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Sammanfattning 

Sverige närmar sig en kris när det gäller antalet utbildade lärare och statistik från Skolverket 

visar att det saknas lärare med legitimation i alla ämnen på gymnasiet. Ett ämne som är 

speciellt intressant att granska med anledning av de ökade söktrycket på programmet är 

företagsekonomi. Sedan gymnasiereformen 2011 har antalet sökande till ekonomiprogrammet 

ökat från 10 000 till 15 000 elever årligen, vilket gör det till det tredje populäraste 

programmet på gymnasiet idag. Det är således inte konstigt att det under senare år efterfrågats 

fler lärare i ekonomiämnen och att utbudet på utbildade lärare inte har kunnat möta den stora 

efterfrågan. För att en individ ska trivas på sitt arbete är en av de viktigaste aspekterna att ta 

hänsyn till en känsla av uppskattning för det arbete man utför från i det här fallet kollegor, 

rektorer och elever. Studier visar att eleverna själva är det som har bäst uppfattning om vad 

som krävs av lärare för att de ska kunna nå undervisningsmålen. Med informationen ovan i 

beaktande blir det därför av intresse att få mer kunskap om vad som krävs för att läraren ska 

ha en positiv effekt på elevernas inlärning och i det långa loppet uppskattas för det arbete som 

hen gör. Anledningen till att elevernas tankar om lärare i just ekonomiämnena är av speciellt 

intresse är att de undervisande lärarna i regel inte har en lika omfattande traditionell 

lärarutbildning, exempelvis i ämnesdidaktik, som studenter vid ordinarie lärarutbildning får ta 

del av. Arbetets syfte har således varit att öka kunskapen om vad elever anser kännetecknar 

ekonomiundervisning av hög kvalitet. För att uppnå syftet har semistrukturerade intervjuer 

med åtta elever på ekonomiprogrammet genomförts för att samla in kvalitativ data. Vid 

analysen av det empiriska materialet visade det sig att elverna efterfrågade lärare i ekonomi 

som använde sig av ett varierat lektionsupplägg, lyckades se varje elev individuellt och hade 

en förmåga att styra arbetet i klassrummet.  

Nyckelord: Ekonomilärare, kvalitativ undervisning, elevperspektiv  
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1. Inledning 

Sverige närmar sig en kris när det gäller antalet utbildade lärare. Redan idag vittnar skolor i 

hela landet om svårigheter att få tag på vikarier, såväl utbildade som de som helt saknar 

utbildning (Hallberg, 2016; Svensson, 2015; Lärarförbundet, 2015a). Statistiska centralbyrån 

visar i en rapport från 2016 att inom en femårsperiod kommer det att saknas 55 000 lärare  

och inom tio år 65 000 lärare i den svenska grundskolan (SCB, 2016). Det finns en rad olika 

orsaker till detta, dels täcker inte antalet sökande till lärarutbildningarna de framtida 

pensionsavgångarna (Hallberg, 2015), dels väntas antalet elever vid gymnasieskolorna öka 

med ungefär 45 000 elever under de åtta närmaste åren, vilket bidrar till dessa alarmerande 

siffror (Skolverket, 2016b).    

Statistik från Skolverket visar att det saknas lärare med legitimation i alla ämnen på 

gymnasiet (Skolverket, 2016a). Man kan i Skolverkets siffror konstatera att vissa ämnen har 

större problem än andra vad gäller behörighet exempelvis att av lärare i naturkunskap är det 

endast 63% som har en lärarlegitimation. Liknande procentsats återfinns även för lärare i 

musik och filosofi, där enbart 65% har en lärarlegitimation och dessa siffror kan jämföras 

ämnet där flest lärare har legitimation, historia (86%). Vid sidan av dessa ämnen finns det 

dock ett annat ämne som är speciellt intressant att granska med anledning av de ökade 

söktrycket på programmet, och det är företagsekonomi.  

Sedan gymnasiereformen 2011 har antalet sökande till ekonomiprogrammet ökat från 10 000 

till 15 000 elever årligen, vilket gör det till det tredje populäraste programmet på gymnasiet 

idag (Skolverket, 2016b). Denna ökning innebär att antalet elever på ekonomiprogrammen i 

Sverige har gått från 9893 stycken 2011/2012 till 35 814, 2015/2016 (SIRIS, 2016). Det är 

således inte konstigt att det under senare år efterfrågats fler lärare i ekonomiämnen och att 

utbudet på utbildade lärare inte har kunnat möta den stora efterfrågan utan stannar på en 

procentsats som enbart uppnår 62% (Skolverket, 2016a). Förutom det faktum att det skett en 

stor ökning vad gäller antalet elever som läser ekonomiprogrammet, finns det ytterligare en 

aspekt som kan bidra till att förklara den låga procentsatsen utbildade lärare. Idag finns det 

ingen möjlighet att utbildad sig i dessa ämnen inom den ordinarie lärarutbildningen 

(Studera.nu, 2016). För att få ut en lärarlegitimation krävs således ämneskompetens i 

företagsekonomi samt utbildning i form av antingen kompletterande pedagogiskt utbildning 

(kpu) på 90hp eller vidareutbildning av lärare (VAL). Den senare utbildningen vänder sig till  



!2
de som jobbat i skolan under en längre tid utan att ha en formell lärarutbildning 

(Lärarförbundet, 2016b).  

Visserligen examineras i snitt 6000 ekonomer från universitet och högskolor varje år 

(Malmström, 2010), vilket alltså innebär att det i teorin examineras i genomsnitt 6000 

individer årligen med de ämneskunskaper som krävs för att undervisa i företagsekonomi på 

gymnasiet. Ämneskunskapen finns alltså, men inte den formella lärarbehörigheten som ger en 

lärarlegitimation och därför finns inte heller möjligheten till en fast tillsvidaretjänst. Givet är 

att huvuddelen av dessa ekonomer inte ursprungligen har tänkt sig en karriär inom läraryrket 

utan varit inriktad mot att arbete inom ekonomfältet. Om vi sedan går vidare och jämför dessa 

två yrkesgruppernas (gymnasielärare & ekonomer) livslöner blir det tydligt att det finns stora 

ekonomiska fördelar med att jobba som ekonom efter avslutade ekonomistudier istället för att 

skola om sig till gymnasielärare, där ekonomen har en livslön på 20 miljoner jämfört med 

gymnasielärarens 13,6 miljoner kronor (Boussard, 2016). Den senaste tidens lärarbrist har 

dock bidragit till att lärarlönerna för första gången på länge ligger över snittet i landet och en 

inte alltför djärv tolkning är att denna ökning kommer att fortsätta om lärarbristen kvarsår, 

inte minst med hänsyn till utbudet av utbildade lärare och efterfrågan av de samma. 

En viktig aspekt att ha i åtanke är dock att lönen för utfört arbete inte är den viktigaste faktorn 

som bestämmer huruvida individer trivs på sitt arbete eller inte. En undersökning utförd av 

bemanningsföretaget Poolia visar exempelvis att lönen kommer först på fjärde plats när 

anställda får skatta vad som är de viktigaste faktorerna för trivsel på jobbet och där en känsla 

av uppskattning är det viktigaste när det handlar om anställdas trivsel (Englund, 2014). Vidare 

visare en studie från 2010 (Bergmark, s.79) att för just läraryrket bidrar känslan av 

uppskattning till att en lärares identitet stärks och därmed vilja till fortsatt utveckling. För en 

lärare är det rimligt att tro att denna faktor utgörs av huruvida ens chef (rektor), kollegor och 

elever uppskattar det arbete man gör. 

I en metasyntes utförd av John Hattie 2009, analyserades 138 olika faktorer indelade i sex 

huvudkategorier, för att undersöka deras påverkan på elevers studieprestationer (s.7). Studien 

visade att läraren har en stor påverkan på elevernas inlärning (s.108). Hattie menar dock att 

alla lärare inte håller en hög professionell nivå utan att det finns variation och även om 

huvuddelen av lärarna själva anser att de presterar bra är det troligt att inte alla elever skulle 

hålla med (2009, s.250). I Hatties studie framkom att det under en elevs skolgång enbart är en 
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eller ett par, av de i genomsnitt 50-60 lärare som eleverna i möter, som verkligen har gjort en 

skillnad för eleven och hens studieresultat (s.250). Hattie pekar vidare på att eleverna själva är 

det som har bäst uppfattning om vad som krävs av läraren för att de ska kunna nå 

undervisningsmålen. Så med den utgångspunkten är det således av stort intresse att undersöka 

vad som ur ett elevperspektiv, kännetecknar dessa framgångsrika lärare.  

Med informationen ovan i beaktande blir det därför av intresse att få mer kunskap om vad 

som krävs för att läraren ska ha en positiv effekt på elevernas inlärning och i det långa loppet 

uppskattas för det arbete som hen gör. Anledningen till att elevernas tankar om lärare i just 

ekonomiämnena är av speciellt intresse är att de undervisande lärarna i regel inte har en lika 

omfattande traditionell lärarutbildning, exempelvis i ämnesdidaktik, som studenter vid 

ordinarie lärarutbildning får ta del av. Min erfarenhet av ekonomistudier på universitetet är att 

det i stor omfattning handlar om ”de starkas överlevnad och hur de svaga slås ut från 

marknaden”, en aspekt som skall sättas i relation till läraryrket och lärarutbildningen där 

fokus ligger på likvärdighet och att alla elever ska med och få den stöttning de behöver.  

Studien kan sägas ha en utgångspunkt i didaktiska teorier. Nilholm (2016) menar att just 

didaktiska frågor borde vara central i en lärarutbildning då de fångar det väsentligaste 

aspekterna av lärarens arbete. En viktig didaktisk aspekt att studera enligt honom är hur ett 

ämne lärs ut på bästa sätt och det är också något som denna studie ämnar göra där 

utgångspunkten varit elevernas uppfattning på detta. Detta leder mig således in på syftet med 

den här studien.  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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att öka kunskapen om vad elever anser kännetecknar ekonomilärare 

av hög kvalitet. För att uppnå syftet har följande två forskningsfrågor ställts upp;  

2.1 Forskningsfrågor  

- Vilka undervisningsmetoder anser elever kännetecknar ekonomiundervisning av hög 

kvalitet? 

- Vilka egenskaper anser elever kännetecknar en ekonomilärare som bedriver undervisning 

av hög kvalitet? 
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3. Forskningsgenomgång 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som rör studiens ämnesval. Kapitlet börjar med 

en redogörelse för skolan och lärarens uppgift enligt läroplanen för att sedan presentera 

tidigare forskning inom ämnet. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av 

bakgrundskapitlet i form av en sammanställd tabell.  

