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Abstract 
It has been roughly 86 years since Gunnar Myrdal’s book “The Political Element in the 

Development of Economic Theory” was published, in which he declared economic 

thought and theory as being established by hidden ideological premises. As well as 

accusing modern economic theory of being the subject of a pseudo-scientific construct. 

As such, this study seeks to test Myrdal’s critical view on Swedish economic education 

in upper secondary school. The study also seeks to determine how teachers deal with 

objectivism in economic teaching, how they themselves view economy as a scientific 

method and what they feel is the most important to teach the new generation of Swedish 

citizens. To complement the theoretical standpoint, the study will also emphazise on 

discussing the problems of objectivism in social sciences. The data presented is the 

result of conducted observations on four classes in the Swedish upper secondary school, 

two of the observed classes are based around an economic focus while the two other are 

based on a social scientific focus. As a compliment to the observations made, the study 

will also present conducted interviews with the teachers present at said observed 

occasions. The core questions to be examined are: “How do teachers approach 

objectivism in economic teaching in classes determined by a social scientific- and 

economic focus?”; “Which aspects of economy and economic history are highlighted- 

and valued in (economic) education?” and “How is the relationship between economics 

and science viewed upon?” 

 

Nyckelord 
Svenska: Myrdal, Objektivitet, Nationalekonomi, Ekonomiundervisning, 

Samhällsvetenskap, Begrepp. 

 

English: Myrdal, Objectivity, National economics, Economic education, Social 

sciences, Terms, Ideas. 
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1 Inledning 
Ekonomi betyder ”hushållning” på grekiska och är en vetenskap som studerar 

organisationer och resurser samt hur användningen av resurser fungerar i samhället1. 

Nationalecyklopedin beskriver nationalekonomin i liknande termer som grundbegreppet 

ekonomi, fast på samhällelig nationell nivå där man ser till samhällets ”gemensamma 

beslut” och hur detta påverkar ”livet i större skala”2. Dessa två förklaringar dyker upp i 

de flesta redovisningar och skolböcker när man söker definiera ekonomi, och dominerar 

vårt sätt att se på- och behandla ekonomisk fakta. Sällan talar vi om vad detta i grunden 

egentligen betyder. 

 

Det är först i samband med skolan som ekonomin får en avgörande roll som vetenskap, 

inte minst på Gymnasiet där undervisningen ska präglas av samhällsvetenskapens 

framsteg. Undervisningen ska samtidigt genomsyras av ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot samhällsvetenskapliga teorier och begrepp3. Problemet med ekonomins 

ifrågasättande och relationen till elevens kritiska förhållningssätt blir allvarligare då 

skolans fostranskrav ligger i grunden för hela skolverksamheten. Skolans syfte är 

således inte enbart att utbilda elever, utan också att skapa fungerande 

samhällsmedborgare som kan använda sin kunskap ute i samhället.4 

 

1974 fick två framstående ekonomer Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap 

(Nobelpriset i ekonomi). En av dem, som kom att motverka nationalekonomins 

”vetenskapliga” status, var ekonomen Gunnar Myrdal. Myrdal har skrivit flertal 

ekonomiska- och statsvetenskapliga verk angående en rad problematik inom diverse 

områden. Ett av de mest betydande verken för ekonomiska tankestrukturer och dolda 

värdepremisser inom nationalekonomin är hans bok ”Vetenskap och politik i 

nationalekonomin” från 1929 där han kritiserar ekonomiska tänkare och 

nationalekonomins status som vedertagen vetenskap5. I 1931-års Nordisk Familjebok 

karaktäriseras nationalekonomin som ”Fackvetenskap”6, i 1951-års svensk uppslagsbok 

talas det om att ”nationalekonomins område är så obestämt, att det ej är möjligt att 

närmare datera dess uppkomst som vetenskap”7. I 2015-års nationalencyklopedi 

begränsas benämningen av nationalekonomin som ”vetenskap” till att enbart avse 

nationalekonomin som ”analysinstrument”.8 

 

Det har gått 86 år sedan Myrdal skrev sitt verk om nationalekonomins värdepremisser, 

och 43 år sedan Myrdal fick nobelpriset för sitt bidrag till samhällsforskningen. Frågan 

återstår numera huruvida detta bidrag får sitt uttryck i gymnasieskolans 

ekonomiundervisning inom samhällsorienterade ämnen. Inte minst med avseende på 

nationalekonomins betydelse för samhällsvetenskaperna och relationen till 

vetenskaplighet, men även med utgångspunkt i skolverkets manande till fostrandet av 

ett kritiskt förhållningssätt. I denna uppsats kommer jag att redogöra för det 

problematiska förhållningssättet mellan ekonomi, vetenskaplighet och undervisning. 

 

                                                 
1 Albert Danielsson. 2015. 
2 Claes-Henrik Siven. 2015. 
3 Läroplan för gymnasieskola, 2011, s 144. 
4 Ibid, 2011, s 143. 
5 The Nobel Foundation, 2015. 
6  Verner, Söderberg (red), 1931, s 742 
7  Gunnar Carlquist och Josef Carlsson (red), 1951, s 910. 
8 Claes-Henrik Siven. 2015. 
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1.1 Syfte 
Ämnet för denna uppsats härleds till två händelser under min tid som lärarstudent på 

universitetet. Intresset för ämnet utvecklades i samband med samhällskunskapsstudierna 

under senare terminer, då jag introducerades till Gunnar Myrdals kritik av 

nationalekonomin. Men det fanns också en tidigare händelse under min tid som 

praktikant på en lokal gymnasieskola där jag fick en fråga angående frihandel från en 

hängiven elev på en historielektion. Frågan handlade om skillnaden mellan begreppen 

handel och frihandel, och huruvida de båda begreppen egentligen kunde betyda samma 

sak. Vid samtalet om dessa två begrepp stod det klart för oss båda att handel visst kunde 

bedrivas både fritt och med tvång. Vid redogörelsen av begreppet frihandel som fri 

handel (tullfrihet, frihet från statlig inblandning etc.) så fick jag åter fråga kring varför 

det inte fanns ett tredje handelsbegrepp som beskrev handel under tvång.  

 

Inte för än sent i min utbildning fick jag det någorlunda förklarat även för mig att de två 

begreppen inte alls nödvändigtvis var beroende av varandra eller ens lika, utan att det 

snarare handlade om olika filosofidoktriners förklaringsmodeller av samhället. I 

samband med att jag åter reflekterade över min oförmåga att ge ett starkt svar på en 

filosofisk fråga, skapades syftet för min studie. Utgångspunkten i detta syfte grundar sig 

på att kritiskt analysera lärarens roll i ett klassrum men också att redogöra för vilken 

”normativ” sanning som produceras i dagens samhällsundervisning i relation till 

samhällsvetenskapernas resultat. 

 

Studiens syfte kretsar kring en undersökning av Gunnar Myrdals kritiska granskning av 

ekonomin. Studien ämnar att undersöka huruvida Myrdals kritik fått ett genomslag i 

gymnasieskolan. Genom observation av lektionstillfällen samt intervjuer med lärare 

kommer följande frågor att besvaras: 

 

 Hur förhåller sig lärare till objektivitet i ekonomiundervisningen på respektive 

samhällskunskapsprogram och ekonomiprogram? 

 Vilka aspekter av ekonomi och ekonomisk historia lyfts fram- och värdesätts i 

undervisningen? 

 Hur ser lärare på förhållandet mellan ekonomi och vetenskap? 

 

1.2 Problemdiskussion 

Gunnar Myrdals verk ”Vetenskap och politik i nationalekonomin” är minst sagt en 

intressant teoretisk infallsvinkel på de bakomliggande drivkrafterna av ekonomin och 

det moderna ekonomiska tänket. Att applicera Myrdals kritiska infallsvinklar på 

skolverksamhetens ekonomiundervisning är intressant av ett flertal synpunkter. 

Riktlinjerna för samhällsundervisning talar inte enbart om att eleven skall lära sig vara 

kritiskt inställd till all information som denne kommer i kontakt med. Utan också 

tillämpa ett kritiskt förhållningssätt gentemot samhällsproblem genom användning av 

samhällsvetenskapliga modeller, teorier och begrepp.9 Det är i denna praxis som 

samhällsvetenskapen ställs mot skolans förmåga att förmedla samhällsvetenskapliga 

resultat som del av undervisningen. 

 

Studien kretsar kring ekonomiundervisningen inom ämnet samhällskunskap och 

förhållandet till Myrdals kritk. Elevernas val av gymnasieinriktningar är i detta 

avseende också viktigt att belysa i samband med analys av studieresultat, främst med 

                                                 
9 Läroplan för gymnasieskola, 2011, s 144. 
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utgångspunkten att det kan förekomma kvalitativa skillnader i undervisningen för 

respektive ekonomi- och samhällsinriktade klasser. 

 
1.2.1 Angreppssätt och undersökningsteknik 

Studiens teoretiska underlag kommer främst att sammanställas utifrån Gunnar Myrdals 

bok ”Vetenskap och politik i national-ekonomin” och kompletteras med hans senare 

verk ”Objektivitetsproblemet i samhällsforskningen”. Kompletteringen tjänar syftet att 

klargöra en problematik i samhällsvetenskapen som kretsar kring det kritiska 

förhållningssättet gentemot ekonomi. Teorin kommer främst att behandla de delar som 

är mest relevanta för studiens syfte, vilket innebär att Myrdals kritik är central för 

studien. 

 

Målet nås genom direktobservationer och intervjuer med lärare som observerats i 

ekonomiundervisningen. Sättet att bearbeta- samt få fram data vilar främst på boken 

”Metodpraktikan: Konsten att studera Samhälle, Individ och Marknad” av Peter 

Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängerud från 2012. Som 

komplement till ovanstående metodlitteratur används också Steinar Kvale och Svend 

Brinkmanns bok ”InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing” 

i andra upplagan från 2013.  

  

1.3 Myrdals kritik av nationalekonomin 
Studiens teoretiska urval har sin grund i den insitutionalistiska kritiken av 

nationalekonomin. Studien använder sig av nobelpristagaren Gunnar Myrdals två verk 

för att ge en ingripande bild av den institutionalistiska kritiken av ekonomi som en 

normativ företeelse, detta används i undersökningen av skolverksamhetens sätt att 

bedriva ekonomiundervisning på gymnasial nivå. 

 
1.3.1 En normativ nationalekonomi 

Myrdals verk har två infallsvinklar, en doktrinkritisk infallsvinkel och en historiografisk 

redogörelse av bakgrundsidéerna som skapade den moderna ekonomin. Den 

grundläggande tesen bakom Myrdals resonemang ligger i redogörelsen av ekonomi som 

ett system där ekonomernas praxis kolliderar med ekonomins analytiska teori10. Medan 

det i praktiken finns starka drivkrafter hos ekonomer att dra egna slutsatser om just hur 

samhället bör vara11, antas det teoretiskt att den ekonomiska forskningens syfte främst 

är analytiskt i sin relation till samhället.12 

 

I sitt teoretiska resonemang kritiserar Myrdal ett flertal filosofer och ekonomer som 

bidragit till den ”vetenskapliga ekonomins framväxt”. Dessa ekonomer och filosofer har 

genom sina egna filosofiska utgångspunkter drivit den ekonomiska vetenskapens 

metodik, teori och bevismöjligheter framåt. Myrdal hävdar att nationalekonomins 

grunder; naturrätten och utilitarismen, bidragit till en normativ syn på hur samhället bör 

styras för att realisera en utopi som är grundad på politiska avsikter. Myrdal menar att 

denna utopi formas genom ekonomernas subjektiva anslag på ekonomin. Ett exempel är 

formuleringen av en normativ värdelära som i sin tur styr ekonomins prismekanismer. 

Myrdal hävdar att den moderna synen på vilket värde en vara har, främst är grundad i 

                                                 
10 Myrdal beskriver ”det ekonomiska systemet” ur teoretisk (analytisk) utgångspunkt där ekonomins roll 

är att observera. Ekonomin har dock också en alternativ praktisk roll där ekonomerna förespråkar- och 

arbetar utifrån normativa anslag och egna idéer för att främja ekonomisk tillväxt. 
11 Dvs. Vilka slutsatser som bör dras för att uppnå en ”god ekonomi” och därmed skapa ett bättre 

samhälle. Se Myrdal, Gunnar, 1929, s 31-34. 
12 Myrdal, Gunnar, 1929, s 31-34. 
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politiska övertygelser som presenterats av upphöjda ekonomer och inte i vad som är 

vetenskapligt riktigt (se Kapitel 1.3.2).13 

 

Myrdals argument om ekonomins politiska bias grundar sig främst på 

nationalekonomins oförmåga att härleda vetenskapliga bevis till de resonemang som 

nationalekonomer ofta förespråkar. Myrdal skriver att nationalekonomins politiska bias 

med tiden har utvecklats genom utilitaristiska och naturrättsliga filosofers resonemang. 

Nationalekonomins förespråkare söker att hävda ekonomin som vetenskapligt riktig 

genom att styra normativa begrepp (så som exempelvis frihandel) mot att vara åtråvärda 

för alla. Myrdal hävdar vidare att nationalekonomins politiska förmenta objektivitet 

döljs i begreppens normativa värdepremisser genom att begreppen framstår självklara i 

samhället.14 

 
1.3.1.1 Den klassiska värdeläran 

Myrdal hävdar att ekonomins värdeläror kan läsas som en form av historiografisk 

problematik i relation till vilket europeiskt filosofiarv som bör vara den dominanta 

tyngdpunkten mellan ”rätten” och ”värdet”.15 Myrdal talar om hur den ekonomiska 

teorins särställning inom politiken främst utvecklades i samband med den fysiokratiska 

filosofins uppsving under 1700-talet. Fysiokratins argument präglades av 

samhällstillståndets naturgivna lagar och förutsättningar där både staten och dess 

invånare verkar. Myrdals redogörelse för den klassiska värdeläran härstammar således 

utifrån ett historiskt problem som kretsar kring förmågan att förstå sig på omvärlden och 

samhället. Statens historiska roll (förhållandet mellan den sociala rätten och plikten) 

kolliderar med den fysiokratiska synen på omgivningen som präglas av människans 

förmåga att nyttja de materiella förutsättningarna, för att nå rikedom. De materiella 

förutsättningarna karaktäriseras av jorden och vattnet (det naturligt värdefulla).16 

 

Värdet av en vara härleds därmed i fysiokratisk anda till människans förmågor att 

bearbeta naturresurserna, med andra ord karaktäriseras det av ett bytesvärde17 och den 

nerlagda arbetsmängden som behövts vid produktionen av handelsvaran. Dock kretsar 

inte denna varas värde enbart till varans produktion utan också till vilken avändbarhet 

den har i ett specifikt skede. Myrdal redogör för värdeläran som en återkommande 

anknytning till det naturliga i filosofisk mening, i sin kritik delar han in värdet mellan 

två olika dimensioner som ofta får uttryck i ekonomisk terminologi, ett bytesvärde och 

ett realvärde.18 

 

Bytesvärdeläran och realvärdeläran är båda direkta förutsättningar för varandra. Kort 

handlar det om den klassiska värdelärans förklaringsmöjligheter att åberopa värde av en 

                                                 
13 Ibid, s 89-146, 52-56, 58-65. 
14 Ibid, s 44-51. 
15 I sin redovisning av “rätten” och “värdets” europeiska filosofiarv, härleder Myrdal till antikens 

Grekland och Rom där synen på vad som skulle dominera politiken (det juridiskt riktiga eller det 

värdemässigt dygdiga) utgjorde två modeller för civilisationsbygge. Värdet valdes av fysiokraterna som 

grundpelaren för den filosofiska utvecklingen, och på senare tid även den ekonomiska idésfärens grunder. 

Myrdal, 1929, s 89. 
16 Ibid, s 89-90, 92-96.  
17 Bytesvärdet karaktäriseras av en varas bytesmöjligheter (eller återsäljningsmöjlighet) till pengar eller 

andra varor. Det separeras traditionellt från bruksvärdet som karaktäriseras av en varas 

användningsbarhet. Myrdal kritiserar bytesvärdets grunder varpå själva värdekonceptet är normativt 

skapat. Myrdal menar att det inte nödvändigtvis existerar ett ”naturligt” bytesvärde förutom det vi själva 

sätter på en specifik vara. Och därmed förkastar Myrdal teorin om att människan är naturligt förlagd att 

byta varor i enlighet med ett nyttokalkylerande tankesätt. Myrdal, 1929, s 89-119, 120-135. 
18 Ibid, s 94-95. 
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viss vara med utgångspunkten i kostnader som ligger till grund för produktionen av den, 

med andra ord att redogöra det grundläggande realvärdet. Den klassiska värdeläran 

präglas också av bytesvärdelärans problematik, som i sin tur grundar sig specifikt på 

realvärdets grundläggande principer så som arbetskostnaden och förädlingsvärdet. 

Myrdal påpekar här att ordet ”kostnad” i arbetskostnads-begreppet inte härleds till lönen 

utan snarare till material som används i nerlagt arbete. Medan förädlingsvärdet i sig 

reglerar en varas transformation från materiell till handels- eller bruksvara samt 

potentiell vidarekonstruktion till ett annat ”nyttosamt” stadie, bestämmer 

arbetskostnaden priset och bytesvärdet på en vara.19 

 

Problematiken utvecklas dock, antyder Myrdal, och återfinns i prisbildningsretoriken 

som kretsar kring realvärdets utveckling. Med andra ord handlar det om att klargöra vad 

som i sin tur avgör priset på de kostnader som ligger till grund för realvärdeläran, det 

vill säga prisbildningen på materialet som krävs vid produktionen av varor. Myrdal 

antyder därmed att förklaringsmodellerna för vad som bör avgöra kostnaderna för 

varuproduktion, inte är hållbara och är i grunden något som härstammar från kritiska 

synvinklar på Adam Smiths verk.20 Myrdals kritik utvecklas i högre grad (och 

implementeras vidare) i samband med äganderättens förklaringsmodell som följer 

samma fysiokratiska tankebana, där ägandets grunder först definieras av ockupationens 

makt21 över varan eller materialet och omgivningens tysta samtycke.22 

 

Myrdal fastställer att jordräntan som beskrivits som en av kostnaderna vid produktion, 

snarare fördefinierats av ett subjektivt pris. Med andra ord har människan prissatt jorden 

man brukar. Ytterligare fastställer Myrdal att det är närmast ett mirakel att de klassiska 

ekonomerna inte har dragit några marxistiska slutsatser med tanke på deras 

kollektivistiska förklaringsmodeller i prisbildningsteori och äganderätt. Han skriver 

vidare att den marxistiska kritiken i grund och botten tillämpar samma klassiska syn på 

värdelärans ursprung eftersom den snarare ändrar på vissa företeelser hellre än att 

förkasta dem helt.23 

 
1.3.1.2 Den nyklassiska värdeläran 

Ur den klassiska makroekonomiska värdeläran utvecklas en nyare värdelära som främst 

kretsar kring människans pyskologiska beteendemönster. Värdet i detta sammanhang 

karaktäriseras av någonting helt annat än de produktionsfaktorer som var betydelsefulla 

i gammal klassisk teori. En varas värde karaktäriseras snarare av vilken nytta den skapar 

för brukaren, denna nytta är därmed den absolut avgörande prisbildningsfaktorn. 

