// AKTUELT

INTERESSANT BOK

om økonomi for barn og unge
– Det er ikke skrevet noen bøker som tar for seg økonomi for barn og unge, derfor
syntes jeg det var veldig spennende å gi seg i kast med dette temaet.
Nå ble det ikke så enkelt, jeg tror faktisk at dette er den vanskeligste boka
jeg har skrevet, sa forfatter Gunhild Ecklund under presentasjonen av
boka “Hva er økonomi. Fakta og funderinger.”
Tekst: Ragnar Falck, Sparebankbladet

Ecklund har doktorgrad innenfor økonomi.
Hun er også historiker, forfatter, rådgiver og
formidler, og hun har skrevet den første boka
om økonomi beregnet på barn og ungdom
over 12 år.
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Presentasjonen av boka var lagt til lørdag 15.
august, en av sommerens aller mest solrike
og varmeste dager i Oslo. Det forhindret
imidlertid ikke rundt 35 voksne og barn
fra å møte opp til presentasjonen av boka
på Deichmanske bibliotek på Majorstua.

Boka er utgitt på Orkana Forlag, og forlagsdirektør Elisabeth Johansen fremholder at
boka tar for seg et viktig tema, som ungdom
trenger kunnskap om.
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– I forlaget har bokkomiteen lagt stor vekt
på det ansvar det er å bidra til at barn og
ungdom får kunnskap om økonomi. Jeg
mener denne boka kan være et veldig godt
bidrag til dette, sier forlagsdirektør Johansen.
Boka er illustrert med gode og morsomme
tegninger. Det er illustratør Björk Bjarkadóttir
som står for disse. Dessverre hadde hun ikke
anledning til å delta under presentasjonen
av boka.

PÅ DE UNGES SPRÅK
Forfatter Gunhild Ecklund sier at det for
henne har vært viktig å skrive en bok som
barn og ungdom forstår.
– Det betyr at jeg har lagt vekt på å bruke et
enkelt språk. Derfor har jeg nærmest gått til
det språklige grunnfjellet for å finne enkle ord
som barn og unge forstår, men som samtidig
fremhever budskapet vi vil ha frem, sier hun.

TO DELER
Boka er delt i to. Første del tar for seg dagligøkonomien til barn og ungdom.
– Jeg synes det er viktig å vise hvordan de
unge selv kan sikre seg bedre økonomi.
Derfor inneholder boka blant annet tips til
småjobber man kan påta seg og få betalt for.
Mitt inntrykk er at det ikke er like vanlig som
før å ha ordning med ukelønn fra foreldrene.
Personlig er jeg litt usikker på om ukelønn
er en bra ordning, men det er selvfølgelig de
unge selv og deres foreldre som må finne ut
hva som passer best for dem.
Lån, sparing og bruk av penger er andre
emner som boka tar for seg , sier Ecklund.

også har innvirkning på økonomien i Norge.
Renter, priser og prisen på norske kroner
påvirkes i stor grad av de store landenes
økonomi, sier Gunhild Ecklund.

UT PÅ SKOLETURNÉ
I regi av Den kulturelle skolesekken, som
Kulturrådet står bak, skal hun besøke en
rekke skoler og holde fordrag omkring økonomi. Den nye boka vil naturlig nok være
grunnlaget for dette opplegget.
– Jeg gleder meg veldig til dette, sier forfatter
Gunhild Ecklund.

– I andre del av ”Hva er økonomi” har jeg
tatt utgangspunkt i at økonomien er global,
og at vår norske økonomi er knyttet sammen
med andre lands økonomi på flere forskjellige områder. Jeg mener at det er viktig å få
kjennskap til at det som skjer på globalt plan,
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