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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka och jämföra tre lärares undervisning i ämnet 
redovisning. De centrala frågorna i studien var hur lärarna undervisning sker och vilka 
faktorer som bestämmer undervisningen. Samt hur dessa lärare försöker överbrygga glappet 
mellan teori och praktik. Studien bestod av tre stycken observationer med ungefärlig längd på 
4-5 arbetsdagar vardera. Observationerna följdes av intervjuer med samma lärare som 
observerats. Intervjuerna gjordes för att även redogöra för lärarnas egna synsätt och 
reflektioner kring undervisningen. Den bakomliggande problematiken kring undervisningen i 
redovisning är att det gjorts väldigt lite forskning på nationell nivå och det har gjort studiens 
datainsamling explorativ och syftat till att skapa en bredare kunskapsbas kring undervisningen 
i ämnet redovisning.  
 
Större delen av teorin som bearbetar redovisning som skolämne är utländsk och pekar på ett 
flertal liknande punkter. Att undervisningen i redovisningen ofta är föråldrad och undervisas 
på samma sätt som det gjorts de senaste 20-30 åren. Undervisningen måste genomgå ett flertal 
förändringar för att väcka intresse och engagemang hos eleverna. Det redogörs även för ett 
par mer epistemologiska ställningstagande kring redovisning i gymnasieskolan, huruvida 
ämnet syftar till att utbilda kvalificerade redovisningsekonomer eller syftar till att ge en 
bredare kunskapsbas hos eleverna. Studien och det empiriska resultatet bearbetas även utifrån 
den sociokulturella teorin kring lärande och de nationella styrdokumenten som reglerar 
redovisningsämnet i gymnasieskolan. 
 
Under observationerna och intervjuerna av de tre lärarna framkom det lika många olika 
pedagogiska perspektiv till undervisningen som det fanns lärare. Alla kunde de enas om att 
redovisningen inte prioriteras högt av eleverna de undervisar och att de måste förändra 
undervisningen för att fånga upp elevernas intresse. Alla lärarna undervisar på helt olika sätt 
och utifrån olika förutsättningar. En av lärarna undervisar redovisning som ett traditionellt 
ämne medan de andra två lärarna undervisar ämnesintegrerat och försöker på sitt sätt att göra 
eleverna delaktiga i lärandeprocessen. Lärarnas undervisning följer teoribildningen på olika 
sätt och olika intimt. Två av lärarna kan sägas undervisa mer efter de teorier som finns om 
redovisning som ämne, medan den tredje läraren undervisar mer traditionellt och utifrån en 
annan pedagogisk syn. 
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 
För att inte bli för utförlig eller trötta ut läsaren med en genomgång från bokföringens 
tidigaste skeden kommer bakgrunden till ämnet att starta från Luca Pacioli, den Italienska 
munken som anses vara dubbla bokföringens fader i slutet på 1490- talet. ”Summa de 
arithmetica” som var Paciolis mest kända verk, är som titeln anger en samling över de 
matematiska vetenskaperna. Paciolis verk resulterade i den första beskrivningen av dubbel 
bokföring och så tillika den första tryckta läroboken i bokföring (Grandell, 1972, S.31f). Den 
dubbla bokföringen var och är uppdelad i två sidor, debet och kredit och skulle ta upp 
affärsinnehavarens tillgångar, skulder och eget kapital. Den tidigare enkla bokföringen hade 
begränsade kontrollmöjligheter och fungerade i stort sett anbart som minnesanteckningar till 
affärsinnehavaren. Den dubbla bokföringen kan även anses vara föregångaren till nutidens 
redovisning. Den dubbla bokföringen medförde just den här kontrollmöjligheten när debet 
och kredit skulle fyllas med tillgångar, skulder och det egna kapitalet (Grandell, 1972, S.37).   
 
Det som finns kvar av den tidiga undervisningen av redovisning och dess utveckling består 
egentligen av dess läroböcker. Läroböckerna är de enda bevis som har varit möjligt att spara 
och dessutom var då läroböckerna de viktigaste kunskapskällorna. De äldsta 
bokföringsläroböckerna i Sverige kommer från 1600-talet i form av Henrich Oloffsson 
Hortulanis ”Räckne-book” (Grandell, 1972, S.49).   
 
”På 1800- talet skrev Charles Dickens om den elake bokhållaren Scrooge som sitter i sin 
dammiga pulpet och skriver med gåspenna. Just dammigt och gåspenna är två ganska vanliga 
associationer till bokföring. Men ingenting kan vara mer fel… bokföring i dag är mestadels 
datoriserad. Välkommen in i bokföringens underbara värld!” (Eriksson Et al., 2008,  S.259).  
 
Ovanstående citat där karaktären Scrooge befinner sig bakom pulpeten med gåspennan i hand 
är taget ur Take off. Take off är en kursbok i företagsekonomi och redovisning som används i 
en av de klasser som observerats i studien. Redovisningen är en naturlig del av ett företags 
ekonomiska verksamhet. Från att under sitt tidigare skede vara statiskt i sitt utförande 
förändras nu redovisningsprinciperna fort. Redovisningen är inte längre bara utförandet, utan 
regleras av lagar, principer och praxis (Bokföringsnämnden). Forskare hävdar att 
undervisningen inte längre hinner med redovisningens utveckling. Undervisningen har enligt 
vissa forskare stannat där den var för 20- 30 år sedan. Under den tiden så har redovisnignen 
förändrats och företagskontexten som redovisningen utförs i är inte längre den samma, inte 
heller är redovisningen ett ämne skiljt från de andra utan bör ses som sammanflätat över 
ämnesgränserna (Howieson, 2003, S.89). Redovisning är nu ämnesövergripande och ska ses 
som en del i helheten av ett företags ekonomi, redovisningen är ett subsystem i 
företagsekonomin (Boyce, 2003, S.573). Förutom redovisningens förändring så förändras 
även eleverna och deras intressespann. Dagens elever tar inte längre åt sig och intresserar sig 
inte för ett ämne som undervisas på samma statiska eller mekaniska sätt. Dagens elever 
behöver utmanas och integreras i undervisningen (Lucas, 2008, S.385ff). En lärare i 
redovisning har inte längre samma roll som tidigare. Med en ny typ av elever och en ny typ av 
redovisning krävs också en ny typ av undervisning (Fessler, 2008, S.201f). Behovet av en ny 
undervisning till en förändrad elevgrupp och ett förändrat ämne är något som de flesta 
forskarna är överens om, frågan är bara hur och på vilket sätt det ska ske. 



3 

Som snart färdigutbildad lärare i företagsekonomi har jag under mina olika praktiker sett 
undervisningen på flera skolor och utifrån flera lärares perspektiv. Undervisningen har sett 
olika ut vid varje skola och det har funnits många oklarheter om en egentlig enhet i 
redovisningen. Jag har själv blivit utbildad på universitet om vad redovisning är och hur den 
bedrivs i ett företag, men inte någon gång har jag blivit utbildad i hur jag som framtida lärare 
ska undervisa mina elever i det. Syftet med arbetet är därför att försöka söka svar på hur lärare 
undervisar sina gymasieelever i redovisning. Därför kommer vi i uppsatsen att få följa tre 
lärare i företagsekonomi när de undervisar. Vi kommer också att få höra deras tankar och 
reflektioner kring att undervisa dagens elever i ämnet vilka svårigheter de ser, hur de löser 
dessa och hur lärarna överbrygger gapet mellan teori och praktik. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka och jämföra undervisningen inom ämnet redovisning 
och klargöra de sätt som företagsekonomilärarna överbrygger gapet mellan teori och praktik. 
 
Frågeställningar 
 

1. Vilka faktorer avgör undervisningen? 
2. På vilket sätt bedrivs undervisningen? 
3. På vilket sätt överbrygger lärarna gapet mellan teori och praktik?   
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3. Metod 
I kapitlet kommer valet av metoder att behandlas utifrån syftet. Därefter presenteras 
information om metoderna följt av urvalsproceduren och en mer ingående redogörelse för 
själva datainsamlingen, hur observationer och intervjuer gått till. Senare behandlas de två 
övergripande forskningsstrategier som ligger till grund för tolkandet av det empiriska 
materialet. Etiska principer och källkritiska hänsynstaganden behandlas även under metod. 
Kapitlet avslutas med en metoddiskussion för att läsaren ska få en bättre förståelse för de 
vetenskapsteoretiska strategierna och tolkandet av empirin innan resterade delar av arbetet 
läses. 
 
 

3.1 Metodval 
 
Syftet i studien är att undersöka och jämföra undervisning inom ämnet redovisning i 
gymnasiet. Att göra en studie på ett område där så lite tidigare forskning gjorts föranledde 
valet av en metod som är tolkande och explorativ. Valet gjordes att göra en fallstudie på tre 
lärare och deras undervisning i ämnet redovisning. Metoderna Observation och intervju 
används för att skapa en bredare förståelse och inblick i undervisningen. Alternativa metoder 
hade kunnat vara mer kvantitativa undersökningar som enkätundersökning. En 
enkätundersökning hade krävt ett mer preciserat problem och mer kännedom om området. 
 