Bruksnyttan förutsätter emellertid också att en vara är värd att producera.24 Nyttans 

betydelse för individen härleds vidare till utilitarismens nöjen, den vara som därmed 

innebär en högre lust hos en individ kommer därmed att också ha ett högre pris. Det 

                                                 
19 Ibid, s 94-96. 
20 Ibid, s 100-106. 
21 Ockupationens makt redovisas i hänsyn till ägandets härkomst i historisk mening, Myrdal kritiserar 

ägandekonceptet i den fysiokratiska filosofins termer och härleder detta ägandekoncept till en naturlig 

ockupation. Äganderätten uppkomst härleds till en ”först-till-kvarn”-filosofi där ägaren beslagtagit en 

materiell vara för egen vinning och därmed bestämt ett ägande av denna. Kritiken grundar sig alltså i att 

äganderätten varken är naturlig eller överenskommen. 
22 Ibid, s 107-108. 
23 Myrdals kritik av marxismen sker I enlighet med att den inte problematiserar kring förhållanden eller 

förekomsten av ekonomiska begrepp utan väljer att ta dessa begrepp som vedertagna. Värdeläran härleds 

istället till människans arbetskapacitet, tid, pris och ett mervärde. Marxismen ses således som ett 

reformstadie till klassisk ekonomi. Myrdal, 1929, s 112, 114-116. 
24 Ibid, s 117, 119. 



  
 

6 

som däremot blir problematiskt, menar Myrdal, är just att härleda nyttan till en varas 

realvärde. 25 

 

Likt den klassiska teorin präglas även den nyklassiska värdeläran av ett realvärde och 

ett bytesvärde. Då realvärdet präglas av varans nytta, kretsar den nyklassiska 

bytesvärdeläran snarare kring att definiera en prisbildning som främst anknyts till 

utbudet och efterfrågan på en vara. Likt föregående klassiska förklaringsmodeller har 

förespråkarna för den nyklassiska värdeläran också utgått från Adam Smiths verk, där 

man separerat en varas bytesvärde och bruksvärde med termerna totalnytta och 

gränssnytta. Varpå det förstnämnda anses vara den totala mängd varor som existerar i 

en försäljares innehav medan gränsnyttan snarare symboliserar hur lönsam en vara är i 

sin enhet (bytes- och bruksvärde). Myrdal framhäver skillnaderna som så att 

gränsnyttan på en vara i vissa fall kan vara lika stor som en totalnytta på ett flertal varor 

i överflöd. Kort handlar det om ett dynamiskt förhållande mellan utbud och efterfrågan, 

där gränsnyttan varierar beroende på varans kvantitet och viljan att införskaffa den. Och 

på så vis skiljer priset på varor i överflöd och sällsynta varor med större gränsnytta26.27 

  

Problematiken, menar Myrdal, är att de subjektiva värderesonemangen främst kommer 

in i icke-psykologiska normativa slutsatser som dras utifrån gränsnyttokalkylernas 

beskrivande natur. Myrdal menar att den lyckokalkylerande gränsnyttoteorin (som 

främst begränsas till individer) används för att göra kollektiva politiska anspråk och 

främst skapa politiska lösningar som ska gälla hela samhället28. Förespråkarna av den 

politiska utvecklingen av gränsnyttomaximeringen i samhället driver detta ”böra” med 

tankar om att det är ett rationellt agerande och kan därför appliceras på alla individers 

handlingar och tankestrukturer, Myrdal menar att detta är grundligt felaktigt då 

rationalitet inte nödvändigtvis betyder att ett agerande är normalt.29 

 
1.3.2 Begreppens makt 

I ovanstående redogörelser av värdelärorna kan man tydligt se hur Myrdal kritiserar 

uppkomsten (och användningen) av ekonomiska begrepp, genom att påpeka att de har 

sina grunder i subjektiva tolkningar. Samt hur dessa begrepp, genom deras filosofiska- 

och psykologiska teoriarv30, används av förespråkare i praktiska samband för att 

förklara hur samhällstillståndet är- och bör vara. Det vill säga att förespråkarna söker att 

hitta en balansgång mellan nationalekonomins dubbla funktionalitet som 

samhällsanalytiskt (ärat) och, ekonomers egna normativa beslutstagande (börat). 

Myrdal redogör för begreppets makt inom nationalekonomin som ett maskineri av till 

synes vetenskapliga slutsatser31 och politiska viljor. Kort avspeglar de ekonomiska 

begreppen en dimension av en större bakomliggande intresseharmoni som inte tydligt 

framställs. Begreppsbildningarna får en ställning som ”universella” koncept accepterade 

i samhället, detta på grund av ekonomernas förmåga att bidra med förklaringsmodeller 

                                                 
25 Ibid, s 120. 
26 Myrdal redogör för den nyklassiska kritiken av Adam Smiths beskrivning av totalnyttan där han 

antyder att all världens vatten är mer värt än diamanter. Varpå den nyklassiska värdelärans 

gransnyttoteori inte håller med. 
27 Ibid s 121, 123. 
28 Detta drivs av resonemanget att individer är kalkylerande och handlar i enlighet med ett lust- och 

olusttänk i samhället. 
29 Ibid, s 125-127, 130-135. 
30 Den fysiokratiska filosofin och utilitarismens lycko-kalkylerande normalitet. 
31 Som i deras teoretiska tolkningar är normativt utformade från filosofiska resonemang, men utformade 

från en vetenskaplig analysmetodik. 
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för hur samhället som bäst bör utvecklats32. I samma anda undviks kritiken av 

ekonomiska intressekonflikter i samhället, samt redogörelser för problematiken med 

dessa. Och därmed legitimiseras normativa anslag på ekonomin.33 

 

Vidare talar Myrdal om de allmänna ekonomiska begreppen, det vill säga de begrepp 

som politiken och ekonomin använder dagligen för att beskriva- eller förändra samhället 

mot ”rätt” riktning. Myrdal antyder att de är problematiska (och i vissa fall inte rådande) 

i andra vetenskapliga sammanhang så som exempelvis i juristers-, sociologers- och 

historikers beskrivningar av omgivningen. Myrdal resonerar vidare kring hur 

nationalekonomerna verkar i en egen kunskapsvärld som enbart de är kunniga inom, det 

är i egentlig mening inget allmänrådande öppet system utöver det att individer utgör en 

del av detta ekonomiska system34. Myrdal framhäver den ekonomipolitiska arenan som 

något folk är medvetna om, en avgörande del av- och snarare tror på än att aktivt veta 

vad detta system innebär i grunden. Med andra ord är den ekonomipolitiska arenan 

något som samhället har accepterat utan en faktisk analys (se not 23).35 

 
1.3.2.1 Begreppens användningsområden 

Hans Lind skrev i sin bok ”Kan vi lita på nationalekonomerna?” om nationalekonomins 

sätt att fungera och de nationalekonomiska teoriernas försvar gentemot varandra samt 

hävdandet över det som Myrdal refererar till som ”samhällsbörat”36. Lind använder sig 

av pågående debatter, där marknadsekonomiska resonemang om friheten kontra 

planekonomins tvång får sitt utrymme, för att visualisera begreppens funktionalitet och 

associationer. Han beskriver hur den pågående debatten cirkulerar kring två tydliga 

ekonomiska val, den fria marknaden och den isolerade planekonomin, 

opinionsbildningen sker genom skuldbeläggande ”motsatsbegrepp”. 

Marknadsekonomen i Linds kritiska redogörelse har hävdat marknadsekonomins 

begrepp som ”frihet från byråkrati” och därmed associerat byråkratin med icke-frihet 

och individer som vill införliva planekonomi.37 

 

Vidare talar Lind om problematiken med ekonomernas uttryck, inte minst när det gäller 

att fastställa ekonomisk styrning. Lind påpekar att ett flertal olika aktörer i samhället har 

olika svar på frågan om vad det är som styr ekonomien framåt. Oavsett vilket politiskt 

spektrum man befinner sig i, försvarare av marknadsekonomi likväl som planekonomin 

har både olika- och lika svar på frågan. Detta lämnar en ingående kritisk synpunkt, de 

båda ekonomiska ”teorierna” specificerar inte exakt vem det är som är den 

beslutsfattande makten bakom ekonomins rådande status. Lind påpekar att 

planekonomer anger det beslutsfattande organet och marknadsekonomer anger 

konsumenterna. Vidare påpekar Lind att ingen av de båda ekonomerna är ärliga, då 

företagen i en marknadsekonomi mycket väl kan göra sig skyldiga till planstyrning och 

därmed underminera idén om konsumentens styrelseskick.38 

                                                 
32 Myrdal redogör för ekonomernas monopol av ekonomins ”know-how” samt samhällets oförmåga till 

kritisk granskning av ekonomin, som två ledande delar i att den utvecklats att bli ett allmänrådande 

fenomen i samhället. Myrdal, 1929, s 246-248. 
33 Ibid, s 246-249. 
34 “den bestående äganderättsordningens ram”, med andra ord skattepolitiken och den “ekonomiska 

demokratin” som utgör den ekonomiska arenan varpå tjänster och gentjänster utbyts. Myrdal, 1929, s 253. 
35 Ibid, s 253, 255. 
36 Se kapitel 1.3.1 En normativ nationalekonomi. 
37 Lind, Hans, 1984, s 101-106. 
38 ”Ett mer neutralt angreppssätt vore att för båda typer av system skilja mellan beslutsfattare och 

faktorer som mer eller mindre starkt styr den direkte beslutsfattarens handlingar. Ett argument för 

marknadsekonomi skulle då finnas om den direkte beslutsfattaren i marknadsekonomin 
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1.3.3 Samhällsvetenskapens objektivitetsproblematik 

Det finns en objektivitetsproblematik i samhällsvetenskaperna som dikteras av ett flertal 

olika dimensioner eller nivåer. Myrdal kritiserar samhällsvetenskapens metodologi som 

”pseudo-objektiv” och ”metafysisk”39 och gör detta på grund av att en kritisk 

granskning av samhällsvetenskaperna inte genomförs med utgångspunkt i att visa någon 

sorts vetenskaplighet eller objektivitet. Myrdal menar mer ingående att 

samhällsvetenskapernas strävan är att söka förklara- och argumentera om samhället 

utifrån sanningar. Den övergripande problematiken handlar om samhällsvetarens bias i 

relation till egna värdepremisser och personlighetsdrag. Utöver detta är samhällsvetaren 

dessutom en produkt av det samhälle som hen söker att objektivt förklara. Myrdal 

påpekar därmed att insikten av samhällsvetarens egna socio-kulturella och personliga 

bias är en nyckel till att sträva mot objektivism, dock förblir samhällsvetenskapen ändå 

metafysisk och pseudo-objektiv i sin grund då den vilar på etablerade 

samhällsvärderingar.40 

 

Lars Bergström skiljer på objektivitetsnivåer i sin bok som handlar om 

samhällsvetenskapernas objektivitetsproblematik. De två övergripande nivåerna för 

objektivitet i samhällsvetenskaperna är makro- och mikronivåer41, där Myrdals 

objektivitetsanalys främst är grundad på mikronivå. Vidare delar Bergström också in 

objektiviteten i två dimensioner som reglerar samhällvetenskapens praxis och resultat. 

Bergström talar vidare i sin bok om hur objektivitetsproblematikens olika dimensioner 

påverkar samhällskunskapens ”trovärdighet”. Bergström redogör för ett flertal tänkare 

och delar dem i två läger. Dels de pessimistiska filosofernas läger som präglas av tankar 

på samhällsvetenskaperna som pseudo-objektiva och dels de optimistiska filosofernas 

läger som åberopar att samhällsvetenskapens resultat, trots bias, visst kan vara 

objektiv.42 

 

Om man utgår från Bergströms indelning av objektivitetsdebatten så rangordnas 

Myrdals kritik på mikronivå med hänsyn till praxis, men strävar i vissa fall även att 

problematisera ekonomin på makronivå med utgångspunkt i vilka konsekvenser som 

den medför för samhället. Myrdals kritik kan därmed ses på båda sidor av Bergströms 

indelningar men förhåller sig kritisk till objektivism som något möjligt inom 

samhällsvetenskapen oavsett metod och framtaget resultat.43 Detta främst på grund av 

att samhällsvetenskapen undersöker (och samtidigt styrs av) individers- och resultatet 

av individers subjektiva viljor och handlingar. Därmed kan man enbart göra objektiva 

antaganden då man är medveten om dessa bakomliggande faktorer.44 

 
Sammanfattning     

                                                                                                                                               
(ägaren/företagsledning) är mer styrd av konsumenten än de politiska beslutsfattarna i planekonomin är 

styrda av medborgarna”. Lind, Hans, 1984, s 107. 
39 Myrdal menar att samhällsvetenskaperna i bästa fall kan ses som halv-vetenskaper i den mån att de 

tjänar ett visst analytiskt syfte att förklara ett samhällsfenomen, men söker ytterligare att rationalisera 

mänskligt agerande i metafysiskt anda. Ofta med grund i tidigare analyser av passerade samhällsevent. 

Myrdal, Gunnar, 1968, s 14. 
40 Ibid, s 11-13, 54, 58. 
41 Makronivåerna kategoriseras av övergripande samhällsvetenskapliga forskningsområden så som 

nationalekonomi, sociologi etc. Medan mikronivåerna främst handlar om metodologiska överväganden 

och teorier. Bergström, Lars, 1976, s 12. 
42 Ibid, s 15-17, 20-60, 67-108. 
43 Ibid, s 13. 
44 Myrdal, Gunnar, 1968, s 11-14, 54. 
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Objektivitet hos 
samhällsvetenskap-liga 
resultat 

Möjlig?  Önskvärd? 

Värderingsfrihet  Ja  Nej 

Universalitet  Nej  Nej 

Sanning  I viss grad  I viss mån 

Sanning eller falskhet Ja  Mikronivå: nej 
Makronivå: i viss mån 

Fullständighet  I någon grad  I viss mån 

Materialism  Ja  Nej 

Intersubjektiv prövbarhet Mikronivå: ja  
Makronivå: det beror på 

Mikronivå: i viss mån 
Makronivå: ja 

Sammanfattningstabell45 

 

Bergström påpekar dock i sina slutsatser att objektiviteten inom samhällsvetenskaperna 

är en möjlighet och dessutom en nödvändighet, slutsatserna är komparativa mellan de 

två filosofiska ställningstaganden som gjorts om objektiviteten (möjligheten kontra 

önskvärdheten). Och det förfaller sig som så, enligt Bergström, att samhällsvetenskapen 

inte alltid lägger någon tyngd på att alltid eftersträva ”objektivitet”.46 

 
1.3.3.1 Didaktiska implikationer 

I en studie av Folke Vernersson presenteras en samling av lärares prioriteringar av 

kunskapsområden där källkritik kategoriseras som en sistaprioritering tillsammans med 

naturfrågor. De populäraste områdena att diskutera och arbeta med under terminer var 

aktuella samhällsfrågor, Sveriges politiska klimat samt lag och rätt. Ekonomin 

placerades på en sjätte plats där den delades upp mellan begreppen ”privatekonomi” och 

”ekonomins grunder”.47 

 

Svaren var mer än ofta grundade i läro- och kursplaners incitament på vad som skulle 

prioriteras och läras ut, vid en annan fråga angående begreppsbildning och 

begreppsintroduktion svarade många lärare att den centrala begreppskategorin 

”samhälle” var det mest essentiella för eleverna att veta något om. Detta centrala 

begrepp hade flertal mindre termer eller ”teman” som hanterades däribland 

internationellt samarbete och ekonomi, men också samhällsstrukturer48. Vernersson 

skriver vidare om begreppsförmedling som en process i tre stadier, lärarens möjlighet 

att förmedla ett begrepp ligger främst i dennes förmåga att kunna använda sig av 

metaforer och kunna anknyta till elevernas tankevärld genom exemplifiering och 

intresseskapande.49 

 

1.4 Metod 
Studiens metodiska val karaktäriseras av två typer av tillvägagångssätt som inte 

nödvändigtvis behöver vara åtskilda från varandra. Dessa två metoder fungerar bra i 

                                                 
45 Bergström, Lars, 1976, s 122. 
46 Inte minst i termerna av värderingsfrihet och opartiskhet, beroende på vilka studier som görs. 

Bergström, Lars, 1976, s 121. 
47 Vernersson, Folke, 2010, s 136-137, 139-140. 
48 Ibid, 152-153. 
49 Ibid, 154-157. 



  
 

10 

samband med studiens problemområde och syftesfrågor, de kompletterar även varandra 

då undersökningsområdet och intervjuoffret är delkomponenter av varandra. En 

kombination av de två metoderna skapar således också ett större utrymme att samla 

kvalitativ data. 

 
1.4.1 Direktobservation 

En direktobservation görs i de sammanhang då man önskar att iaktta en specifik 

händelse. Observationen säger dock ingenting om specifika individers innersta avsikter 

med deras handlingar. Där observationen snarare har sitt största användningsområde är 

då man vill inspektera verkligheten genom iakttagelse av ett event som kan präglas av 

teoretiska utgångspunkter, men som av olika andra anledningar utspelar sig annorlunda. 