3.1 Lärarens uppgift enligt Lgy 11  

Att arbeta som lärare är en komplex och utmanande uppgift. Enligt läroplanen för 

gymnasieskolan, Lgy 11 (Skolverket, 2011), ska skolan främja elevernas utveckling och 

lärande samt ge dem en livslång lust att lära. Förutom det ska utbildningen förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggare demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på. Undervisningen ska vara saklig och allsidig och alla 

elever har rätt till en likvärdig utbildning oavsett vart i landet hen bor. Förutom det förväntas 

lärare också ta hänsyn till elevers olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå (Skolverket, 

2011, s.4-5). Vidare ska undervisningen ha en balans mellan teoretiska och praktiska 

kunskaper, vara grundad på vetenskap och präglas av ett jämställdhetsperspektiv (Skolverket, 

2011, s.10).  Med detta i beaktande blir det tydligt att det krävs en rad kompetenser för att 

lyckas uppnå målen som lärare. Frågan som återstår är då, vilka är dessa kompetenser?  

3.2 Lärarens kompetens & faktorer som påverkar undervisningen    

Frågan om vad en lärare behöver kunna är något som intresserat forskare under lång tid. Fram 

till mitten av 1980-talet fokuserade forskningen på karaktärsdrag hos lärare som beskrev 

allmän kunskap i undervisning utan att hänsyn togs till särskilda pedagogiska färdigheter som 

eventuellt behövs för olika ämnen (Schulman, 1986, s. 4-14). Oavsett om forskningen utgått 

från elev-, lärar- eller forskar/expertperspektivet verkar det finnas ett antal beröringspunkter 

som beskriver lärarkompetens i samtliga fall. Dessa utgörs av en kombination av 

kunskapsbaserade, sociala och didaktiska förmågor och strategier (Håkansson & Sundberg, 

2012, s.162). Enligt John Hatties (2009) metasyntes, baserad på över 50 000 studier och 80 

miljoner elever i fler än 800 metaanalyser, finns det sex olika områden som påverkar elevers 

studieresultat. De områden som lyfts fram är eleven själv, hemmet, skolan, läroplanen, 

undervisningen och läraren. Av dessa är det vad läraren vet, kan och gör som är de starkaste 
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påverkansfaktorerna på elevernas studieprestationer och det är just det område som den här 

studien fokuserar på. Håkansson och Sundberg (2012, s.161) menar att vad en lärare vet, kan 

och gör kan innebära lärarvinster på upp till fyra gånger så mycket som de minst effektiva 

lärarna. Det innebär att mellan 15 - 30% av de resultatskillnader som visar sig mellan elever 

beror på lärarens sätt att vara och undervisa. Det finns dock inga tydliga och enkla samband 

för alla lärares arbete och elevernas resultat utan de kvaliteterna som eftersträvas skapas och 

återskapas i ett samspel mellan en rad olika faktorer (Ibid, s.161). I linje med det menar även 

Hattie (2009, s.250) att även om läraren är en av de starkaste påverkansfaktorerna, presterar 

inte alla lärare på en tillräckligt hög nivå utan att det finns variation och att även om lärare 

själva anser att de presterar på hög nivå är det troligt att inte alla elever skulle hålla med. Vad 

eleverna tycker är av stor relevans och tidigare studier visar att när elever får skatta vad de 

upplever som kvalitet i undervisningen ger det liknande resultat som lärandeforskning från 

andra perspektiv. När elever får vara med och skatta vilken kvalitet lärarens undervisning 

håller kopplas detta ofta samman med den kunskapsnivån som eleverna utvecklar. Hattie 

(2009, s.116) menar att eleverna själva har bra kunskap om vad som krävs av läraren för att de 

ska kunna nå undervisningsmålen vilket gör problemområdet intressant och då i det här fallet 

ekonomilärarens kompetens. Att forskningen på just det här specifika området är mycket 

begränsad gör det angeläget och då det är eleverna som sitter i klassrummet och upplever 

undervisningen behöver lärandet ur ett elevperspektiv synliggöras (Håkansson & Sundberg, 

2012, s.186). 

I Hatties studie lyfts sju lärarfaktorer som ger en positiv effekt på elevernas lärande. Dessa 

faktorer är;  

- Videoanalys av undervisningen  
- Lärarens tydlighet i undervisningen  
- Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev  
- Professionell utveckling 
- Att inte etikettera eleverna 
- Undervisningskvalitet   
- Lärarens förväntningar (Hattie, 2009, s. 108-128).  

Med videoanalys av undervisningen avses en typ av fortbildning där läraren får analysera sin 

egna undervisning för att så sätt kunna upptäcka förbättringsområden. Lärarens tydlighet i 
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undervisningen handlar om hur tydlig läraren är när det gäller förklaringar, bedömning och 

feedback samt i användandet av konkreta exempel. Vidare visar studien att om en elev känner 

förtroende för läraren skapar det trygghet och leder till goda resultat. Det gäller att bygga 

förtroendefulla relationer till eleverna, vilket handlar om förmågan att lyssna, ge värme, 

känna empati och ge uppmärksamhet till eleverna, men även att respektera deras kultur och 

bakgrund. Ytterligare aspekter av en lärares och elevs relation handlar om etiketter som 

exempelvis olika diagnoser som en lärare kan sätta på eleven. Studien visar att sådana 

klassificeringar kan ha negativ effekt på elevernas inlärning och att det därför är viktigt att 

lärare inte sätter sådana etiketter på sina elever. När det gäller kvalitet i undervisningen 

handlar det om elevernas egna skattning av densamma. Det starkaste sambandet mellan 

inlärning och undervisningskvalitet visar sig i huruvida läraren har höga förväntningar på 

eleverna samt följer upp och uppmuntrar de arbete de gör eller inte gör (Hattie, 2009). För att 

lärares undervisning ska bidra till förbättrade studieresultat behöver hen vara instruktiv, 

omhändertagande, påverkande, passionerad och engagerad i undervisningen. Lärarna 

behöver dessutom vara medvetna om hur och vad varje elev tänker men även ha koll på 

lärandemålen och kriterierna för att eleverna ska nå måluppfyllelse (Hattie, 2009, s.238-239).  

Då denna studie utgår från ett elevperspektiv är det inte troligt att videoanalys av 

undervisning är en faktor som eleverna har kännedom om och därmed inte heller kommer att 

lyftas av elever som viktig att deras lärare i ekonomi utför. Däremot är det rimligt att tro att de 

övriga sex faktorerna kan vara sådant som elverna själva upplever och har synpunkter på. 

Sammanfattningsvis går det dock att konstatera att Hatties slutsatser om att lärare som har 

höga förväntningar på sina elever, använder sig av särskilda undervisningsmetoder och skapar 

goda relationer till sina elever, sannolikt skapar effekter över genomsnittet vad gäller elevers 

prestationer i skolan (s.126-127). 

Förutom Hatties metasyntes har jag i den här studien tagit avstamp i resultat från en rad andra 

studier som berör lärares kompetens, som exempelvis, Nordenbo (2008), Søgaard Larsen, 

Tiftikiçi, Wendt & Østergaard (2008), Gardenste (2016), Cornelius-White (2007) och 

Scheerens, Luyten, Steen,& Luyten-de Thouars (2007). 

Till skillnad från Hattie menar Scheerens, et al. (2007, s.193) att det inte finns några speciella 

metoder eller lärandestilar som ger effekter för inlärningen hos alla elever i ett klassrum. 

Däremot visar deras forskning på några grundläggande förutsättningar för uppnå god 
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undervisning. De menar exempelvis att undervisning av hög kvalité kännetecknas av en lärare 

som gör medvetna val när det kommer till undervisningens innehåll och därmed även 

styrningen av elevernas uppmärksamhet mot det innehåll som ska behandlas. Vidare menar de 

att undervisningen ska grundas på gedigna ämneskunskaper då det möjliggör för läraren att 

variera och anpassa undervisningen utifrån elevernas olika utvecklingsbehov (Scheerens, et 

al. 2007, s. 193).  

Resultaten från såväl Hatties och Scheerens et als. studier lyfter aspekter av lärareyrket som i 

viss mån går att arbeta fram, förändra och förbättra. I en avhandling från 2016 (Gardensten) 

har dock fyra faktorer lyfts fram som författaren bedömt vara helt nödvändiga att besitta för 

att en person ska klara av jobbet som lärare. Dessa fyra faktorer har tagits fram genom 

intervjuer med VFU-handledare och är mognad, ledarskap, förmåga att ge plats till eleverna 

samt en kommunikativ förmåga, och det bedöms  således som nödvändiga faktorer för att en 

lärare skall vara framgångsrik. Med mognad menas här att läraren måste visa en viss mognad, 

kunna ta ett vuxenansvar och vara en vuxen i samspel med eleverna (Ibid, s.115). 

Ledarskapsfaktorn handlar om en lärares förmåga att träda fram, ta plats i klassrummet och 

leda eleverna (Ibid, 2016, s.89). Förutom att själv ta plats som lärare är det viktigt att även ge 

eleverna plats. Dessa faktorer är beroende av varandra då det krävs att en lärare lyckas få 

elevernas blickar på sig och vara en tydlig ledare för att över huvud taget kunna ge eleverna 

plats och utrymme att uttrycka sig (Ibid, 2016, s.90). Den kommunikativa förmågan yttrar sig  

ett avslappnad förhållningssätt till eleverna, att ha en överblick över klassrummet och att 

kunna agera med närvaro (Ibid, 2016, s.67).  

3.3 Didaktisk- ledarskaps- & relationell kompetens 

En studie som återkommer i flera studier som berör lärare och dess kompetens är Nordenbo et 

al. (2008) studie där tre övergripande kompetenser som har ett starkt samband med elevers 

lärande och studieprestation presenteras. Dessa tre är didaktisk-, ledarskaps- och relationell 

kompetens.  

En lärares didaktiska kompetens grundas i akademisk färdighet och lärarens ämneskunskaper 

(Ibid s.71). En förutsättning för didaktisk kompetent är således en hög grad akademisk 

kompetens då goda kunskaper i undervisningsämnet leder till en tillit till den egna förmågan 

och effektivitet i undervisningen. Läraren blir därmed inte heller bunden till läromedel utan 
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kan i större utsträckning använda sig av varierat material och undervisningsmetoder. Vidare 

möjliggör didaktisk kompetens mer kognitivt utmanande undervisning och en tydligare 

koppling till undervisningsmål (Ibid, s.71).   