Observationerna är inte hypotesprövande där forskaren testar en tes eller förklaringsmodeller 
genom att utföra observationer. Metoden används i detta fall som teorigenererande då det inte 
tidigare gjorts mycket forskning på området. I en teorigenererande studie tas utgångspunkten 
för arbetet ur empirin. Metoden syftar då inte till att testa befintliga teorier utan till att få ny 
kunskap genom att lyfta fram aspekter ut empirin som inte har blivit tolkade utifrån samma 
syfte tidigare (Einarsson, 2002, S. 18). Studien syftar till att undersöka hur det i 
gymnasieskolor undervisas om det företagsekonomiska ämnet redovisning. I sin förlängning 
så kommer därför vissa frågeställningar försöka besvaras för att mer ingående redogöra för 
undervisningens syfte och metod i ämnet. Till uppgiften att besvara studiens frågeställningar 
om hur undervisningen i redovisning går till och vad undervisningen syftar till, valdes 
metoderna observation och intervju. Informationen och resultatet kommer sedan att tolkas 
kvalitativt.  
 
Observation som metod kan lämpa sig bra när man som i det här fallet kommer att bedriva en 
teorigenererande studie (Einarsson, 2002, S. 16-17). Observationerna följer riktlinjerna för 
vad Bryman & Bell kallar för en strukturerad observation. Utifrån observationstekniken 
används ett observationsschema med frågeställningar för att klassificera undervisningen. För 
att öka validiteten i rapporten så används förutom observationer även intervjuer (Bryman, A 
& Bell, E, 2005, S. 197). Trots att observationerna klassificeras som strukturerade kan 
observationsschemat ses som friare än ytterligheten av ett strukturerat schema. 
 
Intervjuerna används i syfte att få fram lärarnas egna åsikter och tankar om sin undervisning 
och på så sätt kunna ge ytterliggare ett perspektiv på det som observeras. Enligt Rolf Ejvegård 
är intervju den bäst lämpade metoden för att skapa sig en bra bild av respondentens perspektiv 
och åsikter (Ejvegård, 2009, S. 46). Som intervjumetod valdes den semistrukturerade 
intervjun och således en intervjumall. Intervjumallen följer observationsschemats 
frågeställningar för att komplettera observationerna. Intervjumallen har en relativt 
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strukturerad och detaljerad utformning för att begränsa respondenternas svarsfrihet och för att 
hålla sig till frågeställningarna. Intervjumallen utformas individuellt efter varje observation. 
En kvalitativ intervju som är strukturerad kritiseras av Trost för att begränsa respondenterna, 
enligt Trost bör en kvalitativ intervju ha väldigt låg grad av standardisering och struktur 
(Trost, 2010, S20. ). Valet att öka graden av struktur i intervjumallen gjordes som en 
kompromiss för att öka relevansen och minska tidsåtgången i undersökningen. Dessa två 
metoder kommer alltså att fungera kompletterande till varandra och i slutändan belysas i ljuset 
av teorier om såväl pedagogik samt redovisningspedagogik.  

 

3.2 Observation som metod 
 
Det finns olika sorters observation och sätt att samla in data till sin undersökning. Antingen 
kan observatören göra direkta observationer eller indirekt observation. Vidare i arbetet 
kommer observation att likställas med direkt observation, där observationen bygger på 
observatörens iakttagande av händelser som sker och hur det sker. Den direkta observationen 
förutsätter att forskaren är på plats och genomför observationen (Einarsson, 2002, S. 23). Det 
finns fler sätt att strukturera upp sin observation, enligt Bryman & Bell kategoriseras dessa in 
i tre huvudgrupper. Den observationsstruktur som är aktuell i detta fall är den strukturerade 
observationen till skillnad från systematisk observation och deltagande observation. Den 
strukturerade observationen förutsätter även ett observationsschema eller en observationsmall 
och liknar ett frågeschema som ofta används vid intervjuer. Syftet med ett 
observationsschema är att objektets agerande registreras på ett systematiskt sätt, dels för att 
underlätta för observatören gällande relevans och för att sedan systematiskt sammanställa data 
(Bryman, A & Bell, E, 2005, S. 197).   
 
Observation kan kombineras med en eller flera andra metoder i en studie. Observationer är 
inte beroende av vad personer säger att de gör eller vad de säger att de tänker. 
Forskningsområdet kan också vara relativt okänt och forskaren behöver därför skapa sig en 
mer översiktlig bild, då är observation en tillämpbar metod (Einarsson, 2002, S. 23f). Största 
fördelen med observationsmetoden bör ändå vara att observationen sker mitt i det som ska 
undersökas, att forskaren kan samla in data i en naturlig miljö. Vidare kan dock ”naturlig 
miljö” ifrågasättas, eftersom forskaren eller observatörens närvaro till en början skapar en 
konstlad situation. Trots många fördelar med observationsmetoden så finns även flera hinder 
eller negativa effekter. Första hindret att överbrygga är själva datainsamlingen och hur den 
ska inriktas. Oavsett om det är ett nytt forskningsområde eller ett etablerat problem ska det 
finnas ett tydligt syfte med observationen. Med utgångspunkt från detta syfte så bör även ett 
kategoriseringsschema användas som hjälper observatören att kategorisera sina observationer 
och följa studiens inriktning. Hur observatören sedan väljer hjälpmedel till att dokumentera 
sina observationer är viktigt för att inte skapa en tillgjord situation i gruppen eller hos 
personen. En kamera eller bandspelare t ex kan skapa en obekväm stämning och det är då 
dags att avgöra om det är värt att observationen blir störd eller om det räcker med att anteckna. 
En deltagande observatör riskerar att manipulera situationen utifrån samtidigt som han har 
möjlighet att genom deltagande få svar på frågeställningar i sin studie. Att inte delta eller att 
agera som dold observatör kan därför leda till att studien saknar svar på vissa frågeställningar 
som genom en deltagande observation hade kunnat besvaras. Dessa val är av överhängande 
betydelse för hur observationen kommer att utfalla och det är även viktigt att ta hänsyn och 
redovisa dessa möjliga observationseffekter (Einarsson, 2002, S. 26-28). 
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Något som kanske är metodens största hinder om det inte beaktas tillräckligt är observatörens 
förförståelse. Att observatören i någon mån har förförståelse för fenomenet är vanligt. Men 
finns det tidigare erfarenhet och uppfattningar om det som ska observeras kan det innebära 
stora hinder i själva tolkningen av händelserna eftersom observatören redan har ett raster att 
betrakta igenom. Det gäller här att försöka bortse från tidigare uppfattade ”sanningar”. Trots 
att detta kan vara svårt så bör observatören att redovisa sina tidigare erfarenheter och 
reflektivt bemöta dem, eftersom det gäller att se saker på ett nytt sätt genom observationen. 
Utan en direkt erfarenhet av området så kan ett egenintresse, eller indirekt skapade 
föreställningar göra att observatören tolkar fenomenet utifrån en förförståelse (Einarsson, 
2002, S. 40). 
 
 

3.3 Intervju som metod 
 
Metoden intervju kommer i studien att användas som komplement till observationerna. 
Intervjuerna i studien syftar till att redogöra för de enskilda respondenters erfarenheter och 
resonemang kring undervisningen. En intervju kan se ut på flera olika sätt men bäst lämpad 
för att nå specifika respondenters erfarenheter är en kvalitativ forskningsintervju, i jämförelse 
med den kvantitativa intervjun som bäst lämpar sig att tydliggöra mönster och sammanhang i 
större grupper av människor (Dalen, M, 2008, S. 11ff). Ett exempel på en kvantitativ intervju 
är en enkät med fasta frågor att besvara, den kvantitativa intervjun är ofta betydligt mer 
strukturerad för att få en hög reliabilitet och validitet. En kvalitativ intervju däremot 
kännetecknas av att den är mindre låst och strukturerad än den kvantitativa, en kvalitativ 
intervju kan ganska ofta avvika från ett eventuellt intervjuschema eller intervjumall till fördel 
för respondentens svarsfrihet (Bryman, A & Bell, E, 2005, S. 361).   
 
Efter valet av kvalitativt eller kvantitativt angreppssätt bör även intervjuaren bestämma vilken 
grad av struktur och standardisering intervjun ska ha. I en öppen intervju får respondenten 
möjlighet att fritt berätta om sina erfarenheter. Strukturerade intervjuer har en betydligt 
tydligare inriktning och styrning. Respondentens uppgift blir att svara på frågor och 
följdfrågor utifrån vad intervjuarens önskemål. Effekten av detta blir att intervjuaren kommer 
att få svar på de frågor som ställs men riskerar att missa aspekter som inte ges av 
intervjumallen. Den mest förekommande intervjuformen är dock en blandning av de två 
ytterligheterna och kallas för semistrukturerad intervju (Dalen, M, 2008, S. 11ff), det är också 
så utformningen av intervjuerna i den här studien ser ut. Valet att använda sig av en 
semistrukturerad intervju kan kritiseras med anledning av att en sådan öppnar upp för mer 
individuella svar som skiljer sig åt mellan respondenterna och försvårar jämförelser. Trost ser 
dock den friheten som något positivt eftersom den ger respondenten trygghet att svara på 
frågor och utveckla sina svar (Trost, J. 2010, S. 50). I studien begränsas respondenternas 
svarsfrihet med anledning av att intervjumallen härleds ur observationsschemat och själva 
observationsresultaten. Intervjumallen begränsar dock inte bara respondenten utan hjälper 
även respondenten att berätta saker som annars tagits för givet eller glömts bort. 
Intervjumallen är en guide för intervjuaren så denne håller sig till det område som ska 
undersökas (Bryman, A & Bell, E, 2005, S. 369).   
 