Observationer passar i de fall där man söker att testa teori i förhållande till praktik, men 

också i de fall där man söker att beskriva en praktisk företeelse utifrån teoretiska 

resonemang.50 

 

Det finns flertal sätt att göra en direktobservation på som också ger annorlunda resultat i 

förhållande till hur den observerade miljön påverkas, respektive inte påverkas av 

observatören som tredje part. Studiens observation kommer främst att vara passiv och 

med dolda avsikter utan inslag av någon form av ”manipulation” där jag som observant 

förhåller mig direkt till händelserna. Tanken bakom detta är att ge en så mångsidig bild 

av ett event, i detta fall en läromiljö, som möjligt. För att sedan kunna applicera det på 

teoretiska resonemang och eventuellt anknyta till det sekundära metodvalet.51 

 
1.4.1.1 Direktobservationens genomförande 

Förberedelser inför en direktobservation handlar om urval och problemformulering i 

förhållande till vad som ska observeras och var denna inspektion ska äga rum. I studiens 

fall handlar det om att observera ekonomiundervisning i fyra klasser på gymnasial 

nivå52, därav två av de fyra klasserna läser olika inriktningar, som beskrivet i 

föregående kapitel 1.1 Syfte. Nästa steg i observationsprocessen handlar om att vinna 

inträde till det event som ska observeras. I relation till denna studie handlar det om att 

hitta lärare på lokala gymnasieskolor som bedriver ekonomiundervisning på respektive 

samhällsprogram och ekonomiprogram. Att få tid till observation av lektionsmiljöer kan 

i sin tur bero på olika faktorer så som egna förberedelser, studiesyften, etiska 

föreskrifter, lärarnas tid- och möjligheter samt lektionstillfällens utformning och 

förutsättningar.53 

 

Eftersom studiens observation i grunden är kvalitativ kommer observationstillfället att 

kräva ett observationschema där jag som inspektör antecknar de viktiga aspekterna av 

den läromiljö som jag observerar. Dessa aspekter karaktäriseras av citat, begrepp, 

kronologisk beskrivning av händelseförlopp, egna pedagogiska- och ämnesteoretiska 

reflektioner.54 Nedan följer det schema som kommer att ligga till grund för mina 

fältanteckningar under observationen: 

 

                                                 
50 Esaiasson m fl. 2012, s 303-305. 
51 Ibid, s 306-307. 
52 Jag valde fyra klasser ur en kvalitativ aspekt före en kvantiativ. Den kvalitativa aspekten av mitt val är 

att få olika synsätt på samma problematik avgränsat till ämnesinriktningar och inom dessa synsätt också 

peka på hur två lärare i samma inriktning kan ha olika sätt att se på sin undervisning. Den kvantiativa 

aspekten var främst tidsmässigt grundad. Fyra klasser passade bra i förhållande till uppsatsens 

tidsmässiga krav, samtidigt som resultatens kvalitativa mångsidighet inte går förlorad. 
53 Ibid, s 308-310. 
54 Ibid, s 312. 
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Datum: 
Tema: 

    

Ämnesinriktning:     

 Elever Lärare Material Tid 

Händelseförlopp     

Kontextuellt 
händelseförlopp 

    

Begrepp     

Citat     

Egna reflektioner     

 

Figur 1.0 Observationschema för fältanteckningar. (Egen modell55). 

 

Figurens ”Händelseförlopp” hanterar lektionstillfällets start, paus och slut för att ge en 

så detaljerad bild av observationen som möjligt och bidrar inte till någon specifik 

syftesmässig information utöver tidsaspekter och undervisningens delar. Det 

kontextuella händelseförloppet är den mer detaljrika redogörelsen av hela 

lektionstillfällets grund och kommer således att spela en avgörande roll för resultatets 

utformning, det kontextuella händelseförloppet spelar också en avgörande roll för 

intervjuernas oförutsägbara underfrågor och främst frågor som relateras till 

lektionstillfället56. Det kontextuella händelseförloppet är dessutom en stark grund varpå 

begreppen vilar och ger en form av ämnesmässig bakgrund där begreppen bearbetas. 

 

Observationsmodellens ”Begrepp” avser de begrepp som lärare- och elever använder 

och redovisar i undervisningen. Begreppen utgör också en central del för både 

studiesyftets frågor då det härleds till syftesfrågorna kring lärares arbetssätt i 

klassrummet, samt förhållandet gentemot ekonomiska begrepp på objektiv- respektive 

vetenskaplig eller icke-vetenskaplig grund.57 Figurens ”Citat” avser det sociala 

förhållandet mellan elev och lärare, denna del av figuren kommer att få ett mindre 

utrymme i resultat och enbart behandlas då det kan bidra till läsarens förståelse av 

problematiken. Tillsammans med ”Egna reflektioner” får det dock ett större utrymme i 

uppsatsens diskussionsdel där studiens kritiska infallsvinklar kommer att implementeras 

starkare. 

 

Utöver detta är modellen också indelad mellan elever och lärare, för att ge en så 

mångsidig bild av lektionstillfället som möjligt. I rutorna under lärare och elev 

antecknas händelseförlopp, kontextuellt händelseförlopp, citat och egna reflektioner 

med avsikt i vem som gör något eller säger något under observationsmomentet. Svaren 

på frågorna återspeglar i sin tur en form av förenkling av ämnesstoff och kan således 

bidra med ännu mer citat och begrepp som kan vara bidragande eller problematiska. 

Utöver detta finns också tid och material utsatt på modellen. Materialet avser vilka 

hjälpmedel läraren använder under lektionstillfället för att tydliggöra- och förmedla 

begrepp. 

 

                                                 
55 Inspirerad av figur 17.2. Esaiasson m fl. s 312. 
56 Det härleds dessutom till studiens första syftesfråga om hur läraren arbetar med objektivitet i 

undervisningen, genom att ge en detaljrik kontextuell bild. Se kapitel 1.1 Syfte. 
57 Se kapitel 1.1 Syfte. 
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Jag ämnar även att använda mig av elektroniskt inspelningsmaterial till mitt förfogande 

under observationsmomenten. Det jag främst kommer att spela in är ljud i klassrummet 

för att kunna återgå till anteckningar och händelser under min analys av data. Detta 

kommer enbart att göras då det finns utrymme och samtycke. Användingen av 

elektroniskt inspelningsmaterial, i detta fall mobiltelefon, kretsar kring möjligheterna att 

renskriva anteckningar på ett så objektivt sätt som möjligt i relation till det faktiska 

händelseförloppet.58 

 
1.4.2 Samtalsintervju 

Den kvalitativa samtalsintervjun präglas av öppna frågor i lugn miljö där information 

byts ut och behandlas mellan två eller fler parter. Studien använder sig av 

samtalsintervjuer med de lärare som observerats i sina läromiljöer och på så vis bidrar 

med ytterligare data till observationerna som gjorts enligt föregående kapitel. 

Samtalsintervjuerna görs i avsikt att ta reda på ytterligare kvalitativa aspekter av ett 

givet scenario, i detta fall läromiljön där ekonomiundervisningen bedrivits. Detta görs 

med kvalitativa intervjufrågor som specifikt riktar sig till undervisningen samt till det 

teoretiska anslaget varpå studien vilar. Syftet med detta är att få lärarens inblick av det 

givna scenariot för att ytterligare kunna tolka händelseförlopp och framtagen data.59 

 

Samtalsintervjuer kan användas i teoriprövande ändamål men dock enbart vid tillfällen 

där man har en stor teoretisk bakgrund att luta sig på och helst även i de sammanhang 

där det finns empirisk data som styrker ett diskussionsunderlag. Detta empiriska data 

går att härleda till direktobservationen som tidigare gjorts. Samtalsintervjun blir således 

en form av slutdel på observationen då läraren kommer att intervjuas i efterhand. Även 

om studiens syfte inte nödvändigtvis är att pröva en teori utan istället att undersöka en 

större problematik med utgångspunkt i en kritisk granskning, så ter sig 

intervjusituationen lika som vid ett teoriprövande moment. Frågorna som läraren sen 

kommer att få besvara kommer att vara influerade av Myrdals kritiska resonemang och 

främst ställas med utgångspunkt i att få lärarens egna infallsvinklar på  

undervisningsmomentet men också ekonomiämnet i sin helhet.60 

 
1.4.2.1 Samtalsintervjuns genomförande 

Förberedelser av samtalsintervjuer kräver ett klart medvetande om problemområdet och 

främst utvecklade intervjufrågor samt potentiella följdfrågor. Förberedelserna inför 

samtalsintervjuerna karaktäriseras av konstruktionen av frågor, tillgång till- samt val av 

intervjupersoner och användning av inspelningsmaterial samt skapandet av en 

intervjuscen där den intervjuade känner sig trygg nog att kunna besvara frågor utifrån 

ett eget personligt resonemang. Utöver detta krävs även av intervjuaren att denne talar 

om för den intervjuade hur intervjun kommer att fortgå.61 De etiska föreskrifterna kring 

intervjuer kommer att behandlas i kapitel 1.4.4 Etiska överväganden. 

 

Intervjufrågorna som har konstruerats (se Bilaga A – Intervjufrågor) tas med till 

intervjutillfället. I ovannämnda bilaga kan läsaren se hur frågorna anknyts till 

syftesfrågor genom pilmarkeringar. Dessa frågor är de grundliga frågorna som utgör 

intervjun och främst hanterar ämnet, den intervjuade kommer på förhand att vara 

medveten om syftesfrågorna och därmed delvis medveten om intervjufrågorna som 

                                                 
58 Esaiasson, m fl, s 313, Brinkmann, Svend & Kvale, Steinar, 2009, s 178-179. 
59 Esaiasson, m fl, s 252-254, se kapitel 1.1 Syfte: fråga 3. 
60 Ibid, s 255, Brinkman & Kvale, s 138-140. 
61 Esaiasson, m fl, s 257-260, Brinkman & Kvale, s 128-130. 
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härstammar från syftet, vilket kommer att redogöras i följande frågematris.62 Frågor 

som däremot enbart reglerar det observerade tillfället konstrueras på följande hand som 

resultat av observationen och därefter publiceras i studien med svar. Anledningen till 

detta är mitt perspektiv av den observerade lektionstillfällets förutsättningslösa natur.  

 

Man kan därmed tala i termer av tre frågedimensioner, de tänkbara intervjufrågorna som 

hanterar det teoretiska. Potentiella följfrågor som ett resultat av de planerade 

intervjufrågorna men också den okända frågedimensionen som främst karaktäriseras av 

frågor som direkt hänförs till föregående klassrumsobservation. Dessa är också 

anknutna till studiens teoretiska underlag men kan vara annorlunda utformade baserat 

på hur det antecknade händelseförloppet har sett ut under observationen. Med andra ord 

är den tredje frågedimensionen främst beroende av vad som nyligen har skett i det 

observerade scenariot.63 

 
1.4.3 Datahantering 

Det som är återkommande för båda metoder är transkribering av data, både 

direktobservationen och samtalsintervjuns kvalitativa natur styr hur data sammanställs. 

Det handlar om att kategorisera och transkribera ordspråk, gester, ord och meningar till 

ett koncept som är logiskt att följa. Transkriberingen av specifika utlåtanden kan göras 

genom två tillvägagångssätt. Man kan tolkningsmässigt transkribera ord och meningar i 

förmån till en specifik teori eller till ett specifikt ämne, eller så skriver man ut det exakta 

ordvalet med inkluderade mellanord och andra ljud som man uppfattar i en 

intervjusituation eller direktkobservation. De båda metoderna sammanknyts då man i en 

exakt transkribering också gör egna anteckningar i förhållande till vad som sker vid ett 

givet tillfälle, vare sig detta är ett intervjutillfälle eller en observation.64 

 

Intervjuer och observationer kommer att presenteras för sig, observationerna kommer 

att kategoriseras efter observationsmodell65 och intervjuerna efter presenterat 

intervjuschema66. Observationer presenteras separat och kategoriseras efter teman och 

genomförandeordning. De är dessutom gjorda inom olika inriktningsprogram, vilket 

gynnar en separat redogörelse av varje observation för sig. Intervjuerna presenteras 

däremot sammanbundna eftersom det främst är lärarens syn på ämnets problematik som 

diskuteras och lär således ha många infallsvinklar som kan likna varandra. Istället är 

intervjuerna tematiserade i enlighet med syftesfrågornas egna ”teman”: objektivitet, 

ekonomiundervisningens betydelse samt ekonomi och vetenskap.67 

 
1.4.3.1 Validitet och Reliabilitet 

Datahanteringen är beroende av författarens egen förmåga att förbereda observationer 

och intervjuer på ett sätt som inte kräver några förutsättningar från den intervjuades- 

eller den observerades sida. Det handlar om att vara opartiskt inställd till objektet. Ett 

bra sätt att undvika reliabilitetsproblem är att arbeta tillsammans med en andra 

observatör eller intervjuare då man behöver stark grund för sina tolkningar av 

forskningsresultatet. Ett annat sätt är att förhålla sig så källkritiskt som möjligt till det 

material man får fram. Esaiasson m fl. samt Brinkmann & Kvale föreslår att man i 

                                                 
62 Brinkman & Kvale, s 132. 
63 Esaiasson, m fl, s 270-273. 
64 Esaiasson, m fl, s 315, Brinkman & Kvale, s 184-185. 
65 Se kapitel 1.4.1 Direktobservation. 
66 Se Bilaga A Intervjufrågor. 
67 Fråga 1, 2 och 3. Se kapitel 1.1 Syfte och Bilaga A Intervjufrågor. 
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observationstillfällen också nyttjar sig om samtalsintervjuer för att få in mer data som 

kan styrka en källkritisk tolkningsförhållning gentemot data.68 

 

Men vad som är mer objektivt i relation till det andra gällande två olika tolkningar av 

intervjuer och observationer, eller de transkriberingar som dessa förutsätter, finns det 

inget direkt svar på. Ingen av de två, teoretiskt/skönlitterär eller exakt transkribering, är 

nödvändigtvis mer objektiv. Dock ligger snarare kravet på att den som transkriberar 

data inte förhåller sig subjektivt inblandad i intervjusvaren och transkriberar dessa i 

direkt relation till vad den intervjuade faktiskt svarar.69 

 
1.4.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer presenterar fyra grundkrav varpå forskning 

får bedrivas. Dessa krav är främst riktade till forskaren och reglerar dennes agerande-, 

restriktioner- och möjligheter samt undersökningsdeltagares rättigheter vid planerad- 

och genomförd undersökning.70 

 

Informationskravet och samtyckeskravet reglerar forskarens informationsskyldighet till 

uppgiftslämnare och deltagare i studien, det krävs av forskaren att således bidra med 

information kring uppsatsens syfte och vilken roll som deltagaren spelar för 

uppsatssyfte- och resultat. Utöver detta bör det medfölja information om deltagares 

rättigheter att avböja eller avbryta deltagandet i studien. I samband med detta krävs även 

att forskaren avslöjar alla sina avsikter med undersökningsmomentet. Någon yttre 

påverkan på deltagares beslut att medverka, respektive inte- eller avbryta deltagandet i 

studien, förekommer således inte.71 

 

Konfidentialitetskravet reglerar specifikt informationen om deltagarna i 

undersökningsmomentet. Detta kan inkludera både namn och personliga historier samt 

händelser, som på ett eller annat sätt kan identifiera deltagaren. Utöver detta är 

konfidentialitetskravet också förbundet med tystnadsplikt i relation till etiskt känsliga 

uppgifter. De uppgifter som skall transkriberas eller användas i studien ska dessutom 

vara relevanta för studiens syfte.72 Nyttjandekravet bygger vidare på ovanstående 

konfidentialitet, i den mån att uppgifter om deltagare inte används för att på något sätt 

påverkar deltagarens situation.73 Studien- och dess producerade resultat samt slutsatser 

får dessutom inte användas till ”kommersiellt bruk” eller ”icke-vetenskapliga syften”.74 

 
1.4.5 Metoddiskussion 

Direktobservationerna gick som väntat, observationschemat75 var ett bra verktyg i 

samband med att anteckna händelseförloppet i realtid tillsammans med en 

ljudinspelning. I ett av fallen, där undervisningstillfället inte helt styrdes av 

katedersundervisning, var det dock mer problematiskt att använda sig av 

observationschemat på grund av att det hände så mycket i klassrummet. Detta medförde 

                                                 
68 Esaiasson m fl, s 314, Brinkman & Kvale, s 184. 
69 Brinkman & Kvale, s 186-187. 
70 Vetenskapsrådet, s 6. 
71 Ibid, s 7-11. 
72 Ibid, s 12-13. 
73 Det handlar främst om deltagarens rätt att konsekvenslöst delta i en undersökning under konfidentialitet 

utan att denne far illa som ett resultat av detta. 
74 Vetenskapsrådet, s 14. 
75 Se kapitel 1.4.1.1 Direktobservationens genomförande. 
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att det blev en delvis fokus på vissa delar av undervisningen, snarare än ”hela” i ett 

tillfälle där katedersundervisningen har en tydlig ordningsstruktur.76 

 

Intervjuschemat77 följdes delvis vid vissa intervjutillfällen och inte vid andra, 

anledningen till att vissa följdfrågor inte ställdes eller hoppades över var för att vissa av 

de intervjuade svarade på dem som ett bidragande svar på den första frågan som 

ställdes. De följdfrågor som fick större utrymme och användes mest var främst de frågor 

kretsade kring att ge ytterligare förklaringar eller att problematisera svaren ytterligare i 

mer specifik mening, alltså de följdfrågor som inte nödvändigtvis var ”hur”- och 

”varför”-frågor. 

 

2 Observationer 
I denna del av uppsatsen kommer framtagna resultat från direktobservationer att 

presenteras, resultaten kommer att tematiseras och struktureras upp i enlighet med 

observationschemats viktigaste grunder78. Ämnesvalen i varje resultatdel kan se olika ut 

beroende på lärarens lektionstillfällen, men kommer att härledas till ekonomins status 

och de ekonomiska begrepp vilka studien söker att hantera. 

 

2.1 Monetarism 
Den första observationen gjordes i en klass som gick på samhällskunskapsprogrammet 

med samhällsvetenskaplig inriktning, där huvudämnet var Monetarism. Läraren hade 

tidigare gått igenom Keynesianismen och de bakomliggande historiska händelserna. 

Läraren använde sig av tavlan för att tydliggöra samband genom modeller och begrepp, 

elever ombads anteckna det som skrevs på tavlan. Lektionen var 70 minuter lång och 

kretsade främst kring katederundervisning där elever kunde ställa frågor. 

 
2.1.1 Kontextuellt händelseförlopp 

Läraren började att redogöra för 1973-års oljekris och ”keynesianismens förfall”79, det 

framgick tydligt att läraren hade talat om detta vid en föregående lektion eftersom 

många elever förstod det övergripande konceptet bakom keynesianism. Dock undrade 

vissa elever vad OPEC var och om de var viktiga aktörer, detta besvarades och anknöts 

till oljekrisen och kriget i mellan-östern. Vidare talades det om vad stagflation innebär, 

samt om Milton Friedman som bakomliggande drivkraft i den monetära ekonomiska 

teorins framväxt80. 

 

Lektionen karaktäriseras främst av att läraren presenterar monetarism som teori, detta 

redovisas tydligast i den bemärkelse där läraren talar om den monetära teorins syn på 

arbetslöshet och inflation. Läraren påpekade att keynesianismens fall berodde på 

ekonomiska företeelser, men i grund och botten främst på människornas tankar om den. 

Läraren redogör även för hur inflation sker i ett land genom två exempel som är mikro- 

och makroekonomiska. Läraren talade om inflation som ett resultat av för mycket 

skulder hos ett lands befolkning samt som resultat av internationella företeelser (i 

exemplet oljepriser och transportkostnader). Även fast elever förstod det övergripande 

                                                 
76 Se kapitel 2.3 Eurokrisen. 
77 Se Bilaga A Intervjufrågor. 
78 Se kapitel 1.4.1 Direktobservation och kapitel 1.4.3 Datahantering. 
79 Bilaga B – Observation 1: Monetarism, 2015-05-05. 
80 Ibid, 2015-05-05.  
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konceptet bakom vad monetarism innebar och hur samhällsmekanismer kan påverka 

ekonomin, fastnade ändå många vid begreppsbildningen.81 

 

Det som främst symboliserade lektionens källkritiska sida var ställningstagandet bakom 

monetarismen som teori, läraren förklarade att monetarismen sökte att lösa problem 

som man ansåg att keynesianismen hade misslyckats med. Men också att det fortfarande 

fanns länder som reglerade sin ekonomi i ”Keynesianistisk anda” trots 

världshändelserna 197382. 

