
Gunhild J. Ecklund har skrevet boken Hva er økonomi? Fakta og 
funderinger, en bok om økonomi for barn fra 12 år og oppover 
og for foreldre, lærere og andre voksne som ønsker å snakke 
med barn om økonomi.

Forfatteren har klart det kunststykket å formidle store 
mengder viktig og relevant informasjon uten at det virker 
kjedelig eller blir altfor komplisert. Språket er enkelt og klart, 
og vanskelige begreper blir forklart i teksten. Björg Bjarkadót-
tirs illustrasjoner løfter frem viktige poenger i teksten, ofte 
med en humoristisk vri, og de små tegneseriene som relaterer 
hovedpunktene i teksten til situasjoner som barna kan kjenne 
igjen gjør det lettere å forstå og huske hva man har lest. Boken 
har to deler – en om personlig økonomi og en om forholdet til 
samfunnet. Alle kapitlene har en ‘snakk om det’ boks, så det kan 
bli samtaler mellom foreldre og barn.

I første del av boken handler det om hvordan du kan skaffe 
deg penger og hvordan håndtere dem. Blant annet står det om 
hva loven sier om barns rett til å bestemme over egne penger 
og hva man kan jobbe med når man er under og over 13 år. Et 
eget kapittel handler om lån og renter, og rentebegrepet for-
klares med eksempler. Barna oppfordres til å spørre foreldrene 
om familieøkonomien. Gunhild mener at mange misforståelser 
kan oppklares hvis barna har bedre innsikt i familiens økonomi, 
men at det i dag nærmest er tabu å snakke om dette.

Litt pengehistorie er det også blitt plass til. Boken bærer 
preg av at forfatteren har bakgrunn som historiker og at hun er 
opptatt av grønn økonomi.

Velskrevet økonomibok 
for unge lesere
av Jannike Østervold

Hun har blant annet tatt med et kapittel om banksystemet, 
der Cultura Bank er nevnt som eksempel på en bank som tar 
sosialt ansvar. Hun kommer også inn på utviklingen av økono-
miske systemer fra bytteøkonomi til pengeøkonomi, og at noe 
av det gamle er på vei tilbake. „Det finnes grupper på nettet 
hvor vi kan bytte, det er mange som dyrker på takhager, det 
er mange som ser mulighet til å kombinere ulike økonomiske 
systemer. Jeg tenker at noen ungdommer og barn vil synes at 
det er spennende å se at det er linje fra før man hadde penger 
til fremtiden“, sier Gunhild.

Gunhild bestemte seg for å skrive denne boken da hun 
oppdaget at barn i dag knapt lærer noe om økonomi i grunn-
skolen, og at det nesten ikke finnes noen bøker om økonomi 

som er skrevet for 
barn. Hun forteller 
at det har vært en 
vanskelig bok å 
skrive på grunn av 
at økonomiområ-
det inneholder så 
mange begreper 
som barna ikke 
kan. Som for 
eksempel når du 
skal forklare hva 
penger er og finner 
at det defineres 
som „et allment 
akseptert beta-
lingsmiddel“ „Bare 
der er det jo tre 

„Barna fortjener å få kunn-
skap om økonomi. Det gir 
makt og mulighet til å ta sty-
ring i sitt eget liv, og de får 
større mulighet til å engasjere 
seg i hvordan samfunnet skal 
utvikle seg.“
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ord som barna ikke kan“, sier Gunhild. Ved 
gjennomlesing av boken er inntrykket at hun 
har gjort en god jobb med å forenkle og for-
klare. Da hun skulle skrive boken, fikk hun 
råd om at hun måtte velge ut noen temaer 
og konsentrere seg om dem. Det rådet har 
hun ikke fulgt. „Jeg har valgt å ta med alt jeg 
syntes var viktig“, sier hun og fortsetter:

„Folk blir litt overrasket over at jeg ikke 
bare snakker om personlig økonomi. Men 
jeg tenker også at det er viktig at de skjøn-
ner at det de gjør med pengene henger 
sammen med samfunnet rundt dem. Jeg 
tenker også at barn er forskjellige, og det er 
mange veier inn for å gjøre dem nysgjer-
rige.“ Hun opplever at mange ungdommer 
er mest opptatt av tanken på å tjene egne 
penger, mens andre er mer samfunnsenga-
sjerte, de er opptatt av miljø, av fattigdom, 
de er interesserte i å vite hvorfor vi betaler 
skatt. Det å ha med samfunnsaspektet gjør 
at boken treffer en større gruppe barn og 
ungdom. 

„Jeg synes det er rart at de ikke lærer økonomi på skolen“, 
sier hun. „Det behøver ikke å være så vanskelig. Det kan være 
gøy, det gir en mestringsfølelse. Jeg ser jo samfunnet med helt 
andre øyne enn hvis jeg ikke hadde kunnet noe økonomi. Barna 
fortjener å få kunnskap om økonomi. Det gir makt og mulig-

het til å ta styring i sitt eget liv, og de får større mulighet til å 
engasjere seg i hvordan samfunnet skal utvikle seg.“ 

Det er også laget et eget formidlingsopplegg knyttet til bo-
ken. På nettstedet www.hvaerøkonomi.no ligger det ekstrastoff, 
og du kan stille spørsmål og få svar om økonomi. I formid-
lingsopplegget inngår også en produksjon for Den kulturelle 
skolesekken (DKS) basert på boken. Gunhild forteller at hun 
gleder seg til å reise rundt i Akershus med denne i det kom-
mende skoleåret. Hun tilbyr også foredrag for foreldre, lærere, 
biblioteker osv.

Boken er skrevet med støtte fra Det faglitterære fond og 
Fritt Ord. Formidlingsopplegget er laget med støtte fra Litte-
raturbruket/Norsk Forfattersentrum og Finansmarkedsfondet.

Les mer på www.hvaerøkonomi.no
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Biografi
Gunhild J. Ecklund er utdannet historiker og dr.oecon. 
og har bakgrunn som forsker i økonomisk historie. Si-
den 2013 har hun jobbet som selvstendig 
forfatter, formidler og fagrådgiver.

„Folk blir litt overrasket over 
at jeg ikke bare snakker om 
personlig økonomi.“
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