Det finns flera brister och fördelar med att använda sig av intervju gentemot observation, 
därför kommer det nu att göras en jämförelse mellan de båda metoderna, eftersom de i studien 
kommer att agera som komplement till varandra. En intervju baseras i första hand på ett 
verbalt utbyte och den information som framkommer är den som respondenten väljer att 
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berätta.  Även om intervjun tar timmar i anspråk och respondenten intervjuas flera gånger så 
kan det för intervjuaren bli svårt att se aktiviteter som han tar för givet, aktiviteter som är 
dolda eller sådant som inte redan blivit tolkat av honom. Fördelen med observation framför 
intervju är att ”objektet” eller respondenten inte kan välja fullt ut vad som ska delges eller att 
de aktiviteter som är tagna för givet eller dolda, framkommer tydligare (Bryman, A & Bell, E, 
2005, S. 382f).  
 
I studien finns flera frågeställningar som inte passar till, eller inte blir besvarade med hjälp av 
enbart observation. De frågeställningarna innefattar respondentens erfarenheter eller 
motiveringar bakom sitt handlande. Vid observation får forskaren heller inte de reaktiva 
effekter som är möjliga vid en intervju. Genom intervju ges en möjlighet att väcka diskussion 
och synliggöra samma händelser som en observation visat, fast tolkat utifrån respondentens 
perspektiv (Bryman, A & Bell, E, 2005, S. 384f). Sammanfattningsvis kan dessa två 
kvalitativa metoder kritiseras för att de missar en bredd och därmed riskerar att sakna den 
reliabilitet och generaliserbarhet som en kvantitativ metod hade bidragit med. En kvalitativ 
metod blir mer djupgående i de enskilda fallen. 
 
 

3.4 Urval 
 
Urvalet av respondenter eller observationsobjekt gick till så att E-post skickades till 32 lärare 
inom företagsekonomi på gymnasienivå i två av norra Sveriges större städer. Vid första 
försöket svarade enbart tre stycken på förfrågan varav två tackade nej och en ja. Andra 
försöket baserades på en mer personlig kontakt över telefon varpå tre lärare till kunde tänka 
sig ställa upp i studien. Varför så få lärare återkom första gången förklaras inte men 
antagandet görs att det var på grund av tidsbrist eller bristande incitament. Av de ytterliggare 
tre som intresserat sig för studien så valdes två av dem ut. 
 
Två av lärarna som observerats arbetar på samma kommunala skola. Av lärarna på den 
kommunala skolan så undervisar en av lärarna på ett teoretiskt program och den andre på ett 
yrkesförberedande program. Den tredje läraren undervisar på ett teoretiskt program vid en 
friskola med ekonomisk inriktning. Valet av lärare till studien utgick ifrån önskemålet om en 
spridning mellan kommunal respektive friskola, yrkesförberedande respektive teoretiskt 
program för att bättre representera spridningen i Sverige. 
 
 

3.5 Genomförande  
 
I Genomförandet observerades tre lärare i deras undervisning, varje observation tog ungefär 
en arbetsvecka i anspråk och pågick under. De anslutande intervjuerna med lärarna varade 
under en timme vardera. 
 
Det första som strukturerades var observationsschemat (Bilaga 1) för att utgöra en grund till 
de frågor som sedan skulle ställas vid intervju av respektive lärare. Observationsschemat tog 
sin utgångspunk ur var och en av de tre frågeställningarna. Observationsschemat blev en 
nedbrytning av frågeställningarna i fler underrubriker och möjliga sätt att svara till syftet. Att 
anpassa observationerna för att passa in med elevernas schema innebar större tidsförluster och 
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att flera arbetsdagar gick till spillo för att få till enstaka observationer. Elevernas schema och 
mitt tidsschema utgjorde därför de största ramfaktorerna under observationerna. 
 
Den första observationen som gjordes fick utgöra en provobservation. Provobservationen 
användes sedan som grund för att omarbeta vissa frågor i observationsschemat. 
Omarbetningen gjordes för att jag insåg att schemat var för odetaljerat och gav för stort 
utrymme för sidokommentarer. Första observationen varade under fyra tillfällen, men 
eftersom tillfällena var så spridda över veckan så togs mer än fyra hela arbetsdagar i anspråk. 
Tidsåtgången i observationerna resulterade i att antalet planerade observationer per klass fick 
minskas. Eleverna och läraren som observerades var vana vid att ha lärarkandidater och 
uppsatsstudenter i klassrummet och verkade anpassa sig väldigt fort till min närvaro.   
 
Den andra observationen påbörjades efter planering till starten av ett nytt bokföringsmoment 
för eleverna. På samma sätt som i första observationen så var eleverna även här vana vid 
utomstående i klassrummet och verkade inte bry sig särskilt mycket om att en observatör 
befann sig längst bak med papper och penna. Läraren visade sig dock ha lite svårigheter att 
förstå observatörsrollen och försökte upprepade gånger att göra mig delaktig i undervisningen 
genom frågor och diskussion. Trots detta återgick undervisningen snabbt till vad som kan 
antas vara det normala. Att de observerade i största mån var lärarna, kan ha gjort arbetet med 
observationen betydligt enklare. Att observationen var riktad till läraren gjorde eleverna 
införstådda med att det inte de som var objekt för min studie. Syftets klargöring kan ha haft 
påverkan på lärarnas agerande på det sätt att de då agerar efter vad de tror är ”rätt sätt”. Andra 
observationen påbörjades i slutskedet av den första på grund av schematiska hinder. Den 
andra observationen gjordes även på samma skola men med helt skilda lärare och klasser. De 
berörda lärarna har inte någon relation till varandra på grund av skiljda arbetslag och har 
därför inte kunnat påverka varandra inför observationen. 
 
Tredje observationen varade även den under knappt en arbetsvecka med spridda 
observationstillfällen. Tidsmässigt skedde den dock flera veckor efter de först två, detta på 
grund av schemamässiga hinder och ett lov då ingen undervisning bedrevs. Eleverna i den här 
klassen var betydligt ovanare vid utomstående i klassrummet. Efter en dags observation så 
verkade även de bekväma med närvaron av en observatör. 
 
I anslutning till varje observation så gjordes även intervjuer med lärarna för att skapa 
förståelse för deras agerande i undervisningen och släppa fram deras egna uppfattningar om 
undervisning. Intervjuerna gjordes i samma ordning som observationerna gjorts. Många 
respondenter kan känna sig obekväma vid ett intervjutillfälle om intervjuaren använder sig av 
bandspelare eller diktafon, även anteckningsblock kan skapa obehag hos respondenterna. Vid 
den första intervjun kände respondenten att anteckningar skulle vara nog och bad om att 
slippa bli inspelad. Även om detta försvårar intervjusituationen och gör återgivningen av hans 
utsago mer bristfällig är det bättre än att inte få någon intervju alls. De andra intervjuerna 
fortgick med diktafon och tog ca 15 respektive 40 minuter i anspråk till skillnad från första 
intervjun som tog närmare 50 minuter att genomföra utan diktafon. 
 
Transkriberingen av intervjuerna skedde samma dag som varje intervju genomförts för att 
bättre återge svaren. Transkriberingarna tog olika lång tid att göra, första transkriberingen 
utfördes utan något transkriberingsprogram och tog därför betydligt längre tid i anspråk. 
Användandet av ett transkriberingsprogram förkortade med största sannolikhet tidsåtgången 
för den tredje transkriberingen eftersom programmet tillåter obehindrat skrivande samtidigt 
som jag lyssnade på inspelningen. 
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Bearbetningen och presentationen av resultatet gjordes utifrån intervjurubrikerna och en del 
sammanfattningar eftersom inte alla observations eller intervjufrågor besvarades. Resultatet 
fick sedan ligga till grund för den teori som använts. Tidigare försök gjordes att hitta relevant 
teoretisk bakgrund till studien utan lyckade resultat. Eftersom forskning om undervisning eller 
pedagogik i redovisning utifrån gymnasial och svensk utgångspunkt var i det närmaste 
obefintlig så strukturerades studien på ett sådant sätt att observationerna och intervjuerna 
skulle passa en mer övergripande studie. Det empiriska resultatet fick ligga till grund för de 
teoretiska utgångspunkterna och forskning som använts i analysen. 
 
 

3.6 Övergripande forskningsstrategier 
 
Vid val av vetenskapsteoretisk utgångspunkt finns flera avväganden att göra, då detta i 
mycket är en explorativ studie. En fallstudie av tre fall där två metoder kombineras och med 
ett syfte som strävar efter generaliserbarhet. Det kommer inledningsvis vara en kortare 
redogörelse för de avväganden som styrt metoden och sedan valet av vetenskapsteoretiska 
utgångspunkter. 
 