 
2.1.2 Begrepp 

För att ha ett kritiskt förhållande till ekonomi enligt Myrdal behöver man genomgående 

analysera ekonomiska begrepp och deras historiska- samt filosofiska framkomst.83 

Under denna lektion framkom inte ett tydligt sådant förhållande, mycket av det kritiska 

förhöll sig snarare på en makronivå84. Mycket tyngd lades på att förklara skillnaderna 

mellan finanspolitik och penningpolitik, om hur de båda inte nödvändigtvis innebar 

samma sak och hur dessa ekonomiska tillvägagångssätt skiljer sig i praktiken. Utöver 

detta talades det också om begreppet ”penningmängd”85 varpå man konstaterade att 

denna penningmängd kan bestå av mycket olika saker av värde (så som sedlar, checkar, 

obligationer osv). Värdet förklaras inte som en del av en specifikt normativ värdelära, 

och återkommer vid flertal tillfällen. Eleverna lägger inte heller mycket tyngd på att 

fråga om värdet som begrepp86. Detta kan starkt härledas till Myrdals kritik om hur 

värdeläran blivit en grund varpå samhällets analys av börat och ärat vilar.87 

 

Kredit användes också som begrepp vid förklaring av inflation. Kredit redogjordes som 

”ett finare ord för lån”88 i det specifika fallet. Det handlade om bankernas lån till 

privatpersoner. Konceptet bakom lån och ränta89 förklarades inte heller i detalj utöver 

det att bankerna lånar ut till folk som behöver. På så sätt var lektionens abstraktionsnivå 

snarare bunden till att försöka förstå hur monetarismen som ekonomisk teori fungerar 

snarare än vad den egentligen bygger på, även fast de politiska anslagen senare fick 

utrymme mot slutet av lektionen.90 

 

Vid lektionens början skrev lärare upp begreppet ”monetarism” på tavlan och talade om 

hur begreppet främst är bundet till just ”pengar”, av engelskans ”Money” eller 

svenskans ”monetär” som direkt översätts till att något har ”med pengar att göra”. 

Läraren delar upp keynesianismen och monetarismen på basen av just pengar, det 

framstår då läraren talar om att monetära ekonomer är mer intresserade av ett 

pengarflöde än att reglera ekonomin och bromsa arbetslöshet. Ett annat begrepp som 

återkommer är BNP (Bruttonationalprodukt), läraren talar om vad BNP är och nämner 

andra typer av mått som är viktiga för att analysera ekonomisk tillväxt. Dock talas det 

                                                 
81 Ibid, 2015-05-05. 
82 Lektionens förhållande till samhällsvetenskaplig objektivitetsproblematik kan härledas till insikten om 

monetarism som ekonomisk teori och främst en ekonomisk teori med politisk grund, vilket talas om i 

slutet av lektionen där elever får tänka över vilken ideologi som passar monetarismen bäst. Observation 1: 

Monetarism, 2015-05-05, se kapitel 1.3.3 Samhällsvetenskapens objektivitet. 
83 Se kapitel 1.3.3 Samhällsvetenskapens Objektivitet. 
84 Se kapitel 1.3.3 Samhällsvetenskapens Objektivitet. 
85 Bilaga B – Observation 1: Monetarism, 2015-05-05. 
86 Bilaga B – Observation 1: Monetarism, 2015-05-05. 
87 Se kapitel 1.3.2 Begreppens makt. 
88 Se begrepp, Ibid, 2015-05-05. 
89 Som direkt kan härledas till Myrdals resonemang om värdeläran, Se kapitel 1.3.1.1 och 1.3.1.2. 
90 Bilaga B – Observation 1: Monetarism, 2015-05-05. 
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inte om varför BNP fortfarande används om ”det finns bättre sätt att mäta välstånd”91. 

Myrdals kritik av ekonomins intresseharmoni- och främst förmågan att undvika 

djupgående analyser av den egna verksamheten, får sitt uttryck här. Inte minst i form av 

att bruttonationalprodukten, som skall vara mer obsolet än andra mått, fortfarande 

används för att beskriva omgivningen och presentera lösningar på ett ”bättre” 

samhälle.92 

 

2.2 Utvecklingsländer 
Den andra observationen gjordes i en klass som gick på samhällskunskapsprogrammet 

med ekonomisk inriktning, där huvudämnet var utvecklingsländer. Läraren använde sig 

av PowerPoints för att tydliggöra samband och begrepp. Elever deltog aktivt genom 

diskussioner med varandra vid avsedda tillfällen för att besvara lärares frågor. 

 
2.2.1 Kontextuellt händelseförlopp 

Lektionen inleds med att läraren talar om vad som karaktäriserar ett utvecklingsland. 

Genom att beskriva vissa skillnader mellan industriländer och utvecklingsländer lyckas 

läraren att få eleverna med sig i sitt resonemang. Det står ”BNP” på powerpointen och 

begreppet nämns men förklaras inte ytterligare (mer om detta i Kapitel 2.3.2 Begrepp). 

Läraren vänder sig sedan mot klassen igen och ber eleverna diskutera vad som 

karaktäriserar ett fattigt land. Flertal olika aspekter kommer upp så som politiska och 

ekonomiska, men även geografiska och historiska. I samband med detta talas det om 

råvaruförsäljning och problematiken med råvaruhandel i dagsläget, det som också får 

utrymme är ”det viktiga med samarbeten”93. Det exempel som tas i detta fall har med 

EU:s konstruktion att göra, gemensamma valuta och politiskt- samt ekonomiskt 

samarbete som en orsak till uppdelning mellan industri- och utvecklingsländer.94 

 

Vid diskussionen om samarbetsprinciper och främst kostnadsprincipen om 

råvaruförsäljning nämns att kostnaderna avgör huruvida man faktiskt tjänar pengar i 

utvecklingsländer eller inte, kostnaderna beror på bytesförhållanden i diverse stater95. 

Dock talas det inte mer om de bakomliggande historiska faktorerna till problematiken 

med förhållande mellan industriländer och utvecklingsländer.96 Utöver lektionen finns 

det ett objektivt ställningstagande hos läraren som grundar sig främst på att försöka hitta 

alternativa förklaringsmodeller till hur förhållanden i världshandeln ser ut och varför 

dessa tillkommit. Detta görs främst genom öppna diskussionsfrågor där läraren är 

intresserad av att jämföra elevernas svar med de svar som hen har presenterade på sin 

PowerPoint. Detta kan härledas till en rad olika objektiva utgångspunkter i förhållande 

till samhällskunskapen och hur man lär ut den, där det inte finns exakta ”rätta svar”97. 

 

                                                 
91 Ibid, 2015-05-05. 
92 Se kapitel 1.3.2 Begreppens makt. 
93 Bilaga C Observation 2: Utvecklingsländer, 2015-05-07. 
94 Ibid. 
95 Detta kan härledas direkt till Myrdals kritik av den klassiska- och nyklassiska värdelärans byteskoncept 

kring hur prissättning formuleras och avgör ekonomiska handlingsmönster. Se kapitel 1.3.1 En normativ 

nationalekonomi. Bilaga C Observation 2: Utvecklingsländer, 2015-05-07. 
96 Så som exempelvis introduktionen av det västerländska ekonomiska systemet i Afrika, 

prisbildningsteorier och konceptet bakom västerländsk värdelära etc. Bilaga C Observation 2: 

Utvecklingsländer, 2015-05-07. 
97 Speciellt inte i den mån att samhällsvetenskapen inte nödvändigtvis tar ställning förklaringsmodeller, 

partiskhet är därmed en del av samhälleliga förklaringsmodeller liksom en del av samhällsvetenskapens 

studieobjekt. Se kapitel 1.3.3 Samhällsvetenskapens objektivitetsproblematik. 
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Vid diskussionen om handelsvillkoren framkom tankar om skulder och 

skuldavskrivningar som också markerade slutet av lektionstillfället. Läraren initierade 

diskussionen med frågan om vad man kan göra för att hjälpa utvecklingsländer, bistånd 

och skuldavskrivningar var de två sätt som fick störst utrymme. Läraren förklarade att 

man försökt hjälpa utvecklingsländer genom att ge investeringslån mot ränta, och att 

man numera tänker på att avskriva lån. Eleverna ifrågasatte skuldavskrivningar och 

stödde fler lån98. 

 
2.2.2 Begrepp 

Under denna lektion återkommer begreppet BNP (Bruttonationalprodukt) som ett 

bidragande analysverktyg för att kategorisera länder efter ekonomisk standard eller efter 

”utveckling”. Varför bruttonationalprodukten fortfarande används för att kategorisera 

stater, nämns inte och berörs inte likt föregående lektion (se kapitel 2.1 Observation – 

Monetarism). Detta kan ställas i relation till att elever redan vet vad begreppet står för 

och även varför det används99. 

 

Myrdals kritik av den nyklassiska värdeläran grundar sig på flertal aspekter, en av dessa 

är bytesvärdeläran som har en prissättningsfunktion i handel mellan parter100. Under 

lektionen nämns bytesförhållanden som en bidragande orsak till prishöjningen mellan 

industriländer och utvecklingsländers handel med varandra, dock förklaras inte själva 

grundprincipen av bytesförhållandena eller att de är en del av den nyklassiska 

bytesvärdelärans resonemang. Prissättningen på varor undersöks inte i detalj och en 

sådan fråga ställs inte under lektionen, detta kan härledas till såväl ovanstående lektion 

och intervju om en önskan att snabbt förklara vad som är i brist på tid och 

kunskapskvantitet.101 

 

Det finns två begrepp på powerpointen varpå lektionen vilar, det ena begreppet är 

kurssvängar och det andra maximering av vinster. Det första begreppet är 

makroekonomiskt och kan härledas till den rådande ekonomin i industriländer, medan 

det andra begreppet kopplas direkt an till de klassiska- och nyklassiska värdelärorna102. 

Dessa begrepp existerar bara på powerpointen och nämns inte som bidragande till 

problematiken med utvecklingsländer, även fast läraren talade om transnationella 

företag i förhållande till exempelvis afrikanska eller asiatiska länder.103 Under lektionen 

talar läraren om begreppet ”Terms of Trade” som förklaras med ett varuförhållande 

mellan i-länder och u-länder, detta villkorligt i den mån att varorna som handlas mellan 

länderna är avsedda att tillförse en viss efterfrågan i respektive land.104 

                                                 
98 Se elevcitat, Bilaga C Observation 2: Utvecklingsländer, 2015-05-07. 
99 Konceptet av ett lån och den medföljande räntan bakom lånet diskuterades inte, inte heller talade man 

vidare om att avskrivningen av lån enbart sker en gång. Förhållandet till konceptet av skuld och främst 

även till ränta kan relateras till flertal andra ”anledningar” till utvecklingsländernas situation och hanteras 

av Myrdal på ett kritiskt sätt i relation till den nyklassiska värdelärans ”mervärde”. Se kapitel 1.3.1 En 

normativ nationalekonomi, bilaga C Observation 2: Utvecklingsländer, 2015-05-07. 
100 Se kapitel 1.3.1.2 Den nyklassiska värdeläran. 
101 Men det kan likväl också ha med objektivitetsproblematik att göra, Bergström redogör för hur 

objektivitetsproblemet skiljer sig beroende på det samhällsvetenskapliga fokuset (exempelvis studier som 

ämnar att analysera händelser kontra studier som ämnar att analysera åsikter i en befolkning, etc). Bilaga 

C Observation 2: Utvecklingsländer, 2015-05-07, Se kapitel 1.3.3 Samhällsvetenskapens 

objektivitetsproblematik och kapitel 1.3.1 En normativ nationalekonomi. 
102 Se kapitel 1.3.1.1 och 1.3.1.2. 
103 Bilaga C Observation 2: Utvecklingsländer, 2015-05-07. 
104 Villkorligheten kan här dateras tillbaka till Adam Smiths tankegångar om specialisering och 

bytesvärdelära, där ett lands varuproduktion inte enbart är bestämt av landets kapacitet att producera en 
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2.3 Eurokrisen 
Lektionen handlade om de europeiska konsekvenserna av den amerikanska 

finanskraschen. Lektionen grundade sig på självständigt arbete i grupper, varje grupp av 

elever hade fått ett land som de skulle redogöra för i ett för- och eftestadie som anknöts 

till Eurokrisen. Lektionen började med en mindre repetition om arbetsområdet och 

genomgång kring vad som skulle ske. Elevernas förmåga att arbeta styrdes av deras 

kunskaper om ekonomiska begrepp samt användbara källor i relation till begrepp och 

länder. 

 
2.3.1 Kontextuellt händelseförlopp 

Lektionen initieras av läraren som repeterar vad klassen diskuterade vid föregående 

lektionstillfällen. Läraren redogör övergripande för vad som har hänt fram tills det 

moment som behandlas. Efter att föreläsningsmomentet är över talar läraren om vad 

som ska göras, elevernas grupparbeten börjar kort därefter.105 

 

Eleverna arbetar med länder som drabbats som ett resultat av den amerikanska 

finanskrisen. Uppgiften går ut på att redogöra för finanskrisens historiska skede, hur den 

har påverkat det valda landet, hur man löst problemen samt hur de har påverkat landet 

ekonomiskt, politiskt och socialt. Eleverna tar hjälp av internet och fysiska samt digitala 

läroböcker. Utöver detta har de ombetts redogöra för alla ekonomiska begrepp som de 

använder i sin text. Källkritiska synvinklar och begreppsbildning är två större 

problematiska områden som framkommer i många grupper, vissa grupper stannar helt 

till då de stöter på ett problem medan andra grupper söker sig till läraren eller använder 

sig av ”Google” för att lösa problemet.106 

 

I två fall framkom det att elever använde sig av internetsidor för att förstå ekonomiska 

begrepp, många av dessa var amerikanska begrepp som också hade svenska 

motsvarigheter som dessutom inte nödvändigtvis betydde samma sak. De betydelser för 

begrepp som eleverna letade fram och använde i sina uppgifter var inte på förhand 

definierade ur kritisk synvinkel, inte heller frågade eleverna läraren om den ekonomiska 

benämningen stämde.107 

 
2.3.2 Begrepp 

Under lektionens föreläsningsstadie presenterades ekonomiska begrepp som använts av 

både ekonomer och media för att beskriva situationen. Ett av begreppen var 

”bolånebubbla”108, begreppet presenterades som ett beskrivande paraplybegrepp för den 

amerikanska finanskraschen. ”Subprimelån”109 var en bidragande anledning till varför 

flertal människor och banker drabbades. Dessa lån som förklaras med utgångspunkten i 

deras förhållande till låntagarnas försämrade ekonomiska säkerhet, och var grunden till 

                                                                                                                                               
specifik vara utan styrs också av förutsättningen att ett annat land behöver varan. Bilaga C Observation 2: 

Utvecklingsländer, 2015-05-07, se kapitel 1.3.1 En normativ nationalekonomi. 
105 Bilaga D Observation 3: Eurokrisen, 2015-05-13. 
106 Ibid. 
107 Begreppen som inhämtades från diverse internetsidor fick inga kritiska utgångspunkter,lärarna 

förklarade vad de betydde (i enlighet med fördefinerad ekonomisk terminologi). Det kunde i vissa fall 

förekomma att internetsidorna påpekade på andra specifika ekonomiska sammanhang där begreppen hade 

en alternativ betydelse. Se kapitel 1.3.2 Begreppens makt. Bilaga D Observation 3: Eurokrisen, 2015-05-

13. 
108 Bilaga D Observation 3: Eurokrisen, 2015-05-13. 
109 Ibid. 



  
 

20 

den ekonomiska problematiken. Vid redogörelsen av subprimelånens betydelse finns ett 

annat ekonomiskt begrepp, nämligen ”säkerhet”110. Det framkommer inte exakt vad som 

menas med ekonomisk säkerhet. I samband med samtalet om den ekonomiska 

säkerheten framkom begreppet ”skuldfälla”, det resonerades inte mycket kring vad 

skuldfällan innebar förutom att det var direkt kopplat till subprimelånen.111 

 

”Investeringar” och ”konkurs”112 var två återkommande begrepp som inte enbart 

definierades av läraren vid föreläsningsdelen, utan användes i texten även vid det 

enskilda arbetet. Investeringar kopplades an till ett lån eller en gest som innebar att man 

gav pengar för att förhindra en konkurs, som i sin tur förklarades med att en 

verksamhets möjligheter att fortsätta är främst beroende av ett pengarflöde. Vid 

redogörelsen av dessa två begrepp samtalas det också om pengarnas särställning i 

samhället, som en nödvändighet för att fortsätta bedriva en verksamhet. Investeringar 

beskrivs som att vara en lösning av den ekonomiska problematiken som konkursen 

innebär.113 

 

Förekomsten av engelskspråkliga ekonomiska begrepp gör sig tydlig under denna 

lektion, begreppet ”bailoutprogram”114 hanteras i samband med att en elev ställer en 

fråga kring vad det betyder. Begreppet är hämtat från nätet och förklaras i ett svar från 

läraren att det behandlar förhållandet mellan banker och stater, personer samt företag. I 

det sociala samspelet mellan elev och lärare framkommer ett annat ekonomiskt begrepp 

vars mening verkar ha förklarats i ett tidigare skede.115 

 
”Så när ... eller om staterna garanterar (banker?), är det samma sak som sker när länderna är i ett 

’bailoutprogram’?” 

… 

”Ja, när staterna garanterar banker så ser man till att ge bidrag så att bankerna undviker 

konkurs.”116 

 

Ett tillfälle som ovan beskrivet kan enkelt härledas till Myrdals kritik om normativ 

nationalekonomi i termer om förhållandet mellan staten och frihandeln117. Inte minst vid 

redogörelsen kring varför det finns statliga garantier för banker, och hur detta håller 

ihop med den rådande ekonomiska teorin. Utöver detta kan förhållandet till det 

ekonomiska begreppet ”garanti”118 härledas direkt till Myrdals kritik om begreppets 

makt119 men också problematiken bakom samhällsvetenskapens objektivitet.120 

 

2.4 Ekonomiskt kretslopp 
Lektionen grundade sig på katedersundervisning och behandlade det ekonomiska 

kretsloppet. Lektionen var ett repetitionstillfälle inför kommande examinationstillfälle. 

Vid detta tillfälle behandlades ekonomiska grunder på samhällelig nivå men också 

                                                 
110 Bilaga D Observation 3: Eurokrisen, 2015-05-13. 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
113 Bilaga D Observation 3: Eurokrisen, 2015-05-13. Se kapitel 1.3.2 Begreppens makt, om det 

samhälleliga börat och ärat. 
114 Bilaga D Observation 3: Eurokrisen, 2015-05-13. 
115 Ibid. 
116 Bilaga D Observation 3: Eurokrisen, 2015-05-13. 
117 Se kapitel 1.3.1 En normativ nationalekonomi 
118 Bilaga D Observation 3: Eurokrisen, 2015-05-13. 
119 Ett mångfacetterat begrepp med flertal alldagliga betydelser, som i ekonomisk doktrin fått en specifik 

mening som inte nödvändigtvis är den samma som i talsrpåk. Se kapitel 1.3.2 Begreppens makt. 
120 Se kapitel 1.3.3 Samhällsvetenskapens objektivitetsproblematik. 
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prissättningsmekanismer och de grundläggande ekonomiska begreppen som utgör 

kretsloppet. 