Ledarskapskompetensen baseras på en förmåga att reglera arbetet i klassrummet på ett sätt 

som gynnar elevernas lärande (Ibid, s.71). En lärare som besitter ledarskapskompetens som 

bidrar till bättre elevprestationer karaktäriseras av en noggrann planering där läraren ser till att 

lektioner börjar i tid och att ordningen upprätthålls samt möjliggör goda studieresultat genom 

att återknyta och följa upp tidigare lektioner och arbetsområden. Detta genom att exempelvis 

ständigt återkoppla till läroplanen och vad eleverna lärt sig. Förutom detta ger läraren 

eleverna möjlighet till inflytande och ansvar över sina egna studier genom att inbjuda 

eleverna till delaktighet (Ibid, s.71).  

Nordenbo et al. (2008, s.71) menar att relationell kompetens kännetecknas av positiva sociala 

interaktioner mellan lärare och elev där läraren tillämpar ett elevstödjande ledarskap med 

motivering och aktivering av eleverna. För att uppnå positiva sociala interaktioner menar  

författarna att läraren ska visa respekt, empati, tolerans och intresse för sina elever, samt utgå 

från att alla elever har potential att lära sig men har individuella inlärningsstilar. Cornelius-

White (2007, s.134) skriver att en lärare som har egenskaper som värme, förtroende och 

empati har en större förmåga att skapa positiva relationer med eleverna.  

3.4 Sammanfattning av bakgrundskapitlet  

Sammantaget kan man konstatera att det skiljer sig något i forskningslitteratur när det 

kommer till vilka egenskaper som en lärare bör besitta för att skapa effektiv och kvalitativ 

undervisning och att knappt någon forskning alls finns specifikt om ekonomilärares 

undervisning. Gemensamt för samtliga studier är dock att de på ett eller annat sätt går att dela 

in under Nordenbo et als indelning av olika kompetenser en duktig lärare behöver besitta, 

alltså didaktisk-, ledarskaps- och relationell kompetens. I tabell 1 återfinns en kategorisering 

av de olika forskningsstudiernas resultat under de olika kompetenserna.  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Tabell 1. Sammanställning av studiens teoretiska ramar 

  

Typ av kompetens Huvudpoänger Teoretiska referenser 

Didaktisk kompetens Lärarens tydlighet i undervisningen. Höga 
förväntningar på eleverna, uppföljning 
och uppmuntran. Akademisk färdighet. 
Engagemang i undervisningen. Koll på 
lärandemålen och kriterierna för att 
eleverna ska nå måluppfyllelse. Medvetna 
val när det kommer till undervisningens 
innehåll. Gedigna ämneskunskaper. 
Anpassad undervisning efter elevernas 
olika förutsättningar.

(Hattie, 2009), 
(Nordenbo et al 
2008), (Scheerens, et 
al. 2007)

Ledarskapskompetens Förmåga att reglera arbetet i klassrummet. 
Lektioner som börjar i tid. Förmåga att 
träda fram, ta plats i klassrummet och leda 
eleverna. Ge eleverna plats. Agera med 
närvaro. Ta ett vuxenansvar och vara en 
vuxen i samspel med skoleleverna

(Gardensten, 2016),  
(Nordenbo et al 2008)

Relationell komptens Ingjuta en känsla av förtroende hos 
eleverna. Någon som lyssnar, ger värme, 
känner empati och ger eleverna 
uppmärksamhet. Respektera elevernas 
kultur och bakgrund. Omhändertagande. 
Passionerad. Motivering och aktivering av 
eleverna. Avslappnad förhållningssätt till 
eleverna

(Hattie, 2009), 
(Gardensten, 2016),  
(Nordenbo et al, 
2008)
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4. Vetenskapliga utgångspunkter  

I detta kapitel redogörs för studiens vetenskapliga utgångspunkter. Kapitlet inleds med  

bakgrunden till ämnesvalet. Därefter presenteras kunskapssyn, studiens angreppssätt samt 

metodval för att besvara forskningsfrågorna och uppnå studiens syfte. 

4.1 Ämnesval  

Som framgår ovan har det visat sig att under en elevs skolgång är det enbart en eller ett par, 

av de i genomsnitt 50–60 lärare, som verkligen har gjort skillnad för eleven och hens 

studieresultat (Hattie, 2009, s.250). Detta var också något jag personligen blev varse under 

min första VFU-period höstterminen 2016. Jag träffade då en av mina gamla lärare från 

gymnasiet, och jag avslutade min gymnasieutbildning för sju år sedan, som jag inte 

överhuvudtaget mindes och jag avslutade min gymnasieutbildning för sju år sedan. Även om 

det här enbart är ett enskilt exempel så blev det en tankeställare för mig. Läraren kom till och 

med ihåg mitt namn, och jag kände inte ens igen honom så det blev för mig tydligt att alla 

lärare inte lämnar avtryck. Generellt så skulle jag säga att de lärare jag och mina vänner 

minns från vår skolgång är de lärare som antingen varit väldigt bra eller väldigt dåliga. Det 

faktum att jag, inom en snar framtid, ska ut i yrkeslivet och undervisa i ekonomiämnen gör 

även denna studies forskningsfrågor angelägna på ett personligt plan och något som har 

påverkat ämnesvalet, för vem vill tillhöra den kategori lärare som inte påverkar eleverna 

positivt och i värsta fall inte ens kommer ihåg.  

4.2 Kunskapssyn  

Epistemologi handlar om läran om kunskapens grund, det vill säga kunskapssynen (Åsberg, 

2001, s. 272). För en studie är det av intresse vilken vetbarhets- och kunskapsuppfattning 

forskaren har, det vill säga hur den verklighet som ska studeras uppfattas, samt sättet att 

studera denna verklighet genomförts (Johansson Lindfors, 1993, s.10). Denna studie har 

utgått från en Hermeunetisk kunskapssyn då Hermeneutiken handlar om tolkning av 

innebörder eller sammanhang som “ligger bakom” det som kan observeras (Wallén, 1996, s.

33-34), exempelvis kan forskaren vilja få mer kunskap om varför en elev tycker att det är 

viktigt att hens lärare har humor. Ett hermeneutik kunskapssyn är något som väl ligger i linje 

med denna studie i och med att den syftade till att inte enbart ta reda på egenskaper som 
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elever ansåg att deras lärare i ekonomi bör besitta utan även varför dessa egenskaper är 

viktiga.  

4.3 Angreppssätt  

Enligt Okasha (2002, s.18) kan forskare komma fram till slutsatser i sin forskning med två 

olika typer av slutledning, induktiv och deduktiv. Skillnaden mellan de två ligger i rimligheten 

mellan premisserna och slutsatsen. För en deduktiv slutledning gäller att om premisserna är 

sanna kommer slutsatsen vara sann (Ibid). Ett exempel på det kan vara: Alla svenskar firar 

midsommar. Erik är svensk. Därför firar Erik midsommar. Det vill säga att om det är sant att 

alla svenskar firar midsommar (premiss) och det är sant att Erik är svensk (premiss) så måste 

det vara sant att Erik firar midsommar. För induktiva slutledningar gäller däremot att vi går 

från premisserna om objektet till slutsatsen som vi inte har undersökt (Ibid, s.19). Ett exempel 

på en induktiv slutledning kan vara: Jag köpte ett sexpack öl paketerat i en och samma 

förpackning, de första fem smakade likadant, då måste även den sjätte burken smaka likadant. 

Visserligen är det rimligt att tro att det kommer att förhålla sig på detta sätt men det är inte 

helt säkert (Ibid). Det går således att säga att deduktiv slutledning är säkrare då det innebär att 

om vi utgår från premisser som är sanna kommer även slutsatsen vara sann tvärtemot vad som 

alltså gäller för induktiv slutledning. Trots detta är det vanligt med induktiv slutledning inom 

forskning (Okasha, 2002, s.20). I den här studien skulle det kunna innebär att en enkätstudie 

visar  statistiskt signifikans för att elever vill att deras ekonomilärare ska besitta en hög grad 

ämneskunskap. Det är dock inte samma sak som att med säkerhet kunna säga att alla elever 

vill att deras ekonomilärare ska ha goda ämneskunskaper. Däremot beskrivs ett induktivt 

angreppssätt som ett rimligt sätt att forma tro om omvärlden, trots att det inte är logiskt 

vattentätt. Detta motiveras med att nyckeln ligger i sannolikhet. Det vill säga att vetenskaplig 

kunskap inte är helt säker men högst trolig (Okasha, 2002, s.27).   

I denna studie har ett induktivt angreppssättet använts. Intervjuerna har givetvis tagit sin 

utgångspunkt i befintlig forskning men dessa användes inte för att ställa upp hypoteser utan 

enbart som en grund för att formulera frågeställningar och på så sätt bidra med ny teori på 

området (Bryman, 2011, s.26). Frågorna i intervjuguiden har alltså konstruerats på ett sådant 

sätt att det finns koppling till tidigare forskning men ändå en möjlighet för eleverna att svara 

fritt utifrån deras egna åsikter utan att de blir styrda åt något håll i sina svar. Syftet har alltså 
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varit att ta reda på vad eleverna tycker och inte att testa ifall på förhand uppställda hypoteser 

stämmer eller inte. 

4.4 Undersökningsmetod  

Vilket tillvägagångssätt en forskare använt sig av i en studie har traditionellt delats in i 

kvalitativ och kvantitativ metod. Det finns dock kritik mot denna uppdelning där bland annat 

Rodny Åsberg menar att denna indelning är en orimlighet (2001, s.275). Han menar att typen 

av insamlingsmetod inte kan delas in i kvantitativ- och kvalitativ metod utan att det enbart är 

den data som samlats in och speglar egenskaper hos fenomenet som kan vara av både 

kvantitativ eller kvalitativ typ (Åsberg, 2001, s.274). Traditionellt har ofta 

enkätundersökningar kopplats samman med kvantitativa undersökningar men det finns inget 

som säger att en enkät inte kan samla in kvalitativa data och vilket således gör en sådan 

indelning tveksam. Åsberg menar alltså att det inte finns metoder som exklusivt kan upprätta 

data av ett visst slag (2001, s.274). Det samma gäller för kvalitativ- och kvantitativ metod 

kopplat till angreppssätt (induktiv/deduktiv, se 4.3) som inte har några kopplingar till varandra 

utan syftar på andra implikationer (Åsberg, 2001, s.277).  