Vissa drag i den positivistiska teoribildningen passar in på observationsmetod med dess 
objektivitetssträvan. Positivismen är grundad i lagbundenheter och inom det 
naturvetenskapliga fältet och kommer därför inte till fullo appliceras på studien som är 
samhällsvetenskaplig (Molander, 2003, S.118f). Flera forskningsstrategier anser att 
observatören ska förhålla sig objektivt till det som observeras och att det som beskrivs enbart 
ska vara själva fenomenet, inte åsikter eller forskarens egna tankar. Den positivistiska teorin 
erkänner problemet med objektivitet (Molander, 2003, S.122ff). Eftersom positivismen söker 
svar och samband så kommer den att utgöra en viktig ståndpunkt i studien när syftet och 
frågeställningarna är av en sådan art att sambandssökande förespråkas. Även metoden med 
styrda observationer söker svar på ett sådant sätt att en positivistisk vetenskapssyn inte helt 
går att frångå (Molander, 1990, S.144ff). Sättet att se på den empiri som framkommer kräver 
betydligt mer tolkningsmöjlighet än vad positivismen kan bidra med. 
 
Till skillnad mot positivismen så åskådliggörs inte bara objektivitetsproblemet i den 
hermeneutiska teorin utan görs dessutom till en betydande del av forskningen. Genom att 
hermeneutiken accepterar att forskaren har förkunskaper och kommer att tolka fenomen så 
görs detta till en del i sättet att se på vetenskap. Inom hermeneutiken kännetecknas fenomen 
eller händelser av att de måste tolkas för att kunna förstås. Hermeneutiken säger att meningen 
med en händelse för oss kommer förbli okänd fram till dess att den tolkats. Hermeneutiken 
söker förståelse för fenomenets mening och vad den har för betydelser i ett sammanhang, som 
t ex en undervisningssituation. För oss människor är det nödvändigt att avläsa och tolka 
sociala aktiviteter för att kunna interagera med varandra (Gilje, N & Grimen, H, 2007. S. 171). 
Människor har ofta redan en uppfattning om deras och andras handlingar. Det resulterar i att 
man vid interagerande med andra människor måste tolka händelser som redan har blivit 
tolkade utifrån den andra personens verklighet, exempelvis en intervjusituation. Att tolka 
något som av någon annan redan har blivit tolkat kallas inom hermeneutiska traditionen och 
Anthony Giddens för den dubbla hermeneutiken (Gilje, N & Grimen, H, 2007. S. 175, 177f). 
Många inom hermeneutiken anser likt positivismen att forskaren ska förhålla sig objektivt till 
fenomenet och bortse från de beskrivningar som aktörerna gör av sina handlingar. 
Anledningen till detta är att deras uppfattningar om sig själva och sina handlingar ofta är 
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felaktiga. Detta är bara en av två traditioner inom den hermeneutiska teoribildningen. Den 
andra traditionen säger tvärtom, att forskaren ska förhålla sig till aktörens beskrivningar men 
på ett kritiskt och vetenskapligt sätt till dem. Det är aktörens uppfattningar och beskrivningar 
som gör deras handlingar meningsfulla (Gilje, N & Grimen, H, 2007. S. 175ff). 
 
Hans-Georg Gadamers perspektiv på hermeneutik behandlar forskarens förmeningar eller 
fördomar. Gadamer vänder den negativa bilden av fördomar som formulerats inom 
hermeneutiken till något positivt. Han anser att forskaren inte kan förhålla sig fördomsfri i 
sina tolkningar av ett fenomen men att detta inte behöver vara negativt eftersom det är ett 
omdöme som formats av erfarenhet (Molander, J, 2003. S. 171). Dessa fördomar bör dock 
åskådliggöras och bearbetas för att inte begränsa undersökningen och detta kan i slutändan 
leda till att forskaren skapar förståelse för sina fördomar och att de utmanas (Molander, J, 
2003. S. 172). Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det undervisas inom 
redovisningsämnet i gymnasieskolan. Därför är den tolkningen av lärarnas handlande lika 
viktig som deras tolkningar av sitt eget handlande. 
 
 

3.7 Etik 
 
De etiska dilemman som uppkommer vid observation och intervju är relativt lika och går 
under de forskningsetiska principerna som behandlar all samhällsvetenskaplig 
forskningsverksamhet, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa fyra krav är generella och specifika 
hänsynstaganden anges nedan. 
 
Aktsamhetskravet är vid kvalitativ forskning betydande eftersom enskilda personers 
handlande och åsikter riskerar att hängas ut om kravet inte efterlevs (Dalen, 2008, S. 19). Vid 
första kontakten med lärarna så klargjordes dels studiens upplägg och syfte samt var och hur 
studien kommer att presenteras. Lärarna informerades om att de kommer att förbli informella 
och kommer bara att figurera i studien under fingerade namn. Inte heller skolorna eller 
klasserna kommer att uppges i studien. Alla deltagare i studien samtyckte, även eleverna 
tillfrågades trots att de inte direkt kommer att gestaltas i studien (Einarsson, 2002, S. 36f). De 
som intervjuas och observeras har rätt till integritet, detta gäller både vid första mötet, under 
studiens gång och efter det att studien presenterats. Vid slutet av observationerna och 
intervjuerna har vi gemensamt gått igenom vad studien syftar till och i grova drag vad som 
studerats, dock inget av resultaten. Därefter har lärarna fått möjligheten att dra sig ur studien 
utan att någon gjort så. På så sätt har även samtyckeskravet och konfidentialitetskravet 
försäkrats (Einarsson, 2002, S. 37). Allt godkännande från de lärare och elever som berörts av 
studien har kommit i muntlig form. Vissa forskare anser att de forskningsetiska principerna 
och för- och nackdelar med undersökningen bör godkännas i skriftlig form. (Kvale, 1996, S.)  
Efter diskussion med lärare och elever ansåg båda parter det överflödigt eftersom studien inte 
är av en känslig natur.  
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3.8 Källkritik 
 
Som referens till källkritik använder jag mig av Torsten Thuréns fyra källkritiska principer, 
äkthet, tidsamband, oberoende och tendensfrihet (Turén, 2003, S.13). 
 
Detta är en explorativ studie där de källor och undersökningsobjekt som har använts till teorin 
till största delen har bestått av primärkällor såsom vetenskapliga artiklar publicerade av 
erkända tidskrifter och litteratur, de källor som inte är primärkällor är fortfarande författare 
som är publicerade av erkända tidsskrifter men refererar till vissa andra författare. Källorna 
kan därför till största delen fylla oberoende kriteriet som kräver att en källa ska kunna stå för 
sig själv. Äktheten hos källorna behöver sällan ifrågasättas då de vetenskapliga artiklarna är 
publicerade av erkända tidsskrifter internationellt. Vissa sekundärkällor används i studien men 
då framkommer det även i texten. Tidssambandet innebär att forskaren ska minimera 
tidsskillnaden mellan uppsatsens teori och använd forskning är viktigt och att så långt som 
möjligt försöka hålla sig till samtida litteratur och forskningsrön. Eftersom det inte finns 
omfattande forskning inom det här området så har de vetenskapliga artiklarna varierat i tid. 
Valet av litteratur har därför fått utgöras av relevans snarare än uppdatering. Tendensfriheten i 
litteraturen säkerställs eftersom litteraturen behandlar undervisning och oftast beskriver 
allmänna tillstånd. Några incitament till att vinkla informationen utifrån egenintressen kan 
inte urskiljas.  
 

3.8.1 Perspektiv och påverkan 
 
I de övergripande forskningsstrategierna problematiseras observationsmetoden utifrån att 
observatören har fördomar och förmeningar som kommer att påverka hur fenomenet tolkas 
(Thurén, 2003, S. 88ff). Vissa saker kommer därför att naturligt utforma hur jag tolkar 
fenomenet, utformar observationsschemat, tolkar lärarens pedagogik, tolkar innehållet i 
lektionerna. Med att lista och kort diskutera vissa ramfaktorer som kan anses ha påverkan på 
min tolkning och perspektiv så anser jag mig medvetandegöra och reflektera över dessa. 
 
Alla som har gått i skolan har en bild av den, negativ eller positiv så ligger den till grund för 
känslan som infinner sig i ett klassrum. Jag har även en lärarutbildning vilket gör att jag 
kommer att se lärarens roll ur ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv. Min ekonomiska 
erfarenhet inom redovisning präglas av universitetets undervisningsmetodik och innehåll 
vilket kan skapa förväntningar på vad jag kommer att få se och uppleva. Detta kan återspeglas 
på så vis att materialet antingen verkar för basalt eller för avancerat i jämförelse med 
universitetet. Styrdokumenten för kurserna bör här ligga till grund för en mer objektiv 
observation. Undervisningen på universitetet har präglats av en viss pedagogik och metodik 
och observationen bör därför erkänna kvalitéer som avviker eller följer dessa. Personliga 
preferenser kommer alltid att finnas med i observationen såsom vad som egentligen är 
definitionen på ”intresseväckande hos eleverna” eller ”disposition av lektionsinnehåll”, som 
återfinns i observationsschemat. Observationsschemat är utformat på så vis att det inbjuder till 
så lite subjektivitet som möjligt förutom i kommentarskolumnen. Bara skapandet av ett 
indelat schema är ett steg mot att förhålla sig objektivt till fenomen. 
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3.9 Metoddiskussion 
 
Det första som bör avhandlas i metoddiskussionen är relationen mellan de 
vetenskapsteoretiska utgångspunkterna. Ett positivistiskt förhållningssätt står i stark kontrast 
till ett hermeneutiskt. En sann positivistisk forskare söker lagbundenheter och sanningar och 
försöker hitta en sanning som är gällande och ett resultat som är generaliserbart. En 
hermeneutiker utgår ifrån att det inte finns en sanning. Hermeneutikern utgår ifrån ett 
fenomen med ambitionen att tolka det och fråga sig vad det är som visar sig. Studiens syfte 
och frågeställningar söker en sanning i jämförelsen mellan lärares undervisning och hur de 
gör för att överbrygga glappet mellan teori och praktik. Ambitionen att söka en sanning är 
därför inte kompatibelt med hermeneutiken i sin grund. 
 