 
2.4.1 Kontextuellt händelseförlopp 

Lektionen börjar med lärarens frågeställning kring de ekonomiska aktörerna, eleverna 

får ger exempel på ekonomiska aktörer som sedan skrivs upp på tavlan och 

kompletteras i elevanteckningar. Det redogörs för den offentliga sektorn, bankerna, 

hushållen och företagen som delkomponenter av det ekonomiska systemet. Eleverna ger 

få exempel på vad dessa aktörer i praktiken symboliserar, den offentliga sektorn som 

aktör är den svårare delen för eleverna att exemplifiera kring. Det tydligaste exemplet 

som förekom var att skolan var del av den offentliga sektorn, detta efter att läraren 

framställt att den offentliga sektorn betalas121 med skattemedel122 

 

Vidare diskuteras fyra olika marknader där aktörerna interagerar med varandra, läraren 

ställer frågor kring vilka marknader det handlar om samt vad man kan köpa respektive 

sälja på dessa marknader. Eleverna svarar tjänster och varor (”kläder” och 

reparationer123) samt arbetsmarknadens förhållande mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Eleverna ställer en undrande fråga till svar på frågan kring 

kreditmarknaden, de vet att det handlar om bankernas förhållande gentemot resterande 

aktörer. Läraren förklarar ytterligare att det inte enbart är fråga om lån utan också räntor 

och besparingar, till sin hjälp för att visualisera detta använder läraren modeller.124 

 

Det är först vid det tredje skedet av lektionen, när läraren talar om 

pirssättningsmekanismer, som Myrdals kritiska infallsvinklar kan härledas till 

lektionens kontext125 (mer ingående om detta i kommande kapitel 2.4.2 Begrepp). Till 

sin hjälp för att illustrera prissättningsmekanismerna; utbudet och efterfrågan, använder 

sig läraren av utbud- och efterfrågakurvor för att illustrera när ett pris sätts på en 

specifik vara. Det framkommer ingen djupgående analys bakom priset i sig som en 

normativ eller objektiv faktor, priset blir således enbart beroende av utbudet och 

efterfrågan av en vara. Produktionsfaktorer nämns inte, utan jämviktspriset får sin större 

betydande roll.126 

 
2.4.2 Begrepp 

”Lån”127 förklaras som en form av betald tjänst där individen ”köper” pengar från 

banken, detta ”köp” härleds sedan till ”priset på (lånade) pengar”128 som i sin tur 

förklaras med begreppet ”ränta”129. Detta kan härledas till Myrdals kritiska 

utgångspunkter i relation till människors medvetenhet om det ekonomiska systemet130. 

                                                 
121 Läraren använde ordet ”finansieras” snarare än betalats, det fanns inte en ingående analys av detta. Se 

Bilaga E Observation 4: Ekonomiskt kretslopp, 2015-05-18. 
122 Bilaga E Observation 4: Ekonomiskt kretslopp, 2015-05-18. 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
125 Bilaga E Observation 4: Ekonomiskt kretslopp, 2015-05-18. Se kapitel 1.3.1 En normativ 

nationalekonomi och kapitel 1.3.2 Begreppens makt. 
126 Bilaga E Observation 4: Ekonomiskt kretslopp, 2015-05-18. Se kapitel 1.3.1 En normativ 

nationalekonomi. 
127 Bilaga E Observation 4: Ekonomiskt kretslopp, 2015-05-18. 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 Mer specifikt i förhållande till värdelärans uppkomst och ockupationens makt, utöver detta kan det 

också härledas till den nyliberala värdelärans tankestrukturer om hur allt rationellt mänskligt tänkande 

kan avgöras genom ekonomiska och matematiska analysramar. Se kapitel 1.3.1 En normativ 

nationalekonomi och kapitel 1.3.2 Begreppets makt, se not 23. 
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Under lektionens senare del talas det mycket om prissättningsmekanismer, läraren 

använder sig av penna, tavla och modeller för att illustrera förhållandet till pris som 

beskrivs utifrån tre grundbegrepp: ”utbud, efterfrågan och jämviktspris”131. Efterfrågan 

förklaras som en grundläggande förutsättning varpå försäljning kan vila, läraren 

förklarar för eleverna att deras möjlighet att köpa varor beror på huruvida det faktiskt 

finns en efterfrågan hos konsumenter att köpa dessa varor.132 Detta resonemang kan 

starkt kopplas an till Myrdals kritiska redogörelse av den nyklassiska värdeläran, och på 

så vis också direkt till prisbildningsteori och värdelära med utgångspunkt i ”jakten på 

maximeringen av lycka”.133 

 

Vidare bearbetas begreppet utbud som ett komplement till efterfrågan. Det presenteras 

som ett tvådimensionellt begrepp som hanterar både färdigproducerade varor och de 

råvaror som behövs vid produktion. Utbudet lanseras som en essentiell del av 

ekvationen för att bestämma ett bra pris, utöver detta har utbudet även en tredje 

dimension som benämns i viss mån, det vill säga producentens egna utbud av varor eller 

råvaror som denne sedan ska sälja vidare. Utbudets tredimensionella begrepp redovisas 

inte i form av en begreppsanalys eller modellredovisning utan blir snarare tydligare när 

man är medveten om de olika betydelserna kring utbud. Dessutom förklaras begreppet 

utifrån en mentalbild kring en producent som vill sälja till ett förmånligt pris134. Detta 

kan härledas till Myrdals redogörelse av gränsnyttoeffektens ”faktiska” betydelse.135 

 

Det är först när utbuds- och efterfrågekurvorna skär i varandra som jämviktspriset kan 

spekuleras över, genom måttet av dessa två begrepp hittar man det ideella priset som 

producenterna vill ha för sin vara och oftast det som man får betala som konsument. På 

så vis redogörs prisbildningsmekanismen som en direkt symbios mellan utbudet och 

efterfrågan, det är priset som konsumenten är villig att betala. Vidare påpekar läraren att 

det kan skapas ett överskott i både utbud och efterfrågan skulle priset sättas högre 

respektive lägre än vad jämviktspriset ligger. Detta ”överskott”136 redovisas genom att 

exemplifiera med mängden kaffepaket i förhållande till pris, lågt pris bidrar till mer 

sålda varor och tvärtom. Vilket resulterar i efterfråge- respektive utbudsöverskott137. 

 

2.5 Sammanfattning 
Flertal ekonomiska begrepp har behandlats under alla fyra observationstillfällen. 

Beroende på den då rådande undervisningssituationen, ämnets problematik och 

tidsmässiga- samt didaktiska anledningar har en del begrepp inte bearbetats respektive 

konkret förklarats. I vissa skeden har begrepp också återkommits men i denna 

sammanfattning har de enbart räknas upp en gång för att ge en sammanfattande bild av 

alla begrepp under alla observationstillfällen, detta för att ge läsaren en kvantitativ 

inblick i hur mycket av begreppen som faktiskt begripliggörs eller hanteras i 

undervisningen. 

                                                 
131 Bilaga E Observation 4: Ekonomiskt kretslopp, 2015-05-18. 
132 Ibid. 
133 Mer specifikt om hur gränsnyttan domineras av faktorerna utbud och efterfrågan. Se kapitel 1.3.1.2 

Den nyklassiska värdeläran. 
134 Bilaga E Observation 4: Ekonomiskt kretslopp, 2015-05-18. 
135 Se kapitel 1.3.1.2 Den nyklassiska värdeläran. 
136 Bilaga E Observation 4: Ekonomiskt kretslopp, 2015-05-18. 
137 Detta kan härledas till Myrdals kritiska infallsvinklar på nyttomaximeringens dimensioner, i detta fall 

finns denna nyttomaximering konkret beskriven i ovanstående redovisning i klassrummet. Se kapitel 1.3.1 

En normativ nationalekonomi, Bilaga E Observation 4: Ekonomiskt kretslopp, 2015-05-18. 
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Figur 2.0 Sammanfattande begreppstabell, egen modell. 

 

Av totalt 32 begrepp förklarades sju bristfälligt i den mån att de enbart gav en 

beskrivning, eller en delbeskrivning av begreppet i relation till det kontextuella 

händelseförloppet. Exempel på dessa begrepp är; ”BNP”, ”Skuld & Ränta”, 

”Subprimelån”, ”Penningmängd”, ”Pris” och ”Kredit”138 et cetera. I relation till dessa 

finns sammanlagt fyra begrepp som inte förklarades men som delvis nämndes i ett 

socialt samspel eller som fanns med på redovisningsmaterial så som PowerPoints eller 

modeller. De fyra begrepp som inte behandlades var; ”Skuldfälla”139, ”Stora 

kurssvängar”140, ”Maximera vinster”141 och ”Säkerhet”142.  

 

Det finns ett återkommande begrepp i relation till ”Pris”143 som inte nämndes (och 

därmed inte presenteras av ovanstående modell) i relation till prisbildningsmekanismer. 

Det är det som Myrdal refererar till som ett ”ursprungligt pris” eller priset för 

produktion144. Detta nämns inte vid formuleringen av pris-begreppet vilket lämnar en 

stor lucka i begreppsbildningen hos eleverna i samband med prisbildningsmekanismens 

högre abstraktionsnivå. Pris-begreppet är också ett av de begrepp som återkommer vid 

alla observationer men förklaras enbart grundligt vid den sista lektionen som i första 

hand präglas av mikroekonomiska förklaringsmodeller. Detta trots att själva begreppet 

utgör en mycket stor grund varpå makroekonomin vilar.145 

 

Det ska dock noteras att begreppsbildning och begreppsredovisning inte är fritt från 

diverse konsekvenser och förutsättningar, vare sig det kan vara tid eller förkunskaper146 

och dessutom bör även noteras att denna sammanfattning är resultatet av observationer 

gjorda vid ett specifikt tillfälle, en vidareutveckling av begreppen som bristfälligt 

                                                 
138 Se Bilaga B – Observation 1: Monetarism, 2015-05-05, Bilaga C Observation 2: Utvecklingsländer, 

2015-05-07, Bilaga D Observation 3: Eurokrisen, 2015-05-13, Bilaga E Observation 4: Ekonomiskt 

kretslopp, 2015-05-18. 
139 Se Bilaga D Observation 3: Eurokrisen, 2015-05-13. 
140 Se Bilaga C Observation 2: Utvecklingsländer, 2015-05-07. 
141 Ibid. 
142 Se Bilaga D Observation 3: Eurokrisen, 2015-05-13. 
143 Se Bilaga E Observation 4: Ekonomiskt kretslopp, 2015-05-18. 
144 Se kapitel 1.3 Myrdals kritik av nationalekonomin. 
145 Se förhållanden mellan prisbildningsteorier enligt klassisk- och nyklassisk värdelära under rubriken 

1.3.1 En normativ nationalekonomi. 
146 Se kapitel 3.1 Objektivitet och 3.3 Ekonomi och vetenskap. 
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förklarats eller inte förklarats kan exempelvis fortfarande förklaras vid kommande 

lektionstillfällen utöver de specifika lektionstillfällena som ovan har observerats147   

                                                 
147 Se kapitel 1.4.1 Direktobservation för mer ingående redovisning av observationens metodiska 

problematik. 
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3 Intervjuer 
Under denna del av uppsatsen presenteras svaren i enlighet med intervjuschemat varpå 

deras frågor vilar148. Intervjuerna kategoriseras under tre rubriker som övergripligt 

hanterar syftesfrågornas grundläggande teman. Intervjucitat kombineras under varandra 

från respektive lärare som svarar likartat i enlighet med en annan lärare. De punkter där 

lärarna inte är eniga presenteras osckså som del av resultatet och diskuteras i senare del 

av uppsatsen.  

 

3.1 Objektivitet 
Det fanns en viss insikt i en objektivitetsproblematik bakom ekonomiundervisningen, 

det fanns också incitament som tydde på att källkritik inte var enkelt att arbeta med i 

ekonomi samt att det kunde finnas skillnader mellan elevers kunskaper beroende på 

vilken inriktning av samhällsprogramen som de läser.149 
 

”Tja.. alltså vi arbetar med objektivitet i den mån att vi redogör för eleverna om olika ekonomiska 

teorier som... vi själva inte anser är de rätta. … huvudsaken är däremot att de ska kunna båda 

(exemplet Keynesianism & Monetarism) teorier.”150 
 

”… alltså det är ju mycket mer värderingar … ja men det får man förhålla sig till och jag… tror 

man gör det genom att köra på båda sidor, alltså förhålla sig nyanserat.”151 
 

”Opartiskhet och saklighet försöker vi att hålla oss till så mycket som bara möjligt… Det är inte 

enkelt att dra resonemang kring detta som alla elever förstår … Jo... men genom att vi ofta redogör 

för olika typer av ekonomiska system...”152 
 

”… opartiskhet det här med att förmedla olika synvinklar på ekonomin. … alltså jag tänker på 

politiska synvinklar så som marxism då.”153 

 

Objektiviteten i detta sammanhang karaktäriseras som en form av redovisning av flertal 

teoretiska förklaringsmodeller, där ekonomin utgör en specifik arena varpå olika 

ekonomiska teorier redogörs för. Lärarna menar på att det kritiska förhållningssättet i 

ekonomiundervisningen främst kretsar kring de existerande ekonomiska 

förklaringssätten154. Detta kan härledas till Myrdals och Bergströms indikatorer för 

självmedvetenhet (främst Bergströms ”Värderingsfrihet”) inom samhällskunskapernas 

objektivitetsidkanden155. Lärarna är också överens om att de historiska bakomliggande 

förklaringarna till ekonomins teoretiska utgångspunkter är viktiga för att eleven ska 

förstå världsekonomins utveckling och nuvarande status.156 
 

”Vi har ju en del källkritiska uppgifter som vi arbetar med, det kan handla om ekonomiska 

utlåtanden, fondanalyser eller ekonomiska redogörelser. Oftast arbetar vi dock med ekonomiska 

källor så som internetsidor och tidskrifter, ekonomisk redovisning blir ju ofta den grund då… där 

vi lägger mest fokus.”157 

                                                 
148 Se kapitel 1.4.3 Datahantering och Bilaga A Intervjufrågor. 
149 Intervju – Lärare 1: Monetarism, Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer, Intervju – Lärare 3: 

Eurokrisen, Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
150 Intervju – Lärare 1: Monetarism. 
151 Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer. 
152 Intervju – Lärare 3: Eurokrisen. 
153 Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
154 Intervju – Lärare 1: Monetarism, Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer, Intervju – Lärare 3: 

Eurokrisen, Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
155 Se kapitel 1.3.3 Samhällsvetenskapens objektivitetsproblematik. 
156 Intervju – Lärare 1: Monetarism, Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer, Intervju – Lärare 3: 

Eurokrisen, Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
157 Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
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”När det gäller just ekonomiundervisningen så finns det sällan utrymme för ’källkritik’ i samma 

mån som när man arbetar … samhällsvetenskaper. Man skulle … bygga en källkritisk uppgift som 

kretsar kring att förklara börskraschen utifrån en marxistisk ekonomisk synvikel... det är det jag 

kan tänka mig.”158 
 

”Jag kanske missuppfattar det men det här med källkritik och kritiskt granska tycker jag är två 

olika… jag kan tycka att det är … visserligen här de ihop men för mig är … det viktigt att de är 

kritiska, än att de är kritiska till källan.”159 
 

”… källkritik handlar ju mycket om att avgöra vilken källa som är ekonomiskt rätt och så. Jag kan 

tänka mig att det finns politiskt influerade ekonomiska ”källor” på nätet och så. Vi brukar göra så 

att eleverna får redovisa sina källor i text … kring varför man valde en källa.”160 

 

I arbetet med att främja opartiskhet och saklighet framkommer olika former av 

tillvägagångssätt, det vanligaste ligger i redogörandet av ekonomiska teorier som står i 

motpol till varandra. Lärarna är överens om att källkritiken främst utformas genom 

kritisk insikt i ekonomiskt källmaterial i form av exempelvis böcker och tidskrifter.161 

Lärare 2 anser dock att eleverna bör vara kritiska hela tiden, inte enbart till källor.162 

Men objektiviteten får en ytterligare dimension i sambandet mellan undervisningens 

opartiskhet och saklighet kontra främjandet av ett ”källkritiskt medvetande”163. I en 

intervju presenteras källkritik inte enbart som ett kritiskt förhållningssätt gentemot 

teorier men också gentemot ekonomisk redovisning, det finns i detta fall en direkt 

ekonomianalytisk koppling till källkritiska övningar.164 

 
3.1.1 Begreppsintroduktion 

Förmedlingen av ekonomiska begrepp var inte det problematiska området för lärarna att 

angripa, varje lärare hade sitt eget sätt att förmedla och begripliggöra begrepp så att 

eleverna förstod innebörden och användbarheten med dessa.165 Det fanns dock ingen 

djupgående lingvistisk analys av begreppen utifrån normativa historiefilosofiska anslag 

i likhet med Myrdals kritiska resonemang166, dock fanns det intressanta pedagogiska 

implikationer bakom begreppsredovisningen ur tidsmässig och didaktiska 

referensramar.167 
 

”Jag introducerar ofta begrepp genom tavlan eller genom en PowerPoint där jag ’highlightar’ delar 

av begreppen … och beskriver vad det innebär i grunden. Vi kan inte gå ”bakom” begreppen så att 

säga ... det beror ju oftast på att vi helt enkelt inte har tiden att göra så”168 
 

”Oj… Det är nog olika, ekonomiska begrepp brukar jag nog... alltså att de kommer när de kommer. 