Med utgångspunkt från Åsbergs artikel har jag inte per automatik utgått från den traditionella 

indelningen av kvalitativ och kvantitativ metod där exempelvis metoder som genererar 

kvantitativ empiri kopplas samma med ett induktivt angreppssätt utan tagit dessa beslut 

baserat på vad som passar för studien och dess syfte.  

Vilken undersökningsmetod som används har att göra med vilken syfte undersökningen har 

(Denscombe, 2016, s.239). Det finns således inte en metod som är ”bra” eller ”dålig” utan det 

måste relateras till vad man ämnar undersöka. För att få mer kunskap om vad elever anser 

kännetecknar kvalitativ undervisning i företagsekonomi och vilka egenskaper de anser att en 

lärare i dessa ämnen bör besitta har kvalitativ data samlats in. Detta för att ge eleverna 

möjlighet att svara fritt baserat på egna erfarenheter och inte blir styrda av på förhand 

formulerade svarsalternativ. Halvorsen menar att kvalitativ data är sådan som berättar något 

om icke mätbara egenskaper (1992, s.78) och således läggs vikt vid ord och inte vid 

kvantifiering vid datainsamling och analys (Bryman & Bell, 2013, s.49). En nackdel med 

denna undersökningsmetod är att resultatet inte kommer gå att generalisera genom på hela 

populationen utan enbart kan ses som en indikation på vad elever vid ekonomiprogrammet 
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tycker. Däremot är inte studiens syfte att finna ett resultat som går att generalisera på den 

stora massan utan att få värdefull information om vad elever tycker och tänker om 

ekonomiundervisningen på gymnasiet. Med detta i åtanke hade det varit svårt att genomföra 

en studie där kvantitativ data samlats in.  

4.5 Litteratursökning och källkritik  

Insamlad empiri skall alltid genomgå en kritisk granskning i form av bland annat källkritik. 

Den kritiska granskningen består av två faser: teorisökning och teorianvändning. 

Teorisökningen gäller den faktiska litterratursökningen, andra källor att använda samt 

förmågan att avgöra när sökningen är klar (Johansson Lindfors, 1993, s88). För denna studie 

har teorisökningen utgått från kurslitteratur, sökning via databaser som SCB, DiVA och Eric 

samt relevant litteratur, alla hämtat via Umeå universitetsbibliotek. I denna studie har 

huvudsakligen vetenskapliga artiklar som är peer reviewed använts för att säkerställa 

vetenskaplig kvalitet. Under litteratursökningen användes sökord på såväl svenska som 

engelska för att finna relevanta studier för arbete. Sökord som använts var exempelvis; 

kvalitativa lärare, god undervisning, successfull teaching, bussiness studies och 

elevperspektiv. Vidare har en jämförelse gjorts mellan referenslistor för olika studier för att 

finna den mest relevanta litteraturen på området. Litteratursökningen fortsatte till dess att jag 

upplevde en mättnad i materialet, dvs att samma referenser ständigt återkom. Detta är också  

något som Johansson Lindfors är en indikation på att litteratursökningen är färdig (1993, s.

87).  

Nästa steg i den källkritiska granskningen var den faktiska teorianvändningen. Studiernas 

ursprung, empiriska grund samt aktualitet tas då i beaktande. När det kommer till ursprung 

bör texterna så långt som möjligt komma från originalkällan för att på så sätt minska risken 

för att ursprungsförfattarens ståndpunkt förvrängs (Johansson Lindfors, 1993, s89). Med detta 

i åtanke har jag i denna studie därför så långt det varit möjligt använt mig av 

ursprungsreferensen för att säkerställa att informationen inte tolkats felaktigt. Vidare är det av 

vikt att sträva efter att använda så aktuell forskning som möjligt, utan att för den sakens skull 

bortse från värdefull kunskap från tidigare forskning (Johansson Lindfors, 1993, s88). Jag har 

därför strävat efter att, med några få undantag, använda mig av studier som inte är mer än nio 

år gamla.  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5. Metod  

Detta kapitel presenterar studiens praktiska utgångspunkter samt tillvägagångssätt för att 

besvara forskningsfrågorna. Den valda undersökningsdesignen, semistrukturerad intervju, 

presenteras och motiveras följt av en diskussion kring urval samt tillvägagångssätt vid 

datainsamling. Kapitlet avslutas med de etiska principer som jag tagit hänsyn till under 

arbetet.  

5.1 Undersökningsdesign  

Vid insamling av kvalitativ data är metoder som intervjuer, observationer och insamling av 

dokument vanliga metoder (Denscombe, 2016, s. 383). I denna studie föll valet av 

insamlingsmetod på intervjuer. Detta då de ger möjlighet att få en djupare förståelse om 

ageranden och ställningstaganden (Dahmström, 2011 s. 418). Ytterligare några fördelar med 

en intervjustudie i detta specifika fallet är att respondenterna inte blir styrda i samma 

utsträckning som exempelvis vid enkäter där svarsalternativ kanske enbart utgått från tidigare 

studier. Intervjuer ger större möjligheter att ”svara utanför boxen” och komma med svar som 

kan öppna upp ett undersökningsområde och ge nya infallsvinklar. Intervjusituationen ger 

också en möjlighet att ställa följdfrågor på de svar som respondenterna ger, något som jag 

bedömt vara viktigt vid intervjuer av ”trötta” tonåringar där svar ibland måste lirkas fram.  

Intervjuer kan vara av semistrukturerad eller ostrukturerad form. Skillnaden mellan de två är 

att vid ostrukturerade intervjuer har forskaren en lista eller en uppsättning teman över det som 

intervjun bör täcka. Frågorna ställs ofta på ett informellt sätt och deras ordningsföljd och 

formulering skiljer ofta från olika intervjuer. Detta medan den semistrukturerade i regel 

handlar om en situation där intervjuaren har en uppsättning frågor som är öppna och på så vis 

även tillåter respondenterna att svara utanför ramarna (Bryman, 2011, s. 415). Det gäller alltså 

att vara flexibel och låta respondenterna utveckla sina idéer och tala utförligt om de ämnen 

som tas upp (Denscomnbe, 2016, s.266). I den här studien har intervjuerna haft en 

semistrukturerat form där samtalet utgått från ett antal på förhand formulerade frågor och 

områden/teman som inte nödvändigtvis kommit i samma ordning utan i den ordning som 

passat den specifika intervjusituationen, något som också  Bryman rekommenderat (2012, s.

471-472). Antalet intervjuer genomfördes till dess att teoretisk mättnad har nåtts, vilket jag 
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uppfattade uppnåddes vid åtta intervjuer. För att sedan transkriberas där möjligheten att tidigt 

få insikter om datan gavs (Merriam, et. al, 20014, s.174). 

5.2 Urval 

Beroende på vad en forskare vill undersöka tar undersökningsenheten givetvis olika form. Då 

variablerna för denna studie ligger på individnivå blev undersökningsenheten för 

intervjustudien följaktligen individer (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 41-42). Som regel är det 

inte möjligt att undersöka alla individer i en population utan ett urval måste göras 

(Denscombe, 2009, s.32). Detta gäller också i den här studien då alla svenska gymnasieelever 

som läser någon kurs i ekonomi tillhör totalpopulationen, vilket i det här sammanhanget hade 

varit en för stor grupp att  hinna intervjua. Vidare måste ett urval vara så representativt för 

populationen som möjligt för att möjliggöra generalisering av resultatet (Bryman & Bell, 

2013, s.177-179). För att nå ett så representativt urval som möjligt är sannolikhetsurval den 

viktigaste tekniken (Bryman & Bell, 2013, s.177-179) och vid ett sådant urval väljs 

respondenter slumpmässigt ut  vilket innebär, åtminstone i teorin,  att alla individer i en 

populationen har samma möjlighet att väljas ut. För denna studien skulle ett sannolikhetsurval 

exempelvis ha inneburit att jag utgått från en förteckning över alla gymnasielever som läste 

någon kurs i ekonomi och slumpmässigt valt ut exempelvis åtta stycken till intervjuerna. Med 

tidsaspekten i beaktande och det stora antalet elever blev det tydligt att ett sannolikhetsurval 

omöjliggjordes. Valet föll därför på ett icke sannolikhetsurval där vissa individer i 

populationen hade större möjlighet att komma med i studien än andra (Bryman & Bell, 2012, 

s.194). Med utgångspunkt från de tidsramar som fanns för denna studie och att jag under 

vårterminen skulle genomföra min VFU-period på en större gymnasieskola i norra Sverige  

kändes det rimligt att genomföra intervjuerna på den aktuella skolan. Ett metodiskt problem 

med detta var dock att ta ställning till om det skulle vara en nackdel att jag som undervisande 

lärare även skulle intervjua dessa elever. Lösningen på detta blev att jag exkluderade de elever 

som jag själv undervisade och istället enbart intervjuade elever i de klasser jag inte haft. På så 

sätt minskades risken för en s.k. intervjuareffekt. Lärare i ekonomi på skolan kontaktades så 

att de genom skolmailen kunde kontakta sina elever (se appendix 1). Denna typ av urval 

kallas för ett snöbollsurval och innebär att jag använde läraren som en ”marknadsförare” för 

min studie (Bryman & Bell, 2013, s. 206-207). Eleverna informeras på så sätt om vad 

intervjun skulle handla om och vad syftet med studien var. Inledningsvis hade jag en del 

problem att få ihop tillräckligt med respondenter och blev därför tvungen att skicka ytterligare 
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ett påminnelsemail vilket löste problemet då jag fick fler intresserad studenter som ville delta 

i studien.  

5.4 Konstruktion av intervjuguide  

Intervjufrågorna är baserade på de tidigare studier som presenterats i bakgrunds-/teorikapiltet 

där jag genom forskningslitteraturen fick fram mer övergripande teman som jag sedan 

konstruerat frågor utifrån. Detta har gjorts utifrån ambitionen att i så liten utsträckning som 

möjligt styra respondenternas svar (se appendix 2). Under en intervjusituation är den första 

frågan av särskild vikt då den ger respondenten en möjlighet att känna sig avslappnad och till 

rätta (Denscombe, 2016, s.277). Jag valde därför att inleda med några frågor som är 

förhållandevis ”lätta” för respondenten att besvara som handlar om dem själva men även med 

viss koppling till ämnet utan att dessa frågor nödvändigtvis behövde inkluderas i studiens 

resultat.  Sedan följde två frågor där eleverna fick tänka på och beskriva lärare de uppskattat 

och lärare inte tyckt om under sin studietid. Tanken med de frågorna var att en  uppfattning 

om generella egenskaper och aspekter som eleverna ansåg viktiga och mindre viktiga skulle 

framträda. Sista delen av intervjun var inriktad på bilden av den ideala läraren i ekonomi och 

ämnade att ta reda på de personliga egenskaper, ledarskapsegenskaper och 

undervisningsstrategier och upplägg som eleverna efterfrågade.     