Att genomföra en studie med så lite tidigare forskning och inte till fullo veta vad som ska 
undersökas syftar till en mer explorativ studie. Att först se på den insamlade empirin innan 
teorin är nödvändigt för att författa en grund av hur fenomenet ser ut. På grund av den 
tolkande arten i studien så vill jag inkludera ett hermeneutiskt angreppssätt till empirin. Att 
göra en observationsstudie med få observationer under så kort tid, av ett så brett område kan 
inte leda till hög generaliserbarhet. Ambitionen är därför att bidraget ger uppslag i hur det ser 
ut i dessa klasser och man kan gå vidare med nya frågeställningar. 
 
Att använda sig av observationer var väldigt tidskrävande och innebar mer långsiktigt arbete 
än förväntat. Observationerna skulle koordineras med lärarnas scheman och den undervisning 
som jag syftade undersöka. I efterhand kan jag känna att de resultat som framkommit under 
flera av observationspunkterna varit väldigt givande och viljan att fortsätta undersöka 
fenomenet. Intervjuerna å andra sidan gav mycket information under väldigt kort tid men 
speglade inte alltid vad som intervjuats och gav därför kontrastgivande resultat. Skulle 
fortsatta studier göras på området vore det fördelaktigt att undersöka ett specifikt fenomen 
eller bredda studien kvantitativ för att öka generaliserbarheten. 
 
 

4.Teoretisk ram 
I detta avsnitt kommer de styrdokument som reglerar företagsekonom i gymnasieskolan att 
behandlas. Därefter tas det sociokulturella perspektivet på lärande upp eftersom det är den 
rådande kunskapssynen i skolan och präglar större delen av all undervisning. Slutligen 
kommer flera olika perspektiv på pedagogik inom redovisning och överbryggningen mellan 
undervisning och praktik att behandlas. 
 
 

4.1 Styrdokument och kunskapsform. 

4.1.1 Företagsekonomi enligt kursplanen. 
Ämnet företagsekonomi i gymnasieskolan innefattar ett flertal ämnen och kurser. En kortare 
genomgång av de olika kurserna och övergripande om företagsekonomi kommer att göras 
eftersom de omnämns i studien. I denna studie kommer främst Företagsekonomi B att 
behandlas utifrån observationer och intervju och därför kommer även tonvikten att ligga där i 
behandlandet av företagsekonomins styrdokument. Även en kort framåtblick till Gy2011 görs 
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då den gymnasiereformen kommer att vara gällande för företagsekonomin och gymnasiets 
kurser efter årsskiftet 2011/2012 och för att respondenterna vid flertal tillfällen omnämner den. 
 
De kurser som nationellt kan tillhandahållas enligt rådande läroplan, Lpf 94 är, Finansiering 
och kalkylering 50p, Företagsekonomi A 50p, Företagsekonomi B 150p, Marknadsföring 
100p, Organisation och ledarskap 50p, Redovisning och beskattning 50p, Småföretagande A 
50p, Småföretagande B 100p, Export och import 50p, Internationell ekonomi 50p (Skolverket, 
2000). Vissa av dessa kurser är mer relaterade till redovisning än andra, därför ges nedan en 
ytterliggare specificering av de kurser som innefattar ämnet. 
 
Småföretagande A och Företagsekonomi A är kurser som ligger till grunden för begrepp och 
företagens funktioner. Företagsekonomi A är obligatorisk för den ekonomiska inriktningen 
inom samhällsvetenskapliga programmet medan Småföretagande A och B är valbara kurser. 
Småföretagande B och Företagsekonomi B är efterföljande kurser där även Företagsekonomi 
B är obligatorisk för den ekonomiska inriktningen. I b-kursen så behandlas mer en helhetsbild 
av företagen och metoder inom redovisning, kalkylering, marknadsföring och organisation. I 
b-kursen betonas implementering och metoder för att lösa företagens problem. En 
fortsättningskurs på Företagsekonomi B är Redovisning och beskattning som syftar till att ge 
fördjupade kunskaper inom redovisningsarbetets alla delar (Skolverket, 2000). 
 
”d.v.s. registrering, rapportering och analys av resultat och ekonomisk ställning. Samhällets 
styrning genom utvecklade normer, regler och lagar diskuteras och analyseras och där ingår 
skattesystemets konstruktion och grundregler. Revisionens roll, syfte och metoder i ett 
demokratiskt samhälle hör även till innehållet.”(Skolverket, 2000). 
 
Citatet ovan är hämtat från skolverkets beskrivning av kursen redovisning och beskattning i 
företagsekonomi. Ämnet företagsekonomi är uppbyggt av ett övergripande syfte samt 
strävansmål för lärare och elever. Sammanfattningsvis så är ämnets syfte att hos eleverna 
skapa en bredare förståelse för företagsekonomi och utöka deras ekonomiska kunskaper och 
ansvarstagande. Företagsekonomi syftar till att möta de krav som samhället, företagen och 
individen ställer. Syftets fokus läggs på entreprenörskapsandan och förmågan till att ta egna 
initiativ samt kritiskt granska och analysera företagsekonomiska frågeställningar. 
Genomgående är det betoning på anpassningen mot företagande, problemlösningsförmåga 
och de undervisningsmetoder som kan appliceras mot företagande (Skolverket, 2000). 
Ämnets karaktär ger en förklaring till redovisningens roll i företagsekonomi. Tidigare har 
redovisning haft en dominerande rollen i ämnet eftersom ämnet då främst handlade om 
ekonomisk planering och utvärdering. Men på senare tid så har redovisningen fått ge plats åt 
marknadsföring, entreprenörskap och organisatoriska aspekter som tidigare var mindre 
utvecklat. Redovisningen har fortfarande en betydande roll i ämnet och består i 
gymnasieskolan av två lagstadgade delar, den externa redovisningen och den interna. Trots att 
redovisningen har tappat mark till andra ämnen så kan indelningen av företagsekonomi i 
grova drag kvarstå (Skolverket, 2000). 

 

4.1.2 Företagsekonomi enligt Gy2011. 
Gy2011 är förkortningen på den gymnasiereform som kommer att vara gällande för läsåret 
2012. I gymnasiereformen så kommer ämnet företagsekonomi att få ett förändrat kursutbud. 
Kurserna Företagsekonomi 1 och 2 finns nu istället för A och B kurserna. Som en påbyggnad 
till Företagsekonomi 1 och 2 erbjuds eleven att läsa in specialiseringskurser inom t ex intern 
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och extern redovisning. Förutom specialiceringskursen erbjuds även två anpassade 
påbyggnadskurser inom redovisning, redovisning 1 och 2 på 100 poäng vardera (Skolverket, 
2011). Fördjupningskurserna inom redovisning visar på att redovisningsämnet under nästa 
läsår kommer att få en ökad position inom gymnasieskolan. Vissa revideringar har gjorts 
jämfört med de äldre läroplanerna i företagsekonomi. Syftet preciserar nu tydligare att 
eleverna med autentiska exempel och fältstudier ska få möjligheten att problematisera och 
befästa sina teoretiska kunskaper genom praktisk tillämpning. Fördjupningskurserna inom 
redovisning ger en mer precis beskrivning av de kunskaper som ska uppnås i ämnet jämfört 
med företagsekonomi A och B samt  Företagsekonomi 1 och 2 (Skolverket, 2000: Skolverket 
2011). 
 
 
 
 

4.2 Sociokulturell teori. 
 
Den sociokulturella teorin och dess syn på kunskapsförvaltning är central i 
utbildningsväsendet och så även i den gymnasiala utbildningen. Teorin har stora delar av sina 
rötter i Lev Vygotskij och hans verk. Någon som har tolkat den sociokulturella teorin utifrån 
Vygotskij är Roger Säljö som är utgångspunkten i teorier om lärande i min uppsats. Även om 
studien visar på vissa metoder som skulle passa in i andra teoretiska eller epistemologiska 
antaganden så kommer den sociokulturella teorin att tillämpas eftersom den speglar den syn 
på lärande som används i skolverkets styrdokument. 
 