Så förklarar man dem när man förklarar dem … Jag har ju kursen internationell ekonomi – den som 

                                                 
158 Intervju – Lärare 1: Monetarism. 
159 Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer. 
160 Intervju – Lärare 3: Eurokrisen. 
161 Intervju – Lärare 1: Monetarism, Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer, Intervju – Lärare 3: 

Eurokrisen, Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
162 Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer 
163 Se kapitel 1.2 Problemdiskussion. 
164 Intressant att notera är att den källkritiska ståndpunkten gentemot ekonomisk redovisning 

presenterades som källkritisk övning av lärare inom ekonomisk inriktning, inte minst i relation till kapitel 

3.2.1 Kvalitativa skillnader. Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
165 Intervju – Lärare 1: Monetarism, Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer, Intervju – Lärare 3: 

Eurokrisen, Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
166 Se kapitel 1.3 Myrdals kritik av nationalekonomin. 
167 Se kapitel 1.3.3.1 Didaktiska implikationer. 
168 Intervju – Lärare 1: Monetarism. 
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du var på – där har jag tidigare haft en inledning där jag har kört stenhårt med dem här begreppen, 

inflation, kapitalutflöde osv.”169 

 

”Vanligen gör jag som så att jag diskuterar begreppet med eleverna, i vissa fall har jag gjort som så 

att jag ber dem ’googla’ begreppet och hitta så många meningar till det som går. … Sedan ber jag 

dem återberätta betydelserna av de ekonomiska begreppen”170 
 

”När jag redogör för begrepp så utgår jag ju ofta från betydelsen av själva begreppet i ordböcker och 

kursmaterial och sedan försöker jag väl exemplifiera… eller tydliggöra så att eleverna förstår. ”171 

 

Vid samtalet med Lärare 1 ställdes frågan kring varför vissa begrepp så som exempelvis 

”värde” inte gavs mer tid att reflekteras över. Svaret var främst bundet till en tidsmässig 

pedagogisk problematik, utöver att det inte fanns tid så fanns det heller inget utrymme 

att lära ut just det i förhållande till kvantiteten av kunskaper som elever skulle kunna172. 

Det kritiska förhållningssättet gentemot begrepp försvarades med användningen av 

ordböcker av Lärare 4, och likt Lärare 3 kretsade det källkritiska incitamenten bakom 

begreppens ”mångsidighet”173 snarare än begreppens normativa konstruktion174 eller 

utifrån någonting ”som kräver en djupgående lingvistisk analys eller kanske 

’dekonstruktion’”175. Lärare 3 redovisar däremot en bakomliggande politisk dimension 

av begreppen genom att attributera dem till en specifik idéologisk sida av den 

ekonomiska debatten.176 Lärare 2 talar om att begreppen introduceras- och förklaras när 

de väl dyker upp, dock håller läraren fast vid att hen brukade introducera begrepp som 

introduktionsmoment.177 

 
3.1.2 Kvalitativa skillnader 

Lärarna var överens om att det inte borde finnas skillnader i ekonomiundervisningens 

själva utlärningsdimension, men att de mycket väl kunde tänka sig att elever lärde sig 

”olika saker” eller fokuserade mer ingående på andra teman i relation till vilken specifik 

inriktning de hade valt. Lärarna är överens om att skillnaderna är ämnesmässiga snarare 

än pedagogiska.178 
 

”Men jag kan anta att det finns vissa skillnader som kan ha att göra med vad eleverna lär sig, 

absolut. Dock tror jag inte att lärarnas syn på ämnet ekonomi … förvrängs allt för mycket av vad 

de lär ut så att säga.”179 
 

”… jag tror inte att exempelvis samhällsundervisningen fungerar annorlunda i en klass med 

ekonomisk inriktning. … tvivlar jag på att det skulle vara en skillnad.”180 
 

                                                 
169 Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer. 
170 Intervju – Lärare 3: Eurokrisen. 
171 Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
172 Detta kan i sin tur härledas till kursplanens incitament om att elever ska ha ett ”källkritiskt 

medvetande”. Dock ska eleverna tillämpa detta källkritiska medvetande genom användning av begrepp, 

modeller och teorier. Det specificeras inte ytterligare kring elevers förhållande till begreppen eller kritik 

av begreppen som del av det källkritiska tankemönstret. Se kapitel 1.2 Problemdiskussion, Intervju – 

Lärare 1: Monetarism. 
173 Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp, Intervju – Lärare 3: Eurokrisen. 
174 Se kapitel 1.3.2 Begreppens makt. 
175 Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
176 Intervju – Lärare 3: Eurokrisen. 
177 Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer. 
178 Intervju – Lärare 1: Monetarism, Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer, Intervju – Lärare 3: 

Eurokrisen, Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
179 Intervju – Lärare 1: Monetarism. 
180 Intervju – Lärare 3: Eurokrisen. 
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”Vi har ju en skyldighet att anpassa oss till gruppen så det blir en svårighet att introducera exakt så 

det blir ju en… man går ju efter nått medel det är ju klart. Det blir ju skillnad, även om det centrala 

innehållet är det samma.”181 
 

”Jag skulle väl säga som så att elever som läser ekonomiinriktade program ofta kan mer 

ekonomiskt specifika saker. Men inte att de skulle vara ”duktigare” utan snarare kunna ”mer” om 

ekonomin...”182 

 

Lärarna tydde på att det kunde finnas kvalitativa skillnader baserade på elevers egna 

intressen, och att dessa egna intressen kunde avgöra vad man väljer att memorera. Dock 

påpekade lärarna att själva utlärningsmetoden inte borde ha varit annorlunda (mer om 

detta i kapitel 2.2.3 Ekonomi och Vetenskap)183 och dessutom att eleverna inte 

nödvändigtvis var ”duktigare” i klassrummet i relation till deras ämnesval. De 

kvalitativa skillnaderna kunde därmed snarare härledas till inriktningarnas 

läroplansbundna ämneshantering.184 

 

3.2 Ekonomiundervisningens betydelse 
Inom de samhällsvetenskapliga inriktningarna var den historiska redogörelsen av 

ekonomins utveckling en stark grund varpå ekonomiundervisningen kunde bedrivas i 

samhällelig utgångspunkt, detta markeras tydligt hos majoriteten av de intervjuade 

lärarna185. Lärare 4 talar om att den historiska redovisningen av ekonomins utveckling 

förekommer, men inte alls i lika stor omfattning. Hen påpekar att man tenderar att 

fokusera mer på det rådande ekonomiska läget snarare än de historiska 

utgångspunkterna, även om de förekommer i undervisningen i ett mindre omfång.186 
 

”Vanligtvis är det ju just de ’marknadsliberala’ teorierna.. om man ska kalla dem det, och den 

marxistiska teorin. … merkantilismen, sedan talar vi ofta om både Marx och Smith samt 

kolonialismen och början på världshandeln...”187 
 

”… till viss del romarna. … sedan talar man ju mycket om den här tiden där de merkantilistiska 

idéerna får sitt ursprung … Börskrascherna, tulpanmanin brukar man ju tala nämna... sen har vi 

Finanskrisen. Jag brukar också prata väldigt mycket om den här Svenska 90-talskrisen”188 
 

”De tre vanliga är ju Marknadsekonomin, Planekonomin och Blandekonomi. Det är dem tre 

’teorierna’ eller systemen snarare, som är som viktigast. …”189 
 

”Merkantilismen, 1700- och 1800-talen är ju viktiga sedan arbetar vi också mycket med nutiden 

då, precis som idag (dagens lektion). Sedan har vi ju guldmyntfoten och börskraschen och så 

vidare…”190 

 

Den historiska redovisningen är främst grundad kring kunskaper som leder till det 

ekonomiska samhälle vi har idag. Man redogör för Adam Smith och Karl Marx som två 

avvikande teoretiker i en världsekonomisk arena. Man talar dessutom om 

merkantilismen och protektionismen, men inte i detaljer utan snarare som 

                                                 
181 Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer. 
182 Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
183 Intervju – Lärare 1: Monetarism, Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer, Intervju – Lärare 3: 

Eurokrisen. 
184 Se kapitel 3.2 Ekonomiundervisningens betydelse, Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
185 Intervju – Lärare 1: Monetarism, Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer, Intervju – Lärare 3: 

Eurokrisen. 
186 Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
187 Intervju – Lärare 1: Monetarism. 
188 Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer. 
189 Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
190 Intervju – Lärare 3: Eurokrisen. 
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delkomponenter av den ekonomiska utvecklingen fram tills idag.191 Lärare 2 och 4 talar 

däremot oftare om ekonomiska event och händelser i större omfång än teoriernas 

framkomst.192 

 

I detta skede kan man dra paralleller till föregående avsnitt om kvalitativa skillnader i 

undervisningen där lärarnas undervisning präglas av ämnesmässiga prioriteringar193. 

Trots detta förekommer det i intervjuerna med alla lärare om att den nutida ekonomiska 

situationen är betydligt mycket viktigare än den historiska grunden varpå den vilar. 

Resonemangen bakom detta ligger i elevernas framtid och deltagande i samhället som 

konsumenter, försäljare och medborgare. Lärarna argumenterar utifrån en samhällelig 

mikronivå då de överens prioriterar undervisningens tyngd på nutida ekonomiska 

företeelser.194 
 

”… är det ju viktigt för eleven att veta hennes roll i det hela så att säga, vad hon ser och tycker och 

hur hon ska göra när hon väl blir myndig... och ska jobba... och skaffa hus och så.”195 
 

”Att hushålla (företagsekonomi) med begränsade resurser då, kärnan alltså. Sedan i 

nationalekonomin handlar det om hur man ska maximera effektiviteten på nationsnivå. …att 

hushålla så att vi får så mycket som möjligt som vi kan använda, alltså att inte använda ett 

system… som gör att kakan blir mindre.”196 
 

”… det är viktigt att veta hur vi kom hit… och varför vi har kommit överens om just det 

ekonomiska system vi har idag då... men också varför detta system inte finns i alla länder. Kina 

och Nordkorea är ju exempel på detta…”197 
 

”Alltså det viktigaste för mig är ju helhetsbilder… jag tänker då på hur ekonomin fungerar i 

dagsläget och vilka möjligheter man har i vår moderna ekonomi.”198 

 

Redogörelsen av den moderna ekonomins nuvarande tillstånd, samt de bakomliggande 

krafter (och aktörer) som styr ekonomin framåt är viktiga utgångspunkter att basera 

ekonomiundervisningen på enligt de intervjuade lärarna. Den historiska redogörelsen får 

en stark sekundär ställning, där det historiska förloppet anses vara viktigt för elevernas 

ämnesmässiga förståelse199. Abstraktionsnivån kretsar i detta fall kring förståelse av hur 

saker är än i hur de kom till som istället tjänar ett beskrivande syfte. Detta kan härledas 

till Myrdals kritik och begreppsbildningarnas position i samhället200. Men också till 

Bergströms objektivitetsmodell där det är mindre viktigt att kritiskt granska det 

föregångna utan att snarare försöka beskriva verkligheten som finns.201 

 

                                                 
191 Dock finns inga idkande på någon filosofisk idealbild av det ekonomiska tänket som framhävs likt 

Myrdals kritik. Se kapitel 1.3.1 En normativ nationalekonomi. Intervju – Lärare 1: Monetarism, Intervju – 

Lärare 3: Eurokrisen, Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
192 Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer, Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
193 Har framkommer tydliga nedslag i ekonomiundervisningens ämneskontext, samhällslärare fokuserar 

betydligt mer djupgående på de historiska bakgrunderna till ekonomin i dagsläget och hur ekonomin 

utformats. Se kapitel 3.1.2 Kvalitativa skillnader. 
194 Intervju – Lärare 1: Monetarism, Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer, Intervju – Lärare 3: 

Eurokrisen, Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
195 Intervju – Lärare 1: Monetarism. 
196 Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer. 
197 Intervju – Lärare 3: Eurokrisen. 
198 Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
199 Intervju – Lärare 1: Monetarism, Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer, Intervju – Lärare 3: 

Eurokrisen, Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
200 Se kapitel 1.3.1 och 1.3.2. 
201 Se kapitel 1.3.3 Samhällsvetenskapens objektivitetsproblematik. 
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3.3 Ekonomi och vetenskap 
Det framgick att man ofta talade ekonomins roll i samband med undervisningen, men på 

samhällerliga grunder. Oftast handlade det om hur saker ser ut att fungera ekonomiskt, 

men också vilka ekonomiska möjligheter eleverna hade som delaktiga i samhället. 

Utöver detta verkade inte finnas mycket tidsutrymme202 att djupgående problematisera 

ekonomiundervisning eller ekonomiämnet i sig.203 
 

”Vi diskuterar ju ekonomins roll ofta.. eller tja kanske inte nödvändigtvis ’diskuterar’ men snarare 

talar om det öppet. Oftast talar vi om bankerna och om hur ekonomin fungerar i samhället. … vi 

brukar hantera privatekonomi som en form av introduktion...”204 
 

”Jo men visst man börjar ju i den änden vid företagen som de som bygger välfärden och skapar 

samhället … hur ekonomin ser ut och vad det innebär för möjligheterna att kunna bygga den 

välfärd vi vill ha …”205 
 

”… jag skulle vilja säga att jag tar upp lite om ekonomins roll i samhället varje lektion. Genom att 

hänvisa till nutida händelser… och kanske till och med visa.. och tala om en överskrift från 

Affärsliv… eller DN eller någon annan tidskrift.”206 
 

”… vi redogör nog snarare för den, men när vi inte har ekonomi som ämne det är oftast då 

diskussionen om den kommer… Inte minst när vi pratar om (politiska) ideologier.”207 

 

När ekonomins roll väl diskuteras sker det i relation till nuvarande samhälleliga 

händelser208. Lärare 4 driver fram diskussionen om ekonomins roll i samhället genom 

presentation av ekonomiska tidskrifter som handlar om ekonomiska event. Lärare 3 

bemöter ekonomiska diskussioner som resultat av politiska resonemang då man arbetar 

med ideologier i undervisningen. Lärare 1 diskuterar det med eleverna utifrån 

ekonomiundervisningen i sig. Diskussionen kretsar dock återkommande till 

samhällsnivån och till viss mån individnivå då man exemplifierar kring hur ekonomin 

påverkar, eller kommer att påverka, eleven.209 

 

Det problematiska med att hålla sig till nuet i ekonomiundervisningen kan härledas till 

Bergströms objektivitetsproblematiska redogörelse av samhällsvetenskapsämnets 

komplexitet, men också till Myrdals kritiska redogörelse av samhällets ”icke-kritiska” 

förhållningssätt gentemot ekonomin210. Detta kan i sin tur kopplas an till en av de 

många anledningarna bakom lärarnas personliga reflektioner, eller ”icke-reflektioner” 

av ekonomins status som vetenskap.211 

 

                                                 
202 Se kapitel 3.1 Objektivitet. 
203 Intervju – Lärare 1: Monetarism, Intervju – Lärare 3: Eurokrisen, Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt 

kretslopp. 
204 Intervju – Lärare 1: Monetarism. 
205 Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer. 
206 Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
207 Intervju – Lärare 3: Eurokrisen. 
208 Det intressanta bakom makro- och mikroekonomiska redogörelser ligger i begreppsredovisningen som 

utgör en stark del av undervisningen, inte minst då man talar om termen ”pris” som en faktor. I enbart ett 

av observationstillfällena talar läraren om pris med utgångspunkt i samhällsekonomin, i de andra 

observationstillfällena nämns inte prisbildningsteorier, se kapitel 2.5 Sammanfattning, kapitel 1.3.1 En 

normativ nationalekonomi och kapitel 2.4.2 Begrepp. 
209 Intervju – Lärare 1: Monetarism, Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer. 
210 Se kapitel 1.3 Myrdals kritik av nationalekonomin och 1.3.3 Samhällsvetenskapens 

objektivitetsproblematik 
211 Se kapitel 3.3.1 Lärares syn på ekonomins vetenskaplighet. 
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3.3.1 Lärares syn på ekonomins vetenskaplighet 

Det återkommande svaret hos de intervjuade lärarna är att tiden är knapp, tidsbristen 

bidrar till att ämnets komplexitet sällan diskuteras mellan lärarna själva och därmed kan 

man dra paralleller till att denna komplexitet inte heller får ett konkret utrymme i 

undervisningen. Även om den ibland, medvetet eller omedvetet, får ett utrymme vid 

både föreläsningar och socialt samspel vid undervisningstillfällen:212 
 

”Nej det gör vi ytterst sällan om inte alls, vi finner helt enkelt ingen tid för att göra det. Mycket av 

vår tid går åt annat än just ämnets problematik eller- i vissa fall, till att planera lektioner. … 

dessutom är det mycket som ska läras ut också”213 
 

”Nej det tror jag faktiskt inte vi gör. … man dränks i elevärenden och bedömningar och 

kursinnehåll …”214 
 

”… som lärare brukar vi inte riktigt tala i termer om ämneskunskaper förutom vid gemensamma 

planeringar. … men jag tror nog kanske det är så att vi också prioriterar de mest basala sakerna 

främst ...”215 
 

”Nej inte riktigt, alltså jag har ju läst Myrdals bok … för relativt länge sedan… men nej det gör vi 

inte, vi finner väl ingen tid för att göra sådant och för oss är ju ekonomin vetenskaplig i den mån 

att man faktiskt kan se vilka krafter det är som styr i samhället och man kan redogöra för…”216 

 

Ekonomiundervisningens källkritiska förhållningssätt präglas i dessa fall av en 

återkommande tidsbrist i relation till ett kvantitativt pedagogiskt problem som 

karaktäriseras av mängden kursrelaterad kunskap217. Detta kan härledas till Vernerssons 

resonemang kring vad samhällslärare prioriterar i undervisningen och hur tiden kan vara 

en avgörande faktor218. Lärarna är däremot medvetna om att diskussionen finns men att 

det påverkar eleverna i olika mån, i vissa fall inte alls.219 
 

”Nej inte i den mån att eleverna lär sig mindre, de lär sig det som de ska lära sig enligt skolverkets 

läroplan och vi lärare fokuserar på det som är mest väsentligt för eleverna att lära sig då.”220 
 

”rent konkret i min undervisning skulle inte den diskussionen göra någon stor skillnad.”221 
 

”Det gör det säkert, ehm.. jag kan tänka mig det .. utifrån en kunskapsmässig eller insiktsfull sida 

då, men det påverkar inte vår förmåga att lära ut eller planera.”222 
 

”Ja det kan jag tänka mig.. eller alltså det kanske inte påverkar oss, jag tror det påverkar eleverna 

mer än oss …”223 

 

Vid frågan om reflektioner, respektive icke-reflektioner av ämnet ekonomi som 

vetenskap, ställdes en andra fråga kring hur lärarna upplevde att deras förhållande till 

ämnet ekonomi i sin helhet påverkade dem och deras elever. Lärarna var osäkra på 

                                                 
212 Intervju – Lärare 1: Monetarism, Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer, Intervju – Lärare 3: 

Eurokrisen, Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. Se kapitel 32. Ekonomiundervisningens betydelse. 
213 Intervju – Lärare 1: Monetarism. 
214 Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer. 
215 Intervju – Lärare 3: Eurokrisen. 
216 Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
217 Intervju – Lärare 1: Monetarism, Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer, Intervju – Lärare 3: 

Eurokrisen, Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
218 Se kapitel 1.3.3 Samhällsvetenskapens objektivitetsproblematik. 
219 Intervju – Lärare 1: Monetarism, Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer, Intervju – Lärare 3: 

Eurokrisen, Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
220 Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
221 Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer. 
222 Intervju – Lärare 3: Eurokrisen. 
223 Intervju – Lärare 1: Monetarism. 
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huruvida en reflektion om ekonomi som vetenskap respektive icke-vetenskap skulle 

påverka elevernas kunskaper. Lärare 1 antydde att en brist på sådan diskussion kan 

påverka eleverna mer i relation till vad man lärt ut. Lärare 4 påpekade att en sådan 

diskussion inte nödvändigtvis behövde påverka kunskaperna eftersom eleverna lärde sig 

det som de bestämt skulle kunna. Likaså påpekade Lärare 3 att elevernas insikter kunde 

påverkas om man hade haft en öppen diskussion kring ekonomiämnets vetenskaplighet, 

förutsatt att de hade tagit till sig den. Alla tre parter var överens om att deras planering 

av undervisningstillfällen inte hade påverkats i någon högre grad.224 

 

3.4 Sammanfattning 
Objektiviteten och opartiskheten kategoriseras av ämnesmässig nyansering, det handlar 

alltså om att förmedla alla möjliga ekonomiska synvinklar (teorier/system) i 

undervisningen. Genom redovisning av dessa eller genom applicering av olika former 

av ekonomiska förklaringar på dåtida- eller nutida ekonomiska problem och 

händelser.225 Begreppsbildningen i ekonomiundervisningen ser olika ut beroende på 

lärares egna undervisningsstilar. Återkommande är dock att ingen av lärarna lägger 

stark tonvikt vid att språkligt redogöra för ekonomiska begrepp och deras filosofi-

historiska ursprung, inte heller ansåg lärare att deras elever kunde mer eller mindre i 

relation till vilka samhällsinriktningar de valt. Utöver detta hade ingen av lärarna 

diskuterat ekonomins roll i samhället som vetenskaplig, respektive icke-vetenskaplig.226 

 

 
Figur 3.0 Ekonomihistoriskt fokus (egen modell). 