5.5 Pilotstudie  

För att säkerställa att den intervjuguide jag konstruerat innehöll frågor som eleverna skulle 

förstår samt ge mig den information jag var ute efter valde jag att genomföra en pilotstudie på 

en elev ur populationen. Vid en pilotstudie testas metoden i förväg för att kontrollera hur väl 

den fungerar i praktiken (Denscombe, 2016, s.237) och genom pilotstudien fick jag möjlighet 

att förändra intervjuguiden innan den riktiga datainsamlingen genomförs. Pilotstudien innebar 

inga större förändringar av intervjuguiden utan intervjuerna kunde fortsätta som planerat.  

5.6 Forskningsetik 

 

Vid en undersökning är etiska ställningstaganden viktiga (Bryman & Bell, 2013, s136) och för 

att säkerställa att undersökningar bedrivs på ett forskningsetiskt sätt har vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer använts.  Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitets- och 

anonymitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011, s. 10). Informationskravet 
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beaktades genom att respondenterna fick kännedom om studiens syfte och utformning samt 

möjligheten att när som helst avbryta sin medverkan i intervjun (Ibid s.21). Detta genom 

personlig kommunikation dels när jag presenterar studien i helklass, dels under själva 

intervjusituationen. Samtyckeskravet uppfylldes när eleverna själva valde att medverka i 

studien. Vidare lades vikt vid att informera respondenterna om att undersökningen var helt 

anonym och att den information som samlades in skulle behandlas konfidentiellt. Detta krav 

var extra viktigt i denna studie då resultatet skulle utgå från elevernas syn på sina lärare. Det 

handlade om att elever på ett sätt skulle utgå från de lärare de faktiskt hade i ekonomiämnena. 

Eleverna informerades således om att det inte skulle vara möjligt för deras lärare att på något 

sätt härleda vilken elev informationen kom ifrån. Slutligen, för att möta nyttjandekravet 

informerades om att den data som samlades in enbart skulle användas i denna studie och 

publiceras som ett examensarbete vid Umeå universitet. 

5.7 Intervjusituation  

Som ovan nämnt kontaktades de eventuella respondenterna via mail där förutsättningarna för 

intervjun och studiens syfte beskrevs. Vidare framkom i kontaktmailet att intervjuerna skulle 

komma att spelas in och att en medverkan i studien innebar ett godkännande av detta. 

Tillsammans med de elever som svarade på kontaktmailet bestämdes en tid för intervjun som 

passade in i deras schema. För att göra eleverna trygga med att deras svar skulle vara 

anonyma och att de inte skulle nå deras egna lärare i ekonomi valde jag att boka ett grupprum 

i en korridor där de inte hade någon ekonomiundervisning. För att på så vis minska risken för 

att stöta på sina lärare i det aktuella ämnet. Innan själva intervjun upprepade jag att eleven när 

som helst kunde avbryta intervjun och att deras svar skulle behandlas konfidentiellt.  

Då intervjuerna var av semistrukturerad form såg inte ordningsföljden på frågorna likadan ut 

för alla intervjuer utan frågorna ställdes i den ordning som passade situationen. Intervjuerna 

tog i genomsnitt femton minuter och spelades in med hjälp av ett inspelningsprogram i datorn.  

5.8 Bearbetning av data och analys 

Vid analysen av empirin har, precis som presenterats tidigare, ett induktivt angreppssätt 

används (Johansson Lindfors, 1993, s.55). Med det menas att intervjuerna har analyserats 

med utgångspunkt från tidigare forskning men det har även funnits möjlighet till att väva in 

andra aspekter. På så sätt säkerställs att studien får en koppling till tidigare forskning och ger 
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ett ramverk att förhålla sig till. Empirin från intervjuerna har förberetts och organiserats innan 

den har analyserats. Detta genom att intervjuerna först har transkriberats för att sedan kodats 

och kategoriserats. Målet med analysen har varit att härleda begrepp och områden som fångat 

textens innebörd. Den analysmetod som har använts är inspirerad av grundad teori där 

analysen genomförts genom en successiv process (Denscombe, 2014, s.394). Forskarens 

första uppgift är då att först bli väl förtrogen med datan vilket jag gjorde genom att 

transkribera alla intervjuerna. Vidare delades elevernas svar upp efter kategorier vilket gjorde 

det möjligt för mig att upptäcka eventuella likheter och skillnader mellan de olika elevernas 

svar. Slutligen kategoriserades resultatet efter upplägget på intervjuguiden, nämligen 

Nordenbo et al. (2008) kompetenser. Påpekas bör att i resultatkapitelt är alla namn på eleverna 

i studien ändrade för att på så sätt säkerställa elevernas anonymitet.   
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6. Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts. Allt material som 

samlats in kommer inte att redovisas utan enbart de mest relevanta delarna. Kapitlet kommer 

att startas med en redogörelse av respondenterna, detta följt av deras generella uppfattning 

om kvalitativa lärare och avslutningsvis de delar som berör hur de ser på den ideala läraren i 

ekonomi.  

6.1 Respondenterna  

Alla åtta intervjuade eleverna läste ekonomiprogrammet på en gymnasieskola i en stad i norra 

Sveirge. De gick antingen i årskurs två eller tre men hade samtliga läst minst tre kurser inom 

ekonomiämnet (företagsekonomi 1, företagsekonomi 2 & entreprenörskap). Av de åtta 

eleverna var fyra killar och fyra tjejer och de är alla uppvuxna i den aktuella staden. För att 

minska risken för intervjuareffekt bestämde jag innan någon elevkontakt togs att ett 

urvalskriterium var att jag själv inte skulle ha undervisat någon av eleverna. Detta krav 

uppfylldes och ingen av de intervjuade eleverna har haft mig i undervisning under terminen. 

Intervjuns inledande frågor hade som syfte att göra eleverna bekväma i intervjusituationen 

och var alltså initialt inte tänkt att ge någon information som skulle användas vidare i 

analysen. Det visade sig dock vid analysen av svaren att intressant information även framkom 

om bakgrunden till elevernas val av att läsa ekonomiprogrammet. Av de åtta intervjuade 

eleverna var det enbart en elev som gjort ett aktivt val att läsa just ekonomi baserat på ett 

intresse för ämnet. De övriga hade halkat in på programmet på ett ”bananskalsliknande” sätt 

eller på grund av att de inte riktigt förstått vad ekonomiprogrammet skulle innebära. Två 

elever beskrev det på följande sätt: 

 ”Jag trodde att det skulle vara roligt och intressant men jag ångrar mitt val idag för 

nu vet jag att det inte är det”. (Elev: Alva) 

”Jag hade egentligen sökt in på svets men min moster övertalade mig i sista stund om 

att läsa ett högskoleförberedande program, och då var det här programmet ett av de 

enda med lediga platser”. (Elev: Sara)  
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Av intervjuerna framkom även att eleverna inte hade lagt ner så mycket eget engagemang när 

de gällde att söka gymnasieutbildning utan att de i hög grad påverkats av att föräldrar och 

vänner pekat på fördelarna med ett studieförberedande program. Tre av de intervjuade 

eleverna nämnde att de tyckte att det var svårt att välja rätt program då de inte upplevde att de 

visste vad de ville göra i framtiden.  

6.2 Generellt om omtyckta & icke omtyckta lärare  

När det gällde frågan där eleverna fick tänka tillbaka på tidigare erfarenheter av lärare och 

beskriva de som de upplevt som duktiga fann jag några återkommande karaktärsdrag som 

beskrevs av flertalet elever. Fem av de åtta eleverna lyfte fram att de lärare de hade uppskattat 

hade varit ”pedagogiska”. Två elever beskrev vad de menande med att vara pedagogisk på 

följande sätt: 

”Det är skillnad på att vara lärare och pedagog. En lärare bara visar utan förklaring 

till varför, medan en pedagog ger konkreta exempel och visar hur jag själv ska kunna 

göra det”. (Elev: Alva) 

”Vissa kan vara bra på att föreläsa men inte så bra på att undervisa. Många lärare har 

utbildad sig till lärare och kan sitt ämne men vet inte hur de ska förmedla det till 

eleverna”. ( Elev: Ossian)  

Den senare syftade på att det är skillnad på att kunna mycket om ämnet och kunna förmedla 

detta till eleverna i förhållande till att faktiskt kunna svara på frågor och förklara för eleverna 

på ett sätt så att de förstår. En elev gav en beskrivning av en lärare hon inte upplevt haft dessa 

kvaliteter som en lärare med en tendens att enbart upprepa det hen redan sagt istället för att 

hitta en ny infallsvinkel när eleven inte hade förstått. Förutom att läraren ska vara pedagogisk, 

var det en annan aspekt som lyftes fram av flera respondenter (fyra av åtta). De pekade på de 

lärare som sett alla elever som individer och visat intresse för att alla ska lära sig. En lärare 

beskrevs på följande sätt: 

”Hon såg individer och inte bara en stökig grupp. Hon tog sig tid med alla. Tidigare 

hade vi haft hur många vikarier som helst men ingen klarade av att vara kvar i vår 

klass. Sen kom hon, hon var bäst”. (Elev: Alva) 
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Samtliga elever ansåg att det var viktigt med individanpassad undervisning, både när det 

gällde att hitta sätt att lära ut på, men även när det gällde att uppmärksamma varje individ i en 

klass. Förutom dessa aspekter som det fanns en relativt gemensam bild kring, nämndes även 

aspekter som disciplin, tydliga riktlinjer för betyg, saklig, engagerad samt duktig på att ge 

beröm.  

