
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Koppling till läroplaner 
Privatekonomi och Sveriges ekonomiska 

historia 

 
 



Skolprogrammets koppling till läroplaner 

Innehållet i skolprogrammet Privatekonomi och Sveriges ekonomiska historia är kopplat till 

läroplaner i samhällskunskap, historia och hem- och konsumentkunskap för årskurs 7–9. För 

gymnasiet är innehållet i skolprogrammet kopplat till läroplaner i samhällskunskap, historia 

och företagsekonomi. 

LGR22, årskurs 7–9  

Sveriges ekonomiska historia 

Samhällskunskap: 

Samhällsresurser och fördelning 

- Hur hushållens, företagens, bankernas och det offentligas ekonomi hänger samman. 

Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter det kan få. 

Historia: 

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen 

- Europeisk kolonisation och slavhandel. Konsekvenser av detta för människor och 

kulturer samt för det ökade globala handelsutbytet mellan Europa, Asien, Afrika och 

Amerika. 

- Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och 

konsekvenser av denna för människor och miljö. 

Demokratisering och ökad globalisering, ca 1900 till nutid. 

- Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. 

- Kontinuitet och förändring med utgångspunkt i långa historiska linjer kring 

levnadsvillkor, migration och makt. 

Privatekonomi 

Hem- och konsumentkunskap: 

Privatekonomi och konsumtion 

- Ungas privatekonomi. Konsumtion och ekonomisk planering, däribland att göra en 

budget. 

- Att handla på kredit, teckna abonnemang samt låna och spara pengar. 

LGY11, gymnasieskola 

Sveriges ekonomiska historia 

Samhällskunskap: 

- Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och 

internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och 

resursfördelning utifrån olika förutsättningar. 

- Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor 

och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, 

keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart 



samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska 

teorierna. 

- Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till 

exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till 

maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra 

strukturella villkor. 

Historia: 

- Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska 

förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och 

förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling 

och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. 

- Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och 

globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel 

migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, 

internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också 

kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på 

förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. 

Företagsekonomi: 

- Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i 

nutiden och ur ett historiskt perspektiv. 

Privatekonomi 

Samhällskunskap: 

- Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt 

samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas 

av samhällsekonomiska förändringar. 

 


