning. 

 

Gärna ha nyare 

läromedel och 

böcker. 

Tid 

 

Tid 

 

 

 

Saknar 

fortbildning 

 

Nya läromedel 

 

Kategorisering av koderna: 

 

 

 

Svårigheter 

Svårt att hitta material 

Lång förberedelsetid 

Ser eleverna sällan 

Saknar fortbildning 

Tid 



 

 

     Bilaga 4 (1/2) 

Samarbetsinlärning för 5 deltagare per grupp 

 

 



 

 

     Bilaga 4 (2/2) 

Samarbetsinlärning för 4 deltagare per grupp 

 

 
 