 

Det mest återkommande historiska nedslaget i ekonomiundervisningen var 

merkantilismens framkomst, alla fyra lärare behandlade just detta historiska nedslag 

som norm. Ekonomiska teorier och historiska händelser (så som börskraschen, 

finanskrisen osv.) var också presenterade som en historisk grund varpå undervisningen 

vilade. De minst återkommande historiska momenten var redogörandet av 

blandekonomier och antika ekonomiska system eller nationer som enbart en lärare 

vardera, behandlade i sin undervisning.227  

                                                 
224 Intervju – Lärare 1: Monetarism, Intervju – Lärare 2: Utvecklingsländer., Intervju – Lärare 3: 

Eurokrisen, Intervju – Lärare 4: Ekonomiskt kretslopp. 
225 Se kapitel 3.1 Objektivitet. 
226 Se kapitel 3.1.1 Begreppsintroduktion, kapitel 3.1.2 Kvalitativa skillnader och kapitel 3.3 Ekonomi 

och vetenskap. 
227 Se kapitel 3.2 Ekonomiundervisningens betydelse. 
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4 Diskussion 
Denna del av uppsatsen kommer att hantera framtagen data utifrån Myrdals kritiska 

resonemang, fokus ligger främst vid att redogöra för när Myrdals kritik är träffande 

respektive inte träffande i relation till framtagna resultat från observationer och 

intervjuer. Avsnittet avslutas med pedagogiska implikationer över resultat samt förslag 

på framtida forskning inom området. 

 

4.1 En normativ ekonomiundervisning 
Myrdals kritik av ekonomin grundar sig på att kritiskt granska den moderna ekonomiska 

utvecklingen utifrån ett historiskt-, filosofiskt och språkligt resonemang. Myrdal & 

Linds perspektiv pekar på ekonomin som ett resultat av för-definierade fysiokratiska 

intressen, som med tiden har utvecklats till en normativ vetenskap i samhällets 

medvetande228. Detta får inte enbart sitt uttryck i de teoretiska resonemangen utan också 

i studiens observationer och intervjuer.229 Vidare påpekar Myrdal och Lind dessutom att 

kritiken gentemot ekonomin som helhet sällan får ett stort utrymme eller i vissa fall inte 

initieras. De ekonomiska begreppens särställning och förklaringsmakt i relation till 

samhällerliga event har gett ekonomiämnet sin unika ställning inom 

samhällsvetenskaperna som en normativ sanning.230 

 

Hos alla intervjuade lärare framkom det att ingen av dem diskuterat ekonomins roll som 

vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig i samfund med kollegor eller elever, 

anledningarna bakom detta var oftast pedagogiska och tidsmässiga. Men i två av fallen 

framgick det att man inte alls hade reflekterat över detta förhållande. I två andra fall 

framkom det att man var medveten om att en sådan debatt fanns och att man dessutom 

var medveten om Myrdals kritik kring denna problematik231. Vidare framgick också att 

ämneskunskaper mellan elever inom olika inriktningar kunde skifta, beroende på 

ämnets prioriteringar men att lärare inte ansåg sig lära ut annorlunda (ur en didaktisk 

synvinkel).232 Arbetet med källkritik i respektive ekonomiundervisning såg annorlunda 

ut beroende på vilken lärare och vilken inriktning som undervisningstillfällena 

kategoriserades av.233 

 

Det förekom ingen ingående kritik av nationalekonomins idémässiga grunder likt 

Myrdal & Linds resonemang. Vid intervjuer framgick att lärarna själva använde en 

normativ terminologi för att förklara ekonomiska samband och resonemang, man kan 

dra paralleller till Myrdals kritiska resonemang kring den nyklassiska värdelärans 

påverkan på samhället234. Läraren är således inte medveten om det ekonomiska 

tankesättets rötter eller att hen är del av det. Föreläsningen av ekonomin sker därmed 

inom alla inriktningar med utgångspunkt i ett fördefinierat ekonomiskt tankesätt235, trots 

strävan att bedriva en värderingsfri undervisning236. Intervjuerna, såväl som 

observationerna, påpekade tydligt att både ekonomiska förklaringsmodeller och begrepp 

                                                 
228 Se kapitel 1.3.1 En normativ nationalekonomi och kapitel 1.3.2 Begreppens makt. 
229 Se del 2 Observationer och del 3 Intervjuer. 
230 Se kapitel 1.3.2 Begreppens makt och kapitel 1.3.3 Samhällsvetenskapens objektivitetsproblematik. 
231 Se kapitel 3.3.1 Lärares syn på ekonomins vetenskaplighet och kapitel 1.1 Syfte; fråga 3. 
232 Se kapitel 3.1.2 Kvalitativa skillnader. 
233 Se kapitel 3.1 Objektivitet 
234 Se kapitel 3.2 Ekonomiundervisningens betydelse, kapitel 3.3 Ekonomi och vetenskap och kapitel 

1.3.1 En normativ nationalekonomi. 
235 Se del 2 Observationer och kapitel 3.1.1 Begreppintroduktion. 
236 Se kapitel 3.1 Objektivitet och kapitel 1.1 Syfte; fråga 1. 
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var hämtade ur läromaterial som inte förmedlade en filosfihistorisk-, kritisk 

infallsvinkel på ekonomin och det ekonomiska tänkesättet237. 

 
4.1.1 Begreppens maktordning 

Myrdals kritik och Linds redovisning av begreppens funktionalitet förekommer tydligt i 

samband med begreppenförklaringar i undervisningen. Man kan argumentera för 

Myrdals kritik om ett indoktrinerat ekonomiskt tankesätt då man söker att ”förklara” 

eller söker ”betydelser” för ekonomiska begrepp i undervisningen utifrån fördefinierade 

källor238. Någon filosofihistorisk bakgrund till begreppens tillkomst, eller ens en 

lingvistisk kritik gentemot begrepp förekommer inte i någon av observationerna239. Vid 

frågan kring varför härleds mycket av det till en tidsmässig och pedagogisk 

problematik240. Vidare är intressant att notera att ekonomiundervisningens 

begreppsförmedling får sitt stora innehåll från etablerade läromedel och internet241, 

vilket gör att problematiken vidgas kring huruvida dessa källor till begreppen förhåller 

sig vetenskapligt kritiska gentemot ekonomins normativa tankestrukturer. 

 

Detta betyder i sin tur att begrepp som ”värde” och ”pris” inte definieras som subjektiva 

enligt Myrdals kritiska resonemang. Myrdal och Linds begreppskritik har således inget 

inflytande på ekonomiundervisningen, varken teoretiskt eller praktiskt i ett källkritiskt 

förhållande gentemot begrepp och etablerade ekonomiska ”sanningar”242. Lärarnas 

begreppsförklaringar var främst bundna till det specifika problemet som man 

bearbetade. Många av begreppen blev således bristfälligt förklarade i den mån att de 

enbart behandlade en enda betydelse utöver flertal möjliga. Lärarna var däremot mycket 

måna om att påpeka begreppens flerdimensionella funktionalitet vilket ökade det 

kritiska förhållningssättet till en viss mån. Påpekandet att ekonomiska begrepp är 

tvetydliga hade dock kunnat vara en stark grund att vidare vila begreppskritiska 

resonemang på, men detta förekom inte.243 

 

Intressant att notera är att värde-begreppet och främst prisbildningsbegreppet är oftare 

definierat efter den nyklassiska värdelärans principer som ett förhållande mellan 

individers överenskommande i samfund, snarare än i enlighet med en makroekonomisk 

förklaringsmodell som beräknar priset på resurser och förädlingen av varor.244 Den 

nyklassiska värdeläran får sitt uttryck i både mikroekonomisk och makroekonomisk 

undervisning där hela delar av samhället och världen behandlas liksom regioner och 

personliga förhållanden gentemot institutioner och företag. Den nyklassiska 

prisbildningsteorins unika status som mer framhävande i undervisningen definieras så 

väl av observationer så som intervjuer245. Dock återstår frågan kring när den klassiska 

prisbildningsteorin får sitt utrymme, kanske ligger denna prisbildningsförklaring som 

grund för undervisning som berör andra ekonomiska teorier så som marxism, 

blandekonomi och merkantilism.246 

                                                 
237 Se del 2 Observationer och del 3 Intervjuer. 
238 Se kapitel 1.3.1 En normativ nationalekonomi, kapitel 1.3.2 Begreppens makt och del 2 Observationer. 
239 Se del 2 Observationer. 
240 Se kapitel 3.1.1 Begreppsintroduktion och kapitel 1.1 Syfte; fråga 1. 
241 Se kapitel 3.1.1 Begreppsintroduktion och kapitel 2.3 Eurokrisen. 
242 Se kapitel 1.3.1 En normativ nationalekonomi, kapitel 1.3.2 Begreppens makt, kapitel 2.4 Ekonomiskt 

kretslopp och 3.1.1 Begreppsintroduktion. 
243 Se del 2 Observationer och kapitel 2.5 sammanfattning. 
244 Se kapitel 1.3.1 En normativ nationalekonomi. 
245 Se kapitel 1.3.1 En normativ nationalekonomi, kapitel 3.2 Ekonomiundervisningens betydelse, kapitel 

2.1.2 Begrepp, 2.2.2 Begrepp och 2.4.2 Begrepp. 
246 Se kapitel 3.2 Ekonomiundervisningens betydelse och kapitel 3.4 Sammanfattning. 
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4.1.2 Samhällskunskapens objektivitetsproblematik? 

Som redan nämnts i ovanstående kapitel finns det en objektivitetsproblematik som 

härleds till tre dimensioner, en av dessa handlar om ekonomiundervisningens 

källmaterial från internetsidor och kursmaterial. Den andra dimensionen karaktäriseras 

av lärarnas förmåga att bedriva ”opartisk och värderingsfri” undervisning. Utöver detta 

existerar en övergripande problematik som härleds till lärarnas ambivalens i 

förhållandet gentemot ekonomi som vetenskap respektive icke-vetenskap.247 

 

Figur 4.0 Sammanfattningstabell av resultatens objektivitetgrad. Egen tabell inspirerad av Bergström.248 
 

Man kan härleda lärarnas objektivitetspraxis till Bergströms indelning av makro- och 

mikronivåer av objektivitet. Mycket av problematiken som resultaten presenterat ligger 

främst på mikronivå249, där det snarare är arbetet med ämnet ekonomi som inte influeras 

av Myrdals kritiska hållning och därmed inte av samhällsforskning. Mikronivåns 

problematik karaktäriseras främst av lärarnas begreppsval och deras förhållanden till 

ekonomiska förklaringsmodeller250, detta leder i sin tur till att ekonomiundervisningens 

resultat påverkas av arbetet i mikronivån. Med anda ord är Myrdals kritik om 

nationalekonomins icke existerande ”motsägbarhet” eller ”brist på kritisk granskning” 

väldigt tydlig i detta sammanhang och får sin stora grund specifikt i arbetet med 

ekonomi i klassrumssituationen.251  

 

Anledningarna till objektivitetsproblematiken kan också härledas till en större 

bakomliggande praxis som i sin tur präglas av lärarnas förhållande till ekonomins 

vetenskaplighet252. Det intressanta att begrunda var dock hur och när denna inlärda syn 

på ekonomiämnet fostras. Det är svårt att inte reflektera över Myrdals idkande på 

ekonomin som en institutionaliserad icke-prövbar objektiv företeelse253 som lärs ut till 

kommande generationer med grund som en etablerad vetenskaplighet, likt 

naturvetenskaperna sann i sin mening. Önskvärdheten hos lärarna att driva en objektiv 

undervisning är stor, detta framkommer inte minst vid intervjuer254. Dock förhåller det 

sig, som ovan nämnt, att objektiviteten blir delvis hanterbar i praktiken på grund av 

                                                 
247 Se del 2 Observationer och del 3 Intervjuer. 
248 Bergström, Lars, 1976, s 121-122, se kapitel 1.3.3 Samhällsvetenskapens objektivitetsproblematik. 
249 Se kapitel 1.3.3 Samhällsvetenskapens objektivitetsproblematik och kapitel 1.1 Syfte; fråga 2. 
250 Se kapitel 3.1.1 Begreppsintroduktion och del 2 Observationer. 
251 Se kapitel 1.3 Myrdals kritik av nationalekonomin, del 2 Observationer och del 3 Intervjuer. 
252 Se kapitel 3.3 Ekonomi och vetenskap. 
253 Se figur 4.0 angående värderingsfrihet, även fast det finns ett idkande i intervjuerna om att man strävar 

en värderingsfrihet, så förekommer den inte alltid. Se kapitel 3.2 Ekonomiundervisningens betydelse, 

kapitel 1.3 Myrdals kritik av nationalekonomin och kapitel 1.3.3 Samhällsvetenskapens 

objektivitetsproblematik. 
254 Se del 3 Intervjuer. 

Objektivitetsgrad i observationer och intervjuer, enligt Bergströms infallsvinklar. 

     

Objektivitet i 
ekonomiundervisningen 

Genomfördes?  Önskvärd? 

Värderingsfrihet  I viss mån  ja 

Opartiskhet  i viss mån  ja 

Medvetenhet och öppenhet  Mikronivå: i viss mån 
Makronivå: ja 

Mikronivå: ja 
Makronivå: ja 

Mångsidighet  ja  ja 
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diverse anledningar. Lärarna är medvetna om- och kan förmedla ekonomiämnets 

problematik på en teoretisk makronivå, men förhåller sig på mikronivån positivt till de 

normativa arbetssätt som utgör ekonomiundervisningens mikronivå. Detta får sitt 

uttryck i begreppsformulering och arbetssätt.255 

 

4.2 Ekonomiundervisningens objektiva sida 
Resultaten visar däremot också på att det finns undantag där Myrdals kritik inte är 

träffande på grund av flertal olika företeelser. I resultaten framkommer det att alla lärare 

är medvetna om objektivitetsproblematiken med ekonomi likt många 

samhällsvetenskaper. En medvetenhet kring att ekonomin kan användas till politiska 

ändamål är inte alls icke-existerande i någon mån, men samtidigt en insikt om att 

konstruktionerna av källkritiska övningar i ekonomi är svårare att utforma. Lärarna inser 

dessutom att ekonomiämnet har en särställning gentemot andra samhällsvetenskaper.256 

 

Vid intervjuer med lärarna framkom det att två av dem hade läst Myrdals verk och var 

medvetna om problematiken bakom ekonomi i relation till det källkritiska medvetandet, 

dock sade båda att de ansåg ekonomin vara vetenskaplig eftersom den gav exakta 

förklaringar på ekonomiska problem om kunde dessutom användas för att förklara 

samhälleliga händelser utifrån ekonomiska aspekter257. I samband med det är det svårt 

att inte tänka på lärarnas roll i en undervisningsmiljö där all ekonomisk undervisning är 

utsatt för stark subjektivitet. Lärarnas ställningstagande i detta fall kan kopplas an till 

Myrdals indoktrineringsproblematik men också till en didaktisk problembild som 

handlar om lärarnas tillgång till ekonomiämnets ”fakta”. Det kan således snarare handla 

om lärarens lättillgängliga undervisningsstoff, som direkt präglande till en ”normativ 

ekonomiundervisning” och inte nödvändigtvis okunskapen om den.258 

 

I observationer så väl som intervjuer framkommer att lärarnas 

begreppsredovisningstaktik innehöll en viss grad av kritiskt reflekterande á la Myrdals 

kritik259. Detta karaktäriserades främst av att begreppen som redovisades delvis 

förklarades med utgångspunkter i flertal termer och användningsområden260, men också 

i den mån att de kunde anknytas till specifika politiska teorier och nutida partier.261 

Detta sätt att arbeta med begreppsredovisning anammar både Myrdals- och Bergströms 

krav på objektivitet inom samhällskunskaperna262, dock enbart till viss mån och främst 

grundat på begreppen i sig. Detta visar på att det kritiska medvetandet gällande själva 

begreppsredovisningarna inte är förlorad, dock förklarar det att det inte finns någon 

strävan mot opartiskhet och saklighet i redovisningen av ekonomiska teorier eller deras 

filosofihistoriska uppkomst. 

 
4.2.1 Pedagogiska implikationer 

Vid samtal om lärarnas ställningstaganden kring begreppsredovisning och 

objektivitetssträvan, framkom hos tre av fyra lärare att det fanns en bakomliggande 

                                                 
255 Se del 2 observationer, kapitel 3.1.1 Begreppsintroduktion, kapitel 3.2 Ekonomiundervisningens 

betydelse och kapitel 3.3 Ekonomi och vetenskap. 
256 Se del 2 Observation och del 3 Intervjuer. 
257 Se kapitel 3.3.1 Lärares syn på ekonomins vetenskaplighet. 
258 Se kapitel 4.1 En normativ ekonomiundervisning och kapitel 1.3.3 Samhällsvetenskapens 

objektivitetsproblematik, mer specifikt underrubriken om didaktiska implikationer. 
259 Se del 2 Observation och del 3 Intervjuer. 
260 Se kapitel 2.1 Monetarism. 
261 Se kapitel 3.1 Objektivitet. 
262 Se kapitel 1.3.3 Samhällsvetenskapens objektivitetsproblematik och kapitel 1.1 Syfte; fråga 1. 
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didaktisk och tidsmässig problematik som låg till grunden för att mycket av 

ämnesstoffet tvingats komprimeras. Tidsbrist och ämnets komplexitet i förhållande till 

etablerade mål som presenterats i ämnesplaner. Alltså fanns det knappt om tid för att 

kunna vidga ämnesinnehållet till att inkludera hela lektioner som skulle tillägnas en 

filosofihistorisk redogörelse av ekonomin som vetenskap kontra icke-vetenskap. 

Dessutom ansåg lärarna att ämnesstoffet redan var maffigt nog, att eleverna redan var 

tvungna att lära sig så mycket. Detta härleddes till läroplansmål och ämnets tematiska 

uppbyggnad där det fanns tydliga riktlinjer för vad elever skulle lära sig. Man ansåg 

alltså att en omfattande kritisk granskning á la Myrdal delvis hade spårat ur från den 

linje som läroplansmålen idkade, och dessutom varit för resurskrävande att arbeta med 

vid sidan av allt som redan skulle bearbetas.263 

 

Frågan är då huruvida kurs- och läroplaner sätter stopp för den samhällsvetenskapliga 

forskningens inflytande på undervisningen, kanske gäller inte detta i andra ämnen utan 

är specifikt för ekonomiämnet. Lärarna var dessutom intresserade av att veta mer om 

Myrdals kritik av ekonomiämnet, vissa av dem visste om det från början. Vad som 

däremot var gemensamt för alla lärares intervjuer och lektionstillfällen var inte 

okunskapen om kritiken gentemot ekonomin utan snarare hur det ”kritiska tänkandet”264 

skulle få sitt uttryck i undervisningen265. I samband med att det inte finns fördefinierade 

kritiska övningar som talar till Myrdals kritik av ekonomin som normativ, finns därmed 

inte heller möjligheter att applicera ett sådant förhållningssätt i relation till tid och 

resurser.266 

 

4.3 Underlag för framtida forskning 
Det finns flertal infallsvinklar att basera en framtida samhällsvetenskaplig- eller strikt 

didaktisk forskning med utgångspunkt i denna studies resultat. Det är intressant att se 

styrdokumentens påverkan på samhällsvetenskapernas forskningsresultat i 

undervisningen och huruvida de får ett utrymme där, men det är också intressant att 

begrunda ekonomiundervisningens kritiska prövbarhet. Ekonomiämnets hantering i 

skolan är ett unikt ämne för sig, att klargöra och redogöra för hur ekonomins status 

influerar skolan- och därmed resten av samhället, kan vara av starkt intresse för 

blivande lärare men också samhällsvetare i relation till Myrdals kritik.  

 

Några tänkbara syftesfrågor kan formuleras med utgångspunkt i denna studies resultat 

och slutsatser: Bidrar ekonomiundervisningen till en normativ ekonomisk fostran? Vad 

tycker lärare/elever om ekonomins vetenskaplighet? På vilket sätt är 

kursmaterial/begreppsförklaringar i ekonomi ett normativt fenomen? Hur kan lärarens 

tidsbrist påverka det kritiska förhållandet gentemot samhällskunskapsämnet?  

                                                 
263 Se del 3 intervjuer, kapitel 1.3.3 Samhällsvetenskapens objektivitetsproblematik och kapitel 1.2 

Problemdiskussion. 
264 Se kapitel 1.2 Problemdiskussion, mer specifikt om läroplanens idkande kring elevers utveckling av ett 

kritiskt ifrågasättande. 
265 Intressant att notera är att det viktigaste för Lärare 2 angående objektivitet, är att elever ska kritisera 

allting och inte enbart teorier och begrepp utan själva ekonomin i grunden likaså. Se kapitel 3.1 

Objektivitet och kapitel 1.2 Problemdiskussion. 
266 Om inte ett sådant kritiskt förhållningssätt bearbetas och konstrueras lärare sinsemellan med 

utgångspunkter i Myrdals kritiska verk, detta skulle däremot också kräva tid samt resurser som vanligen 

läggs på planering av lektionstillfällen. 
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Bilaga B Observation 1: Monetarism 
 
Datum: 2015-05-05 
Tema: Monetarism 

    

Ämnesinriktning: Samhällskunskapsinriktning     

 Elever Lärare Material Tid 

Händelseförlopp  Start 
Lektionen börjar 

Lektionen avslutas 
Slut 

 8.10 
8.15 
9.14 
9.20 

Kontextuellt 
händelseförlopp 

Fråga om vad OPEC var, vilka 
som bestämde där. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga om vilka länder som är 
”monetära” idag. Sverige 

som keynesianistiskt, vad är 
det nu? 

 
 

Förvirring angående 
”NAIRU”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eleverna diskuterar 
- Kapitalismen 

Historisk redogörelse 
- Keynesianism, 

oljekrisen ’73. 
Stagflation 

- Ett resultat av 
oljekrisen. 

Keynesianismen 
ifrågasätts som 

teori. 
Milton Friedman 

- Grundaren till 
Monetarismen, var 

intresserad av att 
bedriva en expansiv 

penningpolitik. 
Synen på Inflation & 

arbetslöshet 
- Penningmängden 

ökar, värdet på 
pengar minskar, 
redogör för hur 
inflation går till 

(genom lån/ränta 
och internationellt), 

Phillipskurvan. 
Hur monetarismen 

driver ekonomin 
- Penningmängd och 

BNP, 
budgetunderskott, 

ränta. 
Vilken ideologi passar 

monetarismen bäst? 
- Kapitalism/Marknad

sliberalism  

Penna & 
tavla 

 
 
 
 
 
 
 

Bild 
 
 
 
 
 

Penna & 
tavla, 

samt bild 

8.10 
 
 

8.15 
 
 
 
 
 

8.23 
 
 
 
 
 

8.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.51 
 
 
 
 
 

9.10 

Begrepp  Monetarism – ”från 
engelskans ’Money’, en 

ekonomisk teori.” 
Stagflation – när ett land har 

hög arbetslöshet och hög 
inflation samtidigt. 

Penningpolitik – ”hur 

  



  
 

III 

mycket pengar som ska 
finnas och hur hög räntan 

ska vara. Skillnad med 
finanspolitik ritas upp.” 

Värde på pengar – förklaras 
inte i detalj. 

 Kredit – i samband med lån 
och ränta, förklaras med 

”ett finare ord för lån”. 
BNP – ”konsumtion av Varor 

& Tjänster, Investeringar 
samt export – import.” 
Penningmängd – ”Kan 

betyda mycket, sedlar, mynt, 
checkar, obligationer” 

(skulder?). 

Citat ”så om monetarismen är 
kapitalistiskt betyder det att 

moderaterna är 
monetarister? Och 

socialdemokraterna är 
keynesianister?”’ 

”Ja, mer eller mindre 
förspråkar man en sådan 

ekonomisk inriktning. Det är 
rätt tanke!” 

  

Egna reflektioner  Repetition av vad 
keynesianism innebär och 

historisk redogörelse är 
alltid bra! 

Hur bedriver man 
penningpolitik då? Analys av 

begreppet penningpolitik 
förekommer inte. 

Kredit kan ha en alternativ 
betydelse i 

företagsekonomi, är kredit 
exakt samma sak som lån? 

Vad innebär 
”budgetunderskott?”, kan 

eleverna detta från början? 
Intressant med politisk 

avfärgning, eleverna verkar 
ha svårt att placera 

monetarism.  

 8.10 
 
 
 

8.24 
 
 
 

8.36 
 
 
 

8.53 
 
 

9.12 
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Bilaga C Observation 2: Utvecklingsländer 
 
Datum: 2015-05-07 
Tema: Utvecklingsländer 

    

Ämnesinriktning: Ekonomisk inriktning     

 Elever Lärare Material Tid 

Händelseförlopp  Enskilda elevredovisningar 
Lektionen börjar 

Rast 
Lektionen avslutas 

Slut 

 9.40 
9.51 

10.30 
10.52 
11.00 

Kontextuellt 
händelseförlopp 

 
 

Elever diskuterar 
- Demokrati/diktatur, 

Afrika/odling, 
kolonialism, 

utbildning, krig, 
överbefolkning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elever diskuterar 
- Köpa råvaror, 

investera, skapa bra 
strukturer, bidrag?  

Vad är ett utvecklingsland? 
- Skillnader, BNP. 

Varför är länder fattiga? 
- Politiskt, 
Geografiskt, 

Historiskt, 
Ekonomiskt 

(råvaruförsäljning), 
Krig 

(samarbete/protekti
onism), Demografi. 

Terms of Trade 
- Bytesförhållanden, 

Transnationella 
företag (lika gamla 

kolonier, 
anställningskrav & 

arbetsförhållanden), 
skulder och 

avskrivningar. 
Vad kan vi göra för u-

länderna? 
- Bistånd, 

skuldavskrivningar 

Power-
Point 

9.51 
 

10.02 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.14 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.36 

Begrepp  BNP – Diskuteras inte 
ingående om vad BNP är. 

Terms of trade – ”u-världen 
förser i-världen med vissa 

produkter och vice versa.” 
Bytesförhållanden – 

Beskrivs som ”bidragande 
orsaker till prishöjning 

mellan i-värld och u-värld.” 
”Stora kurssvängar” på PP – 

diskuteras inte. 
”Maximera vinster” på PP – 

diskuteras inte. 
Skuld & ränta – ”lån av 

pengar”, ”ränta” nämns men 
analyseras inte. 

Substitut – ”Vi ersätter 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

V 

råvaror med nya typer av 
råvaror (ex socker med 

sötningsmedel).”   

Citat ”Vi kan ge lån till kvinnor, de 
investerar – män skulle 

troligtvis supa bort dem” 
 

”… då kan man ju bara låna 
om hela tiden (när man vet 

att skulder avskrivs)” 

 
 
 
 

”Är skuldavskrivningar 
rätt/fel, vad tycker ni?” 

 
”Historiskt sett har vi varit 
intresserade av att hjälpa 

dem (andra länder) fast 
kortsiktigt, genom 

exempelvis kortsiktiga lån 
osv” 

  
 
 
 
 
 
 

Egna reflektioner  Vet eleverna vad BNP 
används till? Samt varför det 

används? 
Väldigt intressant att läraren 
belyser det positiva/negativa 

av diverse aspekter av den 
historiskt ekonomiska 

utvecklingen! 
Varför är maximering av 

vinst ett måste? – Kan det 
anknytas till 

kolonialism/utnyttjande? 
Skuld (USA:s statsskuld) – 

men ränta då? – Vad innebär 
egentligen ränta? 

Ang. ge lån till kvinnor – 
Muhammad Yunus, 

mikrolån. Intressant att 
eleverna kan något om det! 

 9.55 
 
 

10.05 
 
 
 
 

10.15 
 
 
 
 

10.21 
 

10.40 
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Bilaga D Observation 3: Eurokrisen 
 
Datum: 2015-05-13 
Tema: Eurokrisen 

    

Ämnesinriktning: Samhällskunskapsinriktning     

 Elever Lärare Material Tid 

Händelseförlopp  Start 
Lektionen börjar 

Rast 
Lektionen avslutas 

Slut 

 11.05  
11.10 
5 min 
12.15 
12.20 

Kontextuellt 
händelseförlopp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eleverna arbetar i grupper 
med att förklara Eurozone-
ländernas hantering av den 
amerikanska finanskrisens 

påverkan i Europa. 
 
 

Eleverna arbetar i sina 
respektive grupper, varje 

grupp har ett eget land att 
skriva om. 

 
Frågor angående vilka källor 

som ska användas, ställs. 
 

Eleverna får hjälp vid de 
tillfällen där läraren finns 

tillgänglig, då eleverna inte 
har tillgång till hjälp är 

läraren ute vid betygsamtal.   

Repetition 
- Eurokrisens effekter 

Genomgång 
- Eleverna ska 

fortsätta arbeta med 
respektive länder, 

några elever 
kommer att slussas 
ut för betygsamtal 
Eget arbete börjar 

- Läraren går runt och 
hjälper de grupper 

som behöver hjälp, 
vissa elever arbetar 

utanför 
klassrummet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eget arbete slutar 

- Elever kommer 
tillbaks till 

klassrummet, datum 
för inlämning skrivs 

på tavlan. 

 
 

Penna & 
Tavla 

 
 
 
 
 

Datorer, 
Internet 

& 
digitala 

läromed
el 

11.10 
 

11.20 
 
 
 
 
 
 

11.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.40 
 
 

11.45 
 
 
 
 

12.11 
 

 

Begrepp  Bolåneräntan – ”räntan på 
huslånen.” 

Skuldfällor – nämns, 
diskuteras inte. 

Subprimelån – ”Lån med 
försämrad säkerhet.” 
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Bolånebubbla – ”ett 
’sammanfattande begrepp’ 
för att beskriva situationen 

med huslånen och dess 
problematik.” 

Investeringar – ”kan betyda 
mycket i olika situationer 

men i detta fall betyder det 
att man lånar ut pengar till 

exempelvis en bank eller ett 
land för att förhindra 

konkurs.” 
Konkurs – ”När någon inte 
har mer pengar att kunna 

driva en verksamhet.” 
Bailoutprogram - ”Innebär 

att ett land, exempelvis 
Spanien som ni har, är med i 
en grupp av länder som ska 

få investeringar av EU 
exempelvis för att klara sin 

ekonomi.” 
    

Citat ”Vad är ett bailoutprogram?” 
 
 
 
 
 
 
 

”Så när.. eller om staterna 
garanterar (banker?), är det 

samma sak som sker när 
länderna är i ett 

’bailoutprogram’?” 

”Det innebär att ett land, 
exempelvis Spanien som ni 

har, är med i en grupp av 
länder som ska få 

investeringar av EU 
exempelvis för att klara sin 

ekonomi.” 
 

”Ja, när staterna garanterar 
banker så ser man till att ge 

bidrag så att bankerna 
undviker konkurs.” 

  

Egna reflektioner  Vad innebär egentligen en 
skuldfälla? 

Lån till försämrad 
säkerhet är något som 

kan diskuteras över, 
speciellt förhållandet till 

ekonomisk säkerhet. 
En redogörelse av 

amerikanska begrepp 
kontra svenska begrepp 

hade varit nyttigt. 
Problematiskt för vissa 

grupper att arbeta utan 
lärares närvaro, grupper 
stannar till när de har en 

fråga.  

 11.12 
 

11.15 
 
 
 
 

11.16 
 
 
 

11.40 
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Bilaga E Observation 4: Ekonomiskt kretslopp 
 
Datum: 2015-05-18 
Tema: Ekonomiskt kretslopp (repetition) 

    

Ämnesinriktning: Ekonomisk inriktning     

 Elever Lärare Material Tid 

Händelseförlopp  Start 
Lektionen börjar 

Lektionen avslutas 
Slut 

 8.10 
8.16 
9.15 
9.20 

Kontextuellt 
händelseförlopp 

Eleverna diskuterar 
Banker, skolor, hemmen, 

företagen (H&M), polisen, 
sjukhusen,  staten (?). 

 
 

Eleverna diskuterar 
Tjänstemarknaden (skolan, 

polisen), Arbetsmarknaden, 
och varuhandeln. Varje 

marknad redogörs för utav 
de elever som nämnt dem.  

De ekonomiska 
aktörerna 

- Offentlig sektor, 
Banker, Hushåll 

samt Företag 
antecknas på tavlan. 

Olika marknader 
- Kredit-, Arbets- samt 

Varu- och 
tjänstemarknaden. 
Modeller illustrerar 

kretsloppen i 
relation till aktörer. 

Prissättning 

- Utbud och 
Efterfrågan, 

Jämviktspris. 

Powerpo
int 

(modell) 
 
 

Penna & 
tavla 

 
 
 
 
 
 

Penna & 
tavla + 

Powerpo
int 

(modell) 

8.16 
 
 
 
 
 

8.35 
 
 
 
 
 
 

8.48 

Begrepp  Lån – ”När en individ eller 
institution eller en stat lånar 

pengar från en bank, ränta 
kan ungefär ses som priset 

på pengarna som lånas eller 
priset på tjänsten att låna.” 
Offentlig sektor – ”Statligt 

ägda företag, banker, 
sjukhus, skolor, polis och så 

vidare. Finansiering sker 
oftast genom 

skattebetalningar (som 
exempelvis lärare får till lön 
eller som ges ut i bidrag av 

staten).” 
Pris – Redogörelse av 

prissättningen sker utifrån 
utbud och efterfrågan, 

ursprungligt pris 
(produktionspris) redogörs 

inte för.  
Efterfrågan – ”Hur många 

människor som vill ha 
någonting utav en specifik 
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vara, det kan exempelvis 
vara en iPhone eller kaffe 

eller en tjänst. Om det inte 
finns folk som vill ha 

någonting så kommer det 
nog inte kunna köpas där till 

exempel.”. 
Utbud – ”Hur mycket det 

finns av en vara eller en 
tjänst, har de som odlar 

kaffe möjlighet att sälja det 
billigt? Skulle det göra så att 

de tjänar pengar på det? 
Osv. Det handlar om hur 

mycket man är villig att sälja 
till ett pris” 

Jämviktspris – ”Det pris per 
vara eller tjänst som 

uppkommer när utbuds- och 
efterfråge-kurvorna skär i 

varandra. Alltså när utbudet 
och efterfrågan är precisa, 

när folket vill ha en vara till 
ett speciellt pris.” 

Överskott - ”vid förändring 
av jämviktspris kan det 

förekomma ett överskott i 
utbud eller efterfrågan, 
exempelvis om jag jöjer 

priset på ett paket kaffe men 
har betydligt fler paket så får 

jag ett utbudsöverskott. 
Sänker jag priset så tar alla 
kaffepaket slut och folk vill 

ha mer, då får jag ett 
efterfrågeöverskott – alltså 

mer ’vill ha’ och mindre 
varor.” 

Citat ”Det är typ handeln med 
saker, kläder och exempelvis 

när man betalar någon för att 
fixa någonting” 

 
 

”Det är väl jobben och så, 
alltså att man får betalt och 

man kan jobba i offentlig 
sektor eller i företag?” 

 
”Lån… och räntor? Har inte 

det ganska mycket med 
bankerna att göra? ”  

”Okej om vi tar det i 
ingående detaljer då, vad 

innebär varu- och 
tjänstemarknaden för 

något? Vad händer där?” 
 

”Bra och vad innebär 
arbetsmarknaden då? Ja, 

<namn>.” 
 
 

”Och vad innebär då: 
Kreditmarknaden?” 

 

  



  
 

X 

 
”Jo precis det är förhållandet 

mellan alla aktörer och 
banken som långivare.” 

Egna reflektioner  Den privata sektorn 
nämns bara i relation till 
att det också kan finnas 

privata läkare och 
skolor. 

Staten som offentlig 
aktör? 

Intressanta modeller 
som förklarar 

förhållandet mellan 
aktörer på olika 

marknadsnivåer. 
Eleverna verkar förstå. 

Priset analyseras inte 
begreppsmässigt utan 

beskrivs snarare som en 
biprodukt av utbudet och 

efterfrågan. 
Jämviktspriset presenteras 

som en form av ekonomiskt 
kalkylerande mellan varor 

och tjänsters prissättningar. 
Analyserande aspekt av 

ekonomin?   

 8.19 
 
 
 
 

8.21 
 

8.37 
 
 
 
 

8.50 
 
 
 
 
 

9.08 
 

 