När eleverna sedan skulle beskriva lärare som de inte uppskattat under sin studietid fanns det 

inte en lika entydig bild. Vissa elever hade negativa upplevelser av lärare som varit för stränga 

medan andra tyckte att det var värre med lärare som inte hade någon disciplin och misslyckats 

med att styra klassen: 

   

”Det får inte vara för strängt. Ingen Gestapovarning” (Elev: Oskar) 

”Jag har inte gillat de som varit lite strängare utan de måste ha en skön vibe till 

eleverna” (Elev: Jonas) 

”De jag inte har gillat är de som upplevts för slappa och inte kunnat styra klassen och 

se till så att saker blir gjorda” (Elev: Sara) 

”Vissa lärare kan vara för snälla. Som att de vill vara ens kompis” (Elev: Isa)  

Däremot var det flera elever som nämnde att tråkig och ensidig undervisning är utmärkande 

för dåliga lärare. En elev beskrev det exempelvis som att det fanns en känsla av att en sådan 

lärare enbart sitter av tiden, använder sig av förkonstruerade lektionsupplägg och enbart utgår 

från läroboken. Hen upplevde det som att lärarna inte vill vara där utan bara gjorde det minsta 

möjliga för att kunna få ut sin lön i slutet av månaden.  

6.3 Frågor kopplade till ekonomiundervisning  

Initialt trodde jag att eleverna skulle uppleva att undervisningen i ekonomi skulle skilja något 

i förhållande till de övriga ämnen de läser på gymnasiet. Under intervjuerna blev det dock 

tydligt att ingen av de tillfrågade eleverna upplever någon märkbar skillnad förutom det 

faktum att de saknar förkunskaper i företagsekonomi till skillnad från exempelvis matte och 
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svenska som de läst sedan grundskolan. Detta medförde att den efterföljande frågan gällande 

huruvida eleverna ansåg att den eventuella skillnaden innebar någon skillnad hos läraren föll 

bort. Nästa del av intervjuerna blev således frågor som berörde elevernas uppfattning om den 

ideala läraren i ekonomi. Från dessa frågor fanns det några återkommande karaktärsdrag i 

nästan alla intervjuer.  

Sex av de tillfrågade eleverna lyfte tidigt i respektive intervju fram vikten av att läraren ska se 

alla elever och inte ägna sig åt favorisering. Av de tillfrågade eleverna fanns såväl 

”favoriserade” som ”icke favoriserade” elever representerade. Dels en elev som upplevt att 

han blivit favoriserad själv och dels en annan elev som upplevt att andra i klassen blivit det. 

De två eleverna beskrev det på följande sätt; 

”Favorisering är det värsta jag vet. Jag blev favoriserad under högstadiet och det är 

hemskt. Det kan vara nice i stunden men inte sen. Det var som att jag var uppe i 

molnen och sen fick komma ner när vi fick nya lärare” (Elev: Ossian)  

”Jag tror inte att läraren tycker om mig så mycket heller. Han har ju sina favoriter och 

det märks också” (Elev: Alva)  

Förutom aspekten att alla elever ska känna sig sedd av läraren fanns det inget karaktärsdrag 

som alla elever lyfter fram som önskvärt utan svaren skiljde sig åt mellan alla tillfrågade 

elever. Några exempel på svar som återfanns var att en lärare i ekonomi bör vara noggrann, 

rolig, empatisk, trevlig, lyhörd, kreativ, positiv och engagerad. Ingen av dessa 

personlighetsdrag återfanns hos mer än en elev och kan således ses som personliga 

preferenser.  

När vi däremot kom in på vilken roll eleverna ville att deras ekonomilärare skulle ta i 

klassrummet blev det tydligt att flertalet av eleverna efterfrågade en lärare som styr klassen.  

Två elever som gick i samma klass beskrev klassen som ”pratig” och att de därför ville ha en 

lärare som hade pli på eleverna. Två  andra elever sa följande om lärarens roll i klassrummet;  

 ”Det ska vara pli på eleverna. Läraren måste styra upp lite. Personligen behöver jag 

också lite piska för att ta tag i saker” (Elev: Andreas)  
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”En lärare måste se till att hålla deadlines och vara lite hård. Annars är man dum mot 

vissa. Man tror att man är snäll om man låter elever lämna in saker sent till exempel, 

men då är man ju samtidigt dum mot de som lämnat in i tid och inte får lika mycket tid 

på sig.” (Elev: Emma) 

Detta medan en annan elev sa att en lärare måste se till att alla är tysta och inte vara så 

försiktig och rädd att de inte törs tillrättavisa eleverna, samtidigt som det inte får inte gå till 

överdrift; 

 ”Det ska inte vara militärpli så att om man säger fel blir läraren jättearg” (Elev: 

Sara) 

Eleverna var relativt överens om att det gäller som lärare att hitta en balans mellan att vara 

sträng och avslappnad för att få till ett klassrumsklimat där de lär sig och samtidigt uppskattar 

läraren. Förutom lärarens roll i klassrummet och hens personlighet har intervjuerna berört 

elevernas önskemål på själva undervisningen, både vad gällde ämnesinnehållet och didaktik. 

Något som framkom var att eleverna efterfrågade en blandning mellan teori och praktik och 

inte enbart ville ha långa föreläsningar där de matas med information. Vidare lyftes även 

vikten av att eleverna ska känna att det finns en plan och mening med lektionen och att de inte 

enbart sitter av tiden. Endast en av de åtta intervjuade eleverna nämnde lärarens 

ämneskunskap som en viktig aspekt utan att jag på något sett lett med mina frågor. När jag 

däremot frågade mer specifikt om det var viktigt svarade de resterande att det var viktigt men 

att det viktigaste inte var att läraren kunde mycket utan att de kunde lära ut. Nedan följer tre 

exempel på detta;  

”Det är viktigare att vara en pedagog än att kunna stå där framme och berätta massa 

saker” (Elev: Ossian) 

”Läraren måste ha förkunskaper men egentligen tror jag inte att det krävs att de kan 

så mycket mer än det vi läser” (Elev: Isa) 

”Ja, man ska ha koll på ämnet. Men man måste framförallt ha lärt sig att lära ut det. 

Vi har haft lärare som har lite för yrkesmässig bakgrund vilket kan göra att de nästan 
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blir lite för kunniga. Eller de kan iallafall inte anpassa sig till den publik som de 

har” (Elev: Oskar)  

När jag sedan bad eleverna tänka på sin favoritlärare och utifrån dessa bilder svara på frågan 

om huruvida hen skulle kunna vara en bra lärare även i ekonomi var de rörande överens om 

att det skulle hen kunna vara. Att vara en duktig lärare behöver alltså inte enligt dessa elever 

vara ämnesbundet. Ett tydligt exempel på just det är en lärare på skolan som fyra av de 

tillfrågade eleverna valde att nämna som en av de bästa lärarna de haft. Det intressanta med 

just denna läraren är att hon undervisar i ämnen som hon inte är utbildad i. Det innebär 

således att hon i dessa ämnen inte har den ämneskunskap som krävs för att ta ut en 

lärarlegitimation. Den enda eleven som tidigare lyft ämneskunskap som en viktig aspekt utan 

att jag frågat rakt ut valde här att säga följande:  

”Känner man att läraren kan sina grejer då litar man ju på den, men jag tror ändå att 

en bra lärare kan vara bra i alla ämnen” (Elev: Andreas)  

6.4 Sammanfattning resultat  

Genom intervjuerna har det alltså framkommit att det finns vissa områden där eleverna är 

relativt överens men även de där de har olika åsikt. Det har framkommit att majoriteten av de 

tillfrågade eleverna inte haft något stort intresse för ämnet ekonomi utan har hamnat på 

ekonomiprogrammet av andra anledningar. Vidare visade det sig att eleverna inte ansåg att det 

fanns någon nämnvärd skillnad mellan undervisningen i ekonomi och undervisningen i andra 

ämnen på gymnasiet utan att eleverna efterfrågade liknande egenskaper hos lärare i alla 

ämnen. De egenskaper och kompetenser som framkommit som viktiga från intervjuerna har 

varit en förmåga att se alla elever individuellt, vara en ledare i klassrummet utan att vara för 

sträng samt att ha en pedagogisk förmåga.  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7. Diskussion 

Syftet med detta arbete har varit att öka kunskapen om vad elever anser kännetecknar 

ekonomiundervisning av hög kvalitet. Genom semistrukturerade intervjuer med elever i 

årskurs två och tre på gymnasiet har material samlats in och analyserats. I detta kapitel 

placeras resultatet i ett större sammanhang och relateras till tidigare forskning. Syftet med 

kapitlet är att besvara arbetets forskningsfrågor. Eftersom att både teorikapitlet och 

intervjuguiden i viss mån utgått från Nordenbos tre huvudkompetenser av kvalitativa lärare; 

didaktisk, ledarskap och relationell kompetens, kommer detta kapitel att vara strukturerat 

efter samma upplägg. Efter diskussionen gällande studiens resultat följer en metoddiskussion 

och förslag till framtida forskning.  

Som presenterat tidigare kan 15–30% av de resultatskillnader som visas mellan elever 

härledas till lärarens sätt att vara och undervisa (Håkansson & Sundberg, 2012, s.161). Hattie 

(2009, s. 116) menar att eleverna har bra kunskap om vad som krävs av en lärare för att de ska 

kunna nå undervisningmålen. Resultatet i denna studie är därför av intresse.  

7.1 Relationell kompetens 

Den relationella kompetensen handlar om att skapa positiva sociala interaktioner mellan 

lärare och elev (Nordenbo et al, 2008, s.71). Under intervjuerna upplevde jag inte att eleverna 

lyfte just relationen till deras läraren som viktigare än andra delar av en duktig lärares 

kompetens. Något som däremot fick mycket utrymme i intervjuerna, något som också 

framkom i återkom i Hatties meta syntes (2009, s.108-109), var just lärarens färdigheter när 

det gäller att se alla elever och ge dem uppmärksamhet. Enligt Hattie (2009, s. 238-239) 

måste en duktig lärare vara medveten om hur och vad varje elev tänker för att undervisningen 

ska lyckas. Flera av eleverna återkom till färdigheten att lärare skall kunna se varje individ i 

gruppen, både när de pratade om lärare de uppskattat sen tidigare och när de skulle beskriva 

hur de ville att den ideala läraren i ekonomi skulle vara. Att dessa kvaliteter dessutom är en 

lärares uppgift enligt läroplanen (Skolverket, 2011, s.4-5) vittnar om hur viktigt detta är ur 

alla perspektiv. 
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Enligt Cornelius-White (2007, s.134) har lärare med egenskaper som värme, förtroende och 

empati en större förmåga att skapa positiva relationer med sina eleverna. Dessa aspekter lyftes 

inte specifikt upp av någon av eleverna under intervjuerna, men det behöver inte innebära att 

eleverna inte värdesätter dessa egenskaper. Antingen så kan det vara så att dessa egenskaper  

värdesätts men att andra egenskaper helt enkelt är viktigare. Det kan även vara så att det som 

lyftes av flertalet elever, att läraren ska se alla individuellt, kräver att läraren har egenskaper 

som empati och värme. En tolkning kan alltså vara att en lärare som lyckas  se alla individer i 

en klass besitter dessa egenskaper utan att eleverna reflekterar över att det exempelvis krävs 

empati för att uppmärksamma alla elever och kunna ha förståelse för deras olikheter.  

Viktigt att poängtera är alltså att även om eleverna inte direkt sa att de värdesätter relationen 

till läraren så kan en tolkning vara att de aspekter som de lyfts kopplat till den relationella 

kompetensen vittnar om att relationen till läraren är viktig och att de alltså indirekt har lyft 

detta. 

7.2 Ledarskapskompetens  

En lärares ledarskapskompetens handlar om en förmåga att reglera arbete i klassrummet så att 

saker blir gjorda, samt att ha en förmåga att ta plats och leda eleverna på ett sätt som gynnar 

deras inlärning (Nordenbo et al 2008, s.71). Under intervjuerna blev det tydligt att eleverna 

värdesätter precis de delarna som lyfts i Nordenbo et als studie. Två elever som gick i samma 

klass beskrev den som väldigt ”pratig” och att de därför ville ha en lärare som hade pli på 

eleverna. De beskrev bägge två att de själva behöver någon som är på dem för att de ska göra 

sitt jobb under lektionerna.  

Den svenska gymnasieskolan omfattas inte av skolplikten utan är en frivillig skolform. Det 

innebär att en lärare egentligen inte har något ansvar för att eleverna gör det de ska under 

lektionstid utan rent krasst skulle kunna bestämma sig för att enbart finnas till för de elever 

som vill och försöker. Det väcker således en fråga. Hur mycket energi och kraft bör en lärare 

lägga på att få de elever som inte arbetar att gör det de ska? När dessa två ”pratiga” elever 

beskriver att de behöver en lärare som använder lite ”piska” för att de ska göra det de ska 

sätter jag det i relation till eleven som ibland känt sig orättvist behandlad när hon lämnat in 

arbeten i tid för att sedan höra att hennes klasskompisar, eventuellt dessa ”pratiga” elever, får 

förlängd inlämningstid. Att eleverna dessutom har självinsikt nog att förstår att de behöver en 
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”piska” för att göra det de ska innebär att de inte tar eget ansvar över sitt arbete utan lyfter 

över detta på läraren. Att ta eget ansvar är dessutom något som är ett kunskapskrav i alla 

kurser på gymnasiet (Skolverket, 2011), inte något som läraren primärt ansvarar för. Självklart 

har lärare ett ansvar över att det ska vara arbetsro i klassrummet och att styra arbetet, men hur 

långt ska detta ansvar sträckas? 

Oavsett svaret på denna fråga är det intressant att eleverna efterfrågar en tydligare ledare som 

i viss mån bestämmer över dem och deras arbete. Så länge läraren inte agerar som en 

”militär” där det gått till överdrift. Enligt dessa elever gäller det alltså att som lärare i 

ekonomi hitta den gyllene medelvägen där eleverna respekterar en samtidigt som de vågar ha 

fel och lära sig.  

Förutom själva ledarstilen skriver Gardensten (2016, s.115) om en lärares förmåga att visa en 

viss mognad. Detta är även något som framkommer under intervjuerna och en elev beskriver 

det som att vissa lärare kan vara för snälla, nästan som att de vill vara elevernas kompis. I 

linje med det Gardensten (s.115) kommit fram till gäller det alltså enligt elverna att läraren tar 

ett vuxenansvar och är en vuxen i samspel med skoleleverna. Det faktum att de efterfrågar en 

tydlig ledare som inte är rädd för att säga ifrån skulle även kunna tolkas som att man som 

lärare kan vara rädd att bli illa omtyckt på kort sikt, kan en tydlig ledare som visar mognad 

och tar ett vuxenansvar vara den långsiktigt bästa strategin för att uppskattas av eleverna.  

7.3 Didaktisk kompetens  

En lärares didaktiska kompetens grundas i akademisk färdighet, lärarens ämneskunskaper och 

handlar om det sätt undervisningen går till (Nordenbo et al, 2008, s.71). Med mina tidigare 

erfarenheter som elev vid ekonomiprogrammet på gymnasiet hade jag initialt en tanke om att 

eleverna skulle uppleva att undervisningen i ekonomi skulle skilja sig från undervisningen i 

andra ämnen. Under intervjuerna framkom dock att eleverna inte såg någon större skillnad 

utan tyckte att både upplägget på lektionerna och hur de arbetade med studier på hemmaplan 

såg ut på liknande sätt som i övriga ämnen. En elev beskrev visserligen att 

ekonomiundervisningen innehåller både teoretiska och praktiska delar som andra ämnen inte 

gör i samma utsträckning, men jämförde de praktiska delarna med ämnen som idrott och slöjd 

medan de teoretiska delarna påminde mycket om matten. De praktiska delarna av 
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ekonomiämnet på gymnasiet omfattar bland annat UF-företagande där eleverna får använda 

sina teoretiska kunskaper praktiskt genom att starta, driva och avveckla ett företag under ett 

skolår. Det går således att tänka att även om uppbyggnaden är unik i sitt slag med lika mycket 

teoretisk undervisning som praktisk tillämpning så är det ingenting som eleverna inte sett 

förut i andra ämnen. Med det i beaktande upplevde inte eleverna att ekonomiämnet kräver att 

lärarna i ekonomi är på ett annat sätt än lärare de har i andra ämnen.   

I läroplanen framkommer att lärare har ett ansvar när det kommer till att ta hänsyn till elevers 

olika förutsättningar och se till att det finns en balans mellan teoretiska och praktiska 

kunskaper (Skolverket, 2011, s.4-5). Detta var även något som de tillfrågade eleverna 

efterfrågade. Det fanns, som presenterat ovan, en önskan om lärare som såg alla elever. Dels 

på ett personligt plan men även någon som kunde anpassa undervisningen efter varje enskild 

elev. Eleverna efterfrågade en lärare som är pedagogisk och beskrev det som någon som 

lyckas med att förmedla de kunskaper hen har och inte enbart återberättar. Detta är i linje med 

Hattie (2009, s.238-239) och Nordenbo et al (2008, s.71) som just säger att en lärare måste 

kunna använda sig av varierat material och metoder vid undervisning. Vidare förekom 

önskemål om att läraren i ekonomi ska vara tydlig och använda sig av många konkreta 

exempel från verkligheten. Även det är i linje med Hatties resultat (2009, s. 108-128) där 

tydlighet i undervisningen beskrivs bland annat som hur tydlig läraren är när det gäller 

förklaringar samt i användandet av konkreta exempel. En tolkning till varför eleverna 

efterfrågar detta kan hänga samma med det faktum att ekonomiundervisningen är ett nytt 

ämne för gymnasiet och att eleverna saknar förkunskaper. Genom att då använda sig av 

konkreta exempel från verkligheten blir det enklare för eleverna att dels förstå olika begrepp 

och modeller i ett sammanhang men även kunna använda sig av dessa begrepp och modeller 

praktiskt.  

Detta leder även in på något av det mest intressanta som framkommit under de intervjuer som 

genomförts, nämligen det som eleverna inte nämnt själva men som ges mycket plats inom 

såväl media som på lärarutbildningen - lärarens ämneskompetens. Sju av åtta elever nämnde 

inte ämneskompetensen överhuvudtaget fören jag ställde en specifik fråga om just detta. Det 

kan bero på flera saker. En tolkning skulle kunna vara att så länge läraren kan det som står i 

böckerna anser inte eleverna att det viktigaste med att vara en duktig lärare är hur mycket en 

kan utan hur man lyckas med att förmedla den kunskap man besitter. Något som är viktigare 

är då ett pedagogiskt sätt och en förmåga att styra eleverna i klassrummet. Något som styrker 
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denna tes är att alla elever  var rörande överens om att en lärare som är duktig i ett ämne kan 

vara en minst lika duktig lärare i alla andra ämnen och att det inte på något sätt måste vara 

ämnesbundet. En annan tolkning skulle kunna vara att eleverna ser lärarens ämneskompetens 

som en självklarhet och därför aldrig behövt fundera på huruvida deras lärare kan tillräckligt 

mycket eller inte. För just det specifika ämnet, ekonomi, går det även att fundera på om det 

kan vara så att med tanke på att eleverna saknar förkunskap när de kommer till gymnasiet helt 

enkelt inte vet vilka eventuella kunskapsluckor deras lärare kan ha. Detta gör att jag ställer 

mig frågan om dagens lärareutbildning, samt kurser likt den jag läst (KPU), verkligen gör oss 

till duktiga lärare eller om mer vikt borde läggas på kurser i didaktik och psykologi än kurser 

inriktade på det specifika undervisningsämnet.  

En viktig aspekt att ha i åtanke när det gäller det faktum att eleverna inte nämnt 

ämneskunskapen och kompetensen som viktig är att precis som Nordenbo et al (2008, s.71) 

menar betyder ämneskunskap att en lärare har tillit till undervisningsämnet och inte känner 

sig lika bunden till läromedel. Detta innebär även att läraren i större utsträckning kan använda 

sig av varierat material och undervisningsmetoder, något som efterfrågas av eleverna. Det är 

alltså rimligt att tro att även om eleverna inte direkt efterfrågar ämneskunskap så efterfrågar 

de något som är ett resultat av en lärares ämneskunskap, nämligen varierad undervisning och 

användandet av konkreta exempel. Under min VFU-period var detta något som blev tydligt 

för mig. De lektioner jag höll i ämnen där jag kände mig trygg gav mig också bättre 

möjligheter att kunna variera lektionsupplägget mer och lättare kunde hitta konkreta exempel 

från verkligen. Detta medan de lektioner jag höll i ämnen jag inte är trygg i gjorde att jag blev 

bunden till informationen som fanns i läroboken. Således innebar ämneskunskapen mer 

varierad undervisning och fler konkreta exempel.  

7.4 Sammanfattande slutsatser 

Till skillnad från Hattie menar Scheerens, et al. (2007, s.193) att det inte finns några speciella 

metoder eller lärandestilar som ger effekter för inlärningen hos alla elever i ett klassrum. Det 

är något som resultatet i denna studie också visade. Även om det fanns vissa aspekter som var 

gemensamma för flera av de tillfrågade elverna fanns det även områden där elevernas åsikt 

skiljde åt. Vissa efterfrågade en lärare som var noggrann och engagerad medan andra tyckte 

att det var viktigare att en lärare i ekonomi var rolig och kreativ. 
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För att återknyta till forskningsfrågorna som var följande; 

- Vilka undervisningsmetoder anser elever kännetecknar ekonomiundervisning av hög 

kvalitet? 

- Vilka egenskaper anser elever kännetecknar en ekonomilärare som bedriver undervisning 

av hög kvalitet? 

Så kan man försiktigtvis säga att eleverna efterfrågade ekonomiundervisning med ett varierat 

upplägg och där konkreta exempel från verkligheten används för att beskriva begrepp och 

modeller. Vidare efterfrågas en lärare som lyckas se alla elever individuellt i en klass och som 

kan styra eleverna i klassrummet mot att uppnå sina individuella mål. 

7.5 Metoddiskussion  

Nedan återfinns en kort diskussion gällande studiens reliabilitet, replikerbarhet och validitet.  

7.5.1 Reliabilitet  

En studies reliabilitet handlar om huruvida en studies resultat skulle bli desamma om 

undersökningen genomfördes igen (Bryman & Bell, 2013, s. 63). I den här studien skulle det 

innebära att en annan forskare skulle få samma svar på intervjufrågorna om intervju gjordes 

vid ett annat tillfälle eller med andra ekonomielever. För kvalitativ forskning är 

reliabilitetsfrågan omdiskuterad då mänskligt beteende förändras och resultatet är svårt att 

generalisera för en hel population. Det faktum att studiens resultat tolkas av mig som forskare 

innebär att de är möjligt att en annan forskare hade tolkat resultatet på ett annat sätt. Detta 

fenomen kallas för interbedömarreliabilitet och handlar om forskarens subjektiva tolkning av 

data (Ibid, 2013, s.171). För att öka reliabiliteten hos en studie är ett tillvägagångssätt att föra 

detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet så att läsaren kan följa med i hur resultaten tagits 

fram (Bryman & Bell, 2011, s.398). I metodkapiltet har jag därför beskrivit alla stegen från 

insamlad data till slutförd analys men trots det är det svårt att uppnå en hög reliabilitet med en 

studie i den här storleken.  

7.5.2 Replikerbarhet  
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Förutom reliabiliteten är en viktig aspekt av en studies trovärdighet replikerbarheten. Det 

innebär möjligheten för andra forskare att göra om samma studie (Bryman & Bell, 2013, s.

63). För en hög replikerbarhet krävs det alltså att forskaren beskrivit sitt tillvägagångssätt. I 

den här studien har jag därför varit noga med att tydligt förklara mina metodval, hur jag gått 

tillväga när jag kontaktat respondenter, vilka frågor som ställts under intervjuerna och hur 

analysen har gått till, för att på så sätt eftersträva så hög replikerbarhet som möjligt.  

7.5.3 Validitet  

När det gäller validitet finns det både intern och extern validitet. Där extern validitet avser 

huruvida en studies mått faktiskt mäter det den avser att mäta (Barmark & Djurfeldt, 2015, s.

51-52). För den här studien innebär det, om intervjuerna verkligen mäter hur elever vill att 

ekonomiundervisningen och deras ekonomilärare ska vara. Ett steg för att öka studiens 

validitet var att jag genomförde en pilotstudie där jag testade de intervjufrågor jag konstruerat. 

På så sätt fick jag möjlighet att förändra intervjuguiden och få värdefull feedback så att 

frågorna som ställdes tolkades så som jag avsåg av respondenterna.  

Extern validitet däremot handlar om huruvida en studies resultat går att applicera på hela 

populationen, det vill säga om resultatet går att generalisera. För kvalitativ forskning och i 

den här studiens fall har inte generaliserbarhet varit något jag strävat efter utan syftet har varit 

att få mer kunskap om det specifika ämnet. Den externa validiteten för studien hade dock 

kunnat ökas om jag haft mer tid och valt att genomföra en mer omfattande studie.  

7.6 Förslag till framtida forskning  

Baserat på resultatet från denna studie har några förslag till framtida forskning framkommit. 

En av de initiala frågorna under intervjuerna vars syfte var att göra eleverna bekväma i 

intervjusituationen lämnade ett intressant resultat. När eleverna tillfrågades om bakgrunden 

till deras val att läsa ekonomi på gymnasiet framkom att sju av åtta elever egentligen inte 

visste vad de gett sig in på och saknade egentligen intresse för ämnet. Det faktum att 

ekonomiprogrammet är det tredje största programmet på gymnasiet och det är det program 

som växer snabbats gör att frågor väcks om elevernas gymnasieval. Jag anser därför att det 

vore av intresse att göra en större studie för att kartlägga intentionerna bakom elevernas 

gymnasieval. Det är möjligt att större delen av eleverna på ekonomiprogrammen inte har 

förstått vad det är för inriktning det valt att läsa och vilken typ av kurser de kommer att läsa. 



!33
Under en lektion med några elever hamnade jag exempelvis i en diskussion där de ville lära 

sig mer om saker som sin tjänstedeklaration, hur man lånar pengar till en lägenhet och vad 

som gäller vid CSN-lån. Även om dessa elever inte deltog i intervjustudien blev diskussionen 

ännu ett tecken på att ekonomielever inte vet vad det är för typ av utbildning de valt att läsa.  

Förutom detta anser jag att det vore av intresse att undersöka vikten av lärarens 

ämneskunskaper vidare. Om det är så att eleverna har rätt i att ämneskunskapen inte är det 

som lägger grunden för att lyckas bli en kvalitativ lärare i ekonomi skulle detta kunna ha 

implikationer för lärarutbildningen och KPU-utbildningen där fokus kanske borde flyttas från 

ämneskunskapen till ämnesdidaktik och pedagogik.  

En av de bakomliggande orsakerna till att denna studie genomfördes var den stora lärarbristen 

vi står inför och specifikt bristen på lärare inom ekonomiämnena. I och med att det inte går att 

läsa den ordinarie lärarutbildningen för att få en examen i ekonomi tvingas man läsa 

utbildningar som VAL och KPU (beskrivet ovan). Ett område för framtida forskning är därför 

att undersöka hur de lärare som gått dessa utbildningar tyckt att det fungerat när de kommit ut 

och undervisar på skolor. Att ta reda på vilka kunskaper och kompetenser de anser att de inte 

fått med sig från utbildningen och alltså saknats för att kunna vara en kvalitativ lärare i 

ekonomi från dag ett skulle vara värdefullt för universitet och lärarutbildningen. 

Det vore även intressant att göra om denna studie i större omfattning för att undersöka om de 

resultat som framkommit går att generalisera på hela populationen.    

Precis som nämnts tidigare i arbetet är min egna erfarenhet av ekonomistudier på universitetet 

att det i stor omfattning handlar om ”de starkas överlevnad och hur de svaga slås ut från 

marknaden”. Under denna studie har jag fått sätta det i relation till läraryrket och det som 

faktiskt är viktigast, nämligen eleverna. Det har blivit tydligt att den likvärdighet som 

läroplanen fokuserar på måste genomsyra även ett ämne som handlar om marknadsekonomi.  

Som blivande lärare i företagsekonomi har detta arbetet gett mig en viktig insikt om att 

ämneskunskap kanske inte alltid är det viktigaste utan minst lika viktig är den relationella 

kompetensen. Att se alla elever och se till att de får den stöttning de behöver för att klara sina 

studier.   
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Bilaga 1 - Kontaktmail   

Hej!  

Jag är en lärarstudent som just nu gör min praktikperiod här på X-gymnasium. I samband med 
min utbildning skriver jag ett examensarbete som handlar om hur elever vill att deras lärare i 
ekonomiämnena ska vara. Jag undrar om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju som 
kommer att äga rum under skoltid någon tid som passar med ditt schema. Jag anpassar mig 
helt efter när det passar dig och vi kommer att hålla till i ett grupprum på skolan. Du kommer 
att vara helt anonym och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att ingen 
av dina nuvarande lärare kommer att kunna härleda vem som svarat vad på frågorna. 
Intervjun kommer att ta maximalt 30 minuter och kommer att spelas in. I och med att du 
väljer att medverka i intervjun godkänner du detta.  

Din medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst avbryta eller välja att inte svara 
på en fråga, detta utan att ge någon förklaring.  

Som tack för din medverkan får du förutom en stjärna i himlen en potentiell chans till 25 000 
i månaden i 25 år (trisslott).  

Tack på förhand, Siri Sjöberg  



Bilaga 2 - Intervjuguide  

Övergripande struktur  

Generella frågor kring bakgrund (används bara för att eleven ska känna 
sig bekväm i intervjusituationen) 
1. Ålder  
2. Uppväxtort  
3. Högstadieskola  
4. Hur kommer det sig att du valde att söka ekonomiprogrammet?  

Vad eleven anser kännetecknar lärare av hög respektive låg kvalitet 
överlag. (Svarar på övergripande syftet) 

1. Beskriv en bra lärare du har haft under din skoltid 
2. Beskriv en lärare som du har haft som du tyckt varit mindre bra  

Skillnad ekonomi kontra andra ämnen (Syftet är att ta reda på om 
eleverna anser att det krävs annan kompetens hos lärare i 
ekonomiämnen)  
1. Hur skiljer sig studierna i ekonomiämnen jämfört med andra ämnen?  

2. Innebär det några skillnader hos läraren? Hur isf?  

Kvalitativa lärare i ekonomi kopplat till ramverket i tabell 1 (Syftet är att 
ställa öppna frågor som möjliggör att placera in elevernas åsikter i 
ramverket utan att för den skull styra deras svar) 

1. Vilka personlighetsdrag tycker du att en lärare i ekonomi bör ha? (Relationella 
kompetenser) 

2. Vilken roll tycker du att läraren ska ha i klassrummet? (Här är jag ute efter att få 
mer kunskap om elevens syn på lärarens roll som ledare [ledarskapskomeptenser] 
utan att använda mig av ordet ledare)  

3. När det kommer till själva ämnet hur vill du att undervisningen ska se ut? 
(Didaktiska kompetenser)  

Exempel på tänkbara följdfrågor (om dessa frågor behöver användas kommer jag i 
analysen ha i beaktande att dessa aspekter inte nämndes inledningsvis, utan först 
efter min följdfråga)  
- Lärarens ämneskunskap  
- Lärarens tydlighet i undervisningen  
- Lärandemål  
- Lärarens förmåga att anpassa undervisning  



 