Det finns i den sociokulturella teorin ett flertal centrala ställningstaganden, ett av dem är att 
samspel med andra människor och vidareutvecklandet av kunskap genom interaktion är unika 
företeelser för människan. Det innebär därför att genetik och arv inte är förknippat med 
kunskap på samma sätt som det sociala samspelet. Det är enligt Säljö deltagandet som står i 
fokus, inte själva undervisningen i dess traditionella form. Säljö menar att lärandet sker i den 
mån som eleverna inkorporeras i undervisningen och deltar i den (Säljö, 2005, S. 40ff). En 
vanlig föreställning är annars att lärande likställs med skolan och att studera, som att vi skulle 
bestämma hur och när människor tar del intryck och del av lärande. Ofta förknippas lärandet 
och skolan med så kallad katederundervisning eller föreläsning. Enligt Säljö är skolan och 
undervisningen viktiga processer i lärandet men det är samtidigt viktigt att inte dra ett 
likhetstecken mellan undervisning i traditionell form och lärande (Säljö, 2005, S.13). 
 
Säljö menar att människors lärande sker i en social kontext. I ett samhälle finns det många 
kunskaper och yrken som funnits länge och under åren utvecklats till vad det är i dag och 
kommer säkerligen att fortsätta utvecklas. Lärande som utvecklingsprocess har på olika sätt 
funnits sedan människan existerat. På detta sätt menas att kunskaper inte behöver återfinnas 
eller uppfinnas på nytt genom varje generation. Kunskapen blir istället kollektivt lagrad i 
samhället eller inom gruppen. Att lära är alltså att ta del av den kollektiva kunskapen men 
samtidigt finns ett ansvar att även utveckla kunskapen vidare (Säljö, 2005, S.20ff). Två 
centrala aspekter i den sociokulturella teorin är artefakten och medieringen. Artefakter kan 
vara ett flertal olika saker, det kan vara fysiska eller språkliga ting. Artefakter används för att 
föra kunskap vidare, på samma sätt som orienteraren har sin karta har bokföringen sitt T-
konto. Dessa artefakter eller redskap används för att förmedla och befästa tidigare kunskap på 
ett enkelt sätt och även för att hantera världen. En språklig artefakt kan vara ett tecken eller ett 
ord, som en del av en terminologi (Säljö, 2005, S.25ff). I terminologin besitter ordet 
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information och kräver tidigare kunskap för att tolkas. Artefakterna används således för att 
kommunicera och för att överföra kunskap, och denna process kallar Lev Vygotskij för 
mediering (Säljö, 2005 S.37). Mediering sker situationsbaserat där olika förmågor och 
kunskaper är knutna till olika sociala sammanhang och speglar ett situerat lärande. 
 
Det situerade lärandet menar att det inte går att se till personens lärande utan att även se till 
situationen. I en situerad aktivitet så är processen, formen och innehållet tätt förenat med 
aktören. Det går med andra ord inte att separera innehåll och form från situationen. En person 
som kan ha svårigheter att lära sig eller förmedla sina kunskaper i en situation kan i en annan 
situation prestera mycket väl. (Säljö, 2005, S.71) Exempelvis kan en elev som har svårt för att 
utföra konteringar på ett bokslutsblad ha betydligt lättare för att lösa avancerade 
redovisningsproblem med hjälp av en dator eller i samarbete med andra elever. Säljö menar 
att våra kunskaper och färdigheter är så intimt knutna till situationerna och artefakter som 
används att de blir svåra att särskilja eller plocka ur sitt sammanhang (Säljö, 2005, S.66). 
Lärandet i skolan eller inom en utbildningsinstans ges först relevans när den faktiskt påvisar 
hur kunskapen används i situationer eller i en social praktik. Det måste skapas en relation 
mellan redskap och handling som inte är mekanisk utan förutsätter tolkande och kreativitet 
hos individen (Säljö, 2000, S.129). 
 
 

4.3 Redovisningspedagogik 
 
Undervisningen inom ämnet redovisning behandlas av olika litteratur, stor del av teorin är 
utländsk och kommer därför att referera till internationella företeelser såsom ”high schools”. 

 

4.3.1 Undervisning 
Två som lägger in ett perspektiv till Säljö och det situerade lärandet är Gordon Boyce och 
Bryan Howieson. Boyce och Howieson menar på att undervisningen av redovisning är väldigt 
befäst i en viss struktur i skolvärlden. Att man under väldigt lång tid har undervisat på ungefär 
samma sätt och med samma metoder (Boyce, 2003, S.565). 
 
”In too many respects, accounting education is being delivered the same way today as it 
was 20 or 30 years ago.” (Howieson, 2003, S.89). 
 
Citatet sammanfattar väldigt kort en syn på pedagogik inom redovisning, en tanke som borde 
ha ändrats på grund av de förändringar som skett inom själva utövandet. Trots förändringar 
som skett och förändringar som väntas ske säger Bryan Howieson att undervisningen i 
redovisning hamnat på efterkälken (Howieson, 2003, S.89). Howieson kritiserar både vad som 
lärs ut och sättet det lärs ut på. Han menar att undervisningen ofta sker i former av långa 
föreläsningar, seminarier eller workshops och att det som undervisas är ämnen separerade från 
varandra. Det finns sällan intresse eller ambition av att relatera undervisningsmaterialet till en 
autentisk företagskontext för att se sammanflätningen inom olika ämnesområden. Enligt 
Howieson resulterar detta i att eleverna lämnas utan fortsatt nyfikenhet inför ämnet. Många 
lärare ägnar ingen tid åt kritiskt tänkande eller reflektion över vad de egentligen ska undervisa. 
Undervisningen och tillika ämnet blir mekaniskt och det är inte fören i slutet av en kurs eller 
inte alls som studenten omfrågas vad de egentligen gör. Förutom bristen på nyfikenhet så 
känner många studenter att redovisning är irrelevant och tråkig (Howieson, 2003, S.89). Paul 
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Freire hävdar att undervisningen blir mest givande när studenten och läraren utforskar ett 
område tillsammans. På det sättet tvingas läraren inte stanna inom några ramar eller 
konstruktioner och kan på sås sätt beröra mycket fler punkter än vad som annars hade varit 
möjligt. Det utforskande sättet att undervisa kan mer sägas vara en fri pedagogik med läraren 
som en coach eller någon att föra en dialog med (Boyce, 2003, S.574). På detta sätt kan 
eleven använda sig av lärarens mediering i sitt lärande utan att regleras av institutionella 
hinder. 
 
Howieson ger en del förslag på hur läroplanen bör förändras mot en bättre anpassning till 
redovisningsproblematiken. Först borde kurserna undervisas på ett sådant sätt att varje 
disciplin inte står åtskiljda från varandra utan fungerar ämnesövergripande. Vikten av 
gruppinlärning bör beaktas, även detta ämnesövergripande. En sådan lärandekultur mellan 
disciplinerna skapar större och bredare affärsförståelse. För att skapa intresse hos studenterna 
och länka undervisningen till praktik så föreslår Howieson användandet av mer utbredda case- 
studier (Howieson, S.89ff). 
 
Dagens studenter är enligt Nicholas J. Fessler vana vid direkt feedback genom användandet 
av teknologi och medierande hjälpmedel. På grund av vanan vid direkt feedback så blir 
elevernas uppmärksamhet allt kortare och kortare och deras ambition att lägga tid på inläsning 
eller egenstudier verkar minska. På grund av detta anser Fessler att lärarens roll också måste 
förändras, läraren måste anpassa sig och bli mer effektiv och inkorporera interaktiva 
inlärningsmetoder i sitt sätt att lära ut till vad han kallar för postmoderna studenter. Om 
studenterna är postmoderna av den anledningen att de är vana vid direkt feedback så blir 
ämnet redovisning i sin grund modernt enligt Fessler (Fessler, 2008, S.201). Ändamålet att 
undervisa de postmoderna studenterna fungerar inte ihop med katederundervisning eller 
genom inläsning, studenterna kräver något annat av läraren studenterna kräver interaktiv 
undervisning där de själva blir en del av inlärningen. 
 
Fessler illustrerar deltagandet i klassrummet med vad han kallar för sokratisk metod. Den 
Sokratiska metoden ökar deltagandet genom att ha en sorts förhör eller kortare dialog med 
eleverna under lektionens gång, att konstant integrera eleverna gör att de alltid är beredda.  
Eleverna förhörs eller löser mindre problem under lektionens gång trots att de befinner sig i 
en kultur och klassrum där de är vana vid katederundervisning (Fessler, 2008, S.201). Fessler 
säger här att han ger upp att förmedla kvantiteten till klassen till förmån för att behålla deras 
fokus med små portionerade problem eller fakta.  
 
Case och kreativa uppgifter som pedagogiskt hjälpmedel är väldigt utvecklande för 
studenterna. Med case eller gruppcase så utvecklar eleverna sin samarbetsförmåga, samt 
djupare förståelse för uppgifterna genom att diskutera och argumentera dem. Att integrera 
eleverna i kreativa uppgifter som företagssimulationer eller spel är ett sätt att anpassa teorin 
efter omgivningen. Ett sätt som Fessler brukar kombinera spel med undervisningen är att låta 
eleverna spela ”Monopol” underlektionen för att sedan analysera händelserna utifrån, 
finansiella antaganden och redovisa intäkter och kostnader och därifrån analysera vilket som 
är en bra eller dålig investering (Fessler, 2008, S.203) 
 
Att använda sig av interaktiva metoder som simulationer eller caseuppgifter för att engagera 
eleverna är viktigt. Lika viktigt kan det vara att anpassa sin undervisning teknologiskt. Dagens 
elever är enligt Fessler mycket bekväma och vana vid teknologi, kanske har de mer vana än 
vad läraren har. Läraren måste ställa sig frågan hur media kan bidra i lärandet. Det kan 
fungera motsägelsefullt till den interaktiva undervisningen med media i lärandet eftersom 
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eleverna då tenderar att få en passiv roll. Fessler anser att white board, black board eller smart 
board fungerar tillräckligt bra, bättre än PowerPoint presentation eller liknande. Den tekniska 
anpassningen under lektionen ska ske till dess syfte, inte till att integrera teknik bara för 
sakens skull. Huvudsaken med det interaktiva lärandet är att läraren kan vara flexibel i 
undervisningen och att eleverna inbjuds att delta. Fessler ser eleverna som medkonstruktörer 
av undervisningsinnehållet (Fessler, 2008, S.203). Fessler ser större vinning när det kommer 
till att använda media och tekniska lösningar utanför klassrummet och lektionen. Att använda 
en plattform för att lägga upp inspelade föreläsningar eller uppgifter bidrar till att eleverna 
själva kan välja om eller när de vill ta del av informationen. Samtidigt som en plattform frigör 
mycket tid att disponera på lektionen och göra den mer interaktiv (Fessler, 2008, S.203). 
Viktigast av allt är att lektionerna ska göras minnesvärda. Att beröra vissa ämnen djupare 
istället för att beröra många ämnen vid ytan är ett sätt att göra en lektion minnesvärd. Att 
beröra vissa delar så mycket att eleverna inte kan välja att missa dess vikt är ett annat sätt som 
gör lektionen ihågkommen.  Ett bra sätt att behålla fokus hos eleverna och göra intryck som 
varar är enligt Fessler att använda sig av gester, uttryck eller aktiviteter som väcker 
uppmärksamhet (Fessler, 2008, S.203f). 
 

4.3.2 Epistemologiska tankar 
I relation till hur pedagogiken används finns också aspekten av vad det är som undervisas och 
den kritiska reflektion som bör finnas i undervisningen. Ursula Lucas berör ämnet redovisning 
utifrån att det ofta undervisas statiskt. Hon anser att eleverna bör tränas i kritiskt tänkande för 
att redovisning ska vara givande. Elever har en tendens att ta för givet tekniker och 
antaganden som undervisas i ämnet (Lucas, 2008, S.384). Lucas säger att 
undervisningsmetoder ofta grundar sig i att försöka få bukt med problematiken att ämnet 
anses statiskt eller mekaniskt. Att de flesta lärare försöker hitta metoder för att göra det mer 
levande, men att roten till problemet egentligen är elevernas brist på kritiskt tänkande och att 
de tar sanningarna i redovisningen för givet, att de uppfattar ämnet som statiskt och därför 
behandlar det så (Lucas, 2008, S.385ff). Lucas står alltså för ett mer epistemologiskt bidrag i 
redovisningsundervisningen i jämförelse med många pedagogiska. Lärarens motivation och 
tekniker bör utgå från att eleverna ska se redovisning eller omvärlden på ett annorlunda sätt. 
Detta sker när elever eller ibland lärare överraskas eller inte finner direkta svar på vad som 
efterfrågas utan tvingas till reflektion (Lucas, 2008, S.391). Lucas förespråkar ett explorativt 
förhållningssätt mellan student och lärare till ämnet redovisning. En kritisk reflektion från 
eleverna resulterar dels i djupare inlärning och även förmågan att hitta och lösa problem. Det 
hjälper även eleverna att ge vikt åt själva innehållet i kursen och utöka den kunskap som 
annars bara skulle medieras. Lucas kallar studenternas förmåga att bidra till undervisningen 
utöver medieringen för ”self-authorship” (Lucas, 2008, S.388). 
 
Louis Grumet kritiserar många amerikanska High schools för att inte erbjuda 
redovisningskurser till sina elever och de som gör det påstår han är alldeles för knapphändiga. 
Ofta är det inte ens redovisningskurser utan snarare bokföringskurser. Grumet anser att så 
unga elever ofta inte är redo för redovisningskurser, deras matematiska kunskaper och kritiska 
tänkande är så svagt att de inte förstår vad de gör. För att eleverna ska förstå lektionerna så 
anpassas kurserna till en lägre nivå, som ofta inte ens innefattar dubbel bokföring (Grumet, 
2010, S.7). Därför menar han att ingen undervisning alls kan vara bättre än undermålig 
undervisning när det gäller att förbereda eleverna för högskolestudier. Dels för att den inte 
bidrar med korrekt motsvarande kunskap och för att elevernas blir avskräckta från fortsatta 
studier inom redovisning. Flera andra områden som undervisas på gymnasienivå börjar på en 
metanivå och arbetar sig sedan ner på djupet. Samma upplägg bör appliceras på gymnasial 
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undervisning av redovisning och låta universitet och högskolor undervisa själva utövandet av 
redovisning. Grumet säger att undervisningen inte ska skrämma eleverna från redovisning 
utan syftet bör ju vara att uppmuntra dem dit (Grumet, 2010, S.7). 
 

4.3.3 Arbetslivsanknytning. 
Boyce anser att det där är alldeles för överskattat att fokusera på metodiken i sig. Att 
redovisningen som ämne håller på att förändras och att förändringen kommer ifrån arbetslivet 
inflytande. Ett ämne som i sig förändras kan inte undervisas på samma sätt längre, det gäller 
att inte stirra sig blind på metodiken utan att tänka ”outside the box” (Boyce, 2003, S.565) och 
acceptera att redovisning nu är ämnesövergripande (Boyce, 2003, S.566ff). Likt det 
sociokulturella perspektivet verkar Boyce se lärandet utifrån en annan arena än just 
klassrummet eller den traditionella situationen när han säger att effekten av att lära sig 
redovisning inom klassrummet hindras av begränsningar som inte tar hänsyn till praktiken 
och de discipliner som gäller (Boyce, 2003, S.577f).  
 
 ”Both traditional curricula and the putative reform agenda remain largely rooted in an 
assumption that university education has no obligations beyond preparation for working 
life.”  (Boyce, 2003, S.569). 
 
”Med preparation for working life” menar Boyce sin text att redovisningsundervisningen är 
förpassad just till enbart redovisning. Det är inget förutom redovisning som undervisas och 
skolorna på universitets- och högskolenivå verkar tro att det är just den här kunskapen som 
efterfrågas. Boyce säger att genom att bara undervisa i själva redovisningen så utbildas 
egentligen bara professionella redovisningsekonomer. Väldigt få personer kommer sedan att 
jobba enbart med redovisning, därför måste undervisningen situationsanpassas och blir mer 
övergripande. Så att även redovisningen blir ämnesöverskridande för att passa 
arbetsmarknaden. De som utbildar i redovisning verkar enligt Boyce leva under 
föreställningen att alla känner ett kall till just redovisning (Boyce, 2003, S.570).  
 
 

 
Figur 1: Modell över Företagsekonomi som integrerat ämne 
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I figuren ovan illustrerar Boyce att man inte kan se organisationen utifrån olika delar, 
att ”accounting subsystem” ingår inom ramen för all företagsekonomisk miljö. Därför måste 
även undervisningen anpassas efter detta (Boyce, 2003, S.573). 
 
Likt Säljö hävdar Boyce att skolan är en institution som fungerar som redskap för att 
reproducera sociala konstruktioner och kunskaper. Skolan har fått en relativt ny roll som 
mellanhand mellan teori och praktik där skolan ska ge arbetslivet kvalificerade utövare. Det 
finns många sätt för elever att få erfarenheten i redovisningsutövning, ett bra men 
svåruppnåeligt sätt är enligt Howieson att använda sig av praktikplatser för studenterna. I en 
universitets eller högskoleutbildning så kan det inte sällan finnas över hundra elever. Att 
erbjuda alla dessa praktik- eller arbetsplatsförlagd utbildning vore svårt att implementera. En 
sådan möjlighet vore enklare att tillhandahålla för mindre klasser (Howieson, 2003, S.92). 
 
”Law schools do not attempt to teach law students every law. Rather law schools attempt 
to provide students with skills needed to conduct legal research. Moot court serves to 
provide students with simulated courtroomexperiences before they serve real life clients.” 
(Howieson, 2003, S91) 
 
Utövare och företag har klagat över hur undervisningen går till, att de som examineras inte 
direkt kan upptas av företaget och omvändas till ”profitable activities” utan behöver i hög 
grad inskolas först. Denna missanpassning till företagen gestaltas av att om två av forskarna 
själva skulle ta de kurser som de tidigare läs i redovisning så skulle det visa sig att inget av 
kursmaterialet förändrats (Howieson, 2003, S.90). Den traditionella undervisningen 
manifesteras fortfarande i skolan där gamla tekniker utövas. Det som händer nu i Australien är 
enligt Boyce, att viktiga och kraftfulla redovisningsorgan får inflytande i undervisningen och 
driver en reform för att göra undervisningen mer relevant (Boyce, 2003, S.569). Trots 
byråernas försök till inflytande så verkar inte de nya teknikerna ”smitta av sig” och påverkan 
blir liten, trots stora satsningar. 
 
Problematiken om eleverna som profitable workers bör ses i relation till den typen 
av ”knowledge worker” som efterfrågas av företagen, med knowledge worker så menar 
Howieson en kunskapsarbetare eller någon som inte bara besitter stor kunskap om ämnet utan 
även kan omsätta den. Det som av företagen efterfrågas är en medarbetare som kan behandla 
problem och fatta beslut företagsövergripande och inte bara inom en specifik nisch. Howie 
menar att studenternas utbildning inom redovisning bör fokuseras minst lika mycket på 
utövandet av redovisningen som kunskapen inom den. Ett lärande genom utförande, att 
studenterna ska nå kunskap genom att applicera sin kunskap genom användandet av 
hjälpmedel och metoder som appliceras i praktiken. Även de etiska och professionella 
egenskaperna bör värdesättas i utbildningen. Men främst av allt anser Howieson att 
lärandeprocessen bör stå i fokus inte bara att ge rätt svar. För med ett problematiserande 
synsätt förbereds eleverna för en livslång karriär (Howieson, 2003, S91). 
 
 

5. Resultat 
Resultatet börjar med att introducera de tre respondenterna och tillika observationsobjekten 
för studien. Efter presentationen så redovisas resultatet efter hur lärarna valt att disponera sina 
lektioner, sedan illustreras hur lärarna går tillväga för att göra redovisningen inspirerande för 
eleverna. Vidare behandlas företagsekonomins styrdokument i relation till undervisningen 
som bedrivs. Sist utgör kapitlet en större bearbetning om hur lärarna försöker överbrygga 
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glappet mellan teori och praktik i undervisningen samt hur elevernas anställningsbarhet ser ut 
efter avslutade studier. 
 
 

5.1 Respondent presentation 
Respondenterna och observationerna i denna studie arbetar med olika typer av 
gymnasieprogram, men för att göra intervjuerna och observationerna jämförbara så omfattas 
alla observationer och intervjuer av samma kurs, Företagsekonomi B.  
 
Katja Har varit yrkesverksam lärare till och från under de senaste femton åren varav två av 
åren så har hon även har arbetat åt skolverket, hon har ingen tidigare erfarenhet från att arbeta 
inom näringslivet eller den privata sektorn. Katja ansvarar nu för hantverksklassens 
ekonomiundervisning där elever från frisör- och designprogrammet läser. Martin arbetar som 
lärare på samma skola som Katja men undervisar bland annat Idrottsklasser i företagsekonomi, 
både han och Katja arbetar på en kommunal skola. Han har arbetat som lärare under de 
senaste tjugo åren och har en bakgrund av redovisningsarbete inom ett mindre företag. Per 
arbetar till skillnad från de andra två på en friskola och har gjort så de senaste åren, han har ett 
förflutet som egenföretagare och inom vården. I observationerna så följs Per när han 
undervisar en samhällsklass i företagsekonomi. 
 
 

5.2 Undervisningens disposition 
 
Alla tre lärare undervisar utifrån helt skilda baser av information vare sig det är det 
egenskapade materialet eller om det är kurslitteraturen eller elevuppgifterna.  
 
Under observationerna i hantverksklassen så är dispositionen mellan teoribaserad 
undervisning och övningstillfällen helt olika beroende på vilken lektion som observeras. Från 
början så består undervisningen nästan mestadels av så kallad katederundervisning eller 
föreläsning. Undervisningen vid senare tillfällen helt övergår till interaktiv undervisning. Med 
den interaktiva undervisningen menas då, uppgifter att sköta ett företags löpande bokföring, 
rollspel, eller egen inläsning. Katja berättar att det ofta blir så i undervisningen att hon 
varierar undervisningssätt mellan lektionerna. Det är för att eleverna i ”hantverksklassen” har 
olika huvudämnen och inte kommer från samma klass och därför har olika behov. Vissa av 
eleverna måste hålla på med sitt UF företag medan vissa snart ska tentera av ett 
budgeteringsprov som de missat på grund av praktik. I den här klassen som är så präglad av 
deras yrke så måste anpassningen av undervisningen gå dit i första hand och därför kan 
undervisningsformen och innehållet variera väldigt mycket. Även i Pers undervisning märks 
det att undervisningsformen varierar från tillfälle till tillfälle. Ena lektionen kan bestå av 
föreläsningsform medan andra dagen består av individuellt arbete. Per säger att han helst 
arbetar med eleverna interaktivt och att han själv mer ser sig som en undervisningscoach. 
Trots att han ser sin roll i undervisningen som coachande så måste eleverna få en teoretisk bas, 
och den undervisningen sker enligt honom mer fragmentariskt. Per säger att hans 
undervisning är styrd av elevernas behov och med det så menar han att i Företagsekonomi B 
så är UF företagen det viktigaste. UF utgör enligt honom ca 70 % av undervisningen och på 
grund av att UF är så tätt allierad med Företagsekonomi B så blir det att den teoretiska biten 
anpassas efter varje grupp/företags behov. Per anser att tillämpningen är det viktigaste i 
Företagsekonomi B därför är kursen så anpassad gentemot UF som ger de flesta aspekter av 
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att sköta ett eget företag och dess bokföring. Han påpekar också att A-kursen mestadels består 
av teori och att det är där eleverna tillägnar sig begrepp och den teoretiska bakgrund som 
sedan ska tillämpas i Fek B. Per anser även att eleverna lär sig betydligt mer av själva 
tillämpningen än de gör av teorin. Han säger att han i A-kursen tidigare försökt att göra 
bokföringen rent teoretisk men att det då blev det tyngsta och värsta området i hela boken. 
 
Idrottsklassen har till skillnad från hantverksklassen och samhällsklassen en mer 
teoriorienterad undervisning. Under observationerna så visade det sig att det var ganska jämnt 
fördelat mellan föreläsningar och övningar, de flesta övningar var dock gemensamma och 
präglades av att deras lärare Martin hade genomgång samtidigt som eleverna fick applicera 
teorin på övningar. Till skillnad från de andra två lärarna så ger inte Martin upp mycket av 
lektionstiden till UF arbetet förutom om det är något speciellt möte eller mässa på gång. Utan 
som han själv säger så arbetar eleverna med UF under avsatt tid och ofta gemensamt med 
projektarbete, därför vill han inte plocka extra tid från lektionerna som han planerat. Martin 
säger även att detta inte är gällande för alla klasser han har utan att den här gruppen behöver 
extra strukturerad undervisning för att det är en stökig klass. 
 
 

5.3 Inspirerande undervisning 
 
Av de tre lärare som jag har observerat så är det sällan någon som motiverar 
lektionsinnehållet för eleverna. Men när den väl motiveras eller ges orsak så är det utifrån 
olika syften beroende på vilken lärare som observerats. Katja motiverade vid de flesta 
tillfällen sin hantverksklass utifrån arbetslivet och en framtida arbetssituation. Vid ett tillfälle 
togs även kursplanen upp för att ge relevans åt undervisningen. När kursplanen diskuterades 
var det i samband med ett föreliggande prov. Få av eleverna verkade ge respons på själva 
redovisningen som ämne utan ifrågasatte varför de ska behöva kunna det så ingående för att 
driva ett eget företag. Frågorna om varför de skulle läsa redovisning blev då motiverat utifrån 
exempel om att driva en mindre salong eller butik med inköp, försäljning, fakturering lön, och 
vad bokföringen har för relevans i samband med det. Katja motiverade även redovisningen 
med hur man kan få översikt över sin ekonomi genom att kontera affärshändelser. Hos Per 
och Martin var det inget uttalat som motiverade varför eleverna ska lära sig bokföring 
förutom när Per fick av en elev frågan om ”varför bara inte skita i bokföring om man vet att 
det går bra för företaget?”. Vid det tillfället så informerade han att det finns intressenter som 
ska kunna kontrollera hur ekonomin sköts i ett företag både i och utanför företaget. Det fanns 
två saker som var gemensamt hos alla tre lärarna när det gällde att motivera sitt 
lektionsinnehåll, det var när frågan om prov kom upp och när ett nytt moment skulle startas 
upp. Alla tre lärare motiverade innehållet i sin undervisning efter vad eleverna skulle kunna 
inför de stundande proven. Även när momenten startades upp så behandlades styrdokumenten 
i olika grad och vad de säger om innehållet i momentet. Antingen det var att eleverna fick ut 
kursmålen eller att de diskuterades i helklass.  
 
Alla tre anser i intervjuerna att det är svårt att motivera eleverna i ämnet redovisning. Katja 
säger att motiveringen måste utgå från elevernas situation. Det är svårt att motivera ett 
yrkesprogram säger hon för de har bara sina respektive hantverk som fokus och det känns 
antagligen för perifert med redovisning eller att driva ett eget företag. Däremot säger hon att 
det alltid finns någon i varje kurs som är motiverad att driva ett eget företag och intresserar sig 
för redovisning. Per inleder med att säga att ”det är svårt, väldigt svårt” att motivera eleverna 
till att läsa om redovisning eller bokföring. Han anser att det inte finns något intresse hos 
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eleverna helt enkelt, trots att redovisningen är en naturlig del i att driva ett företag så är det 
betydligt mer intressant med marknadsföringen eller hela entreprenörsbiten för eleverna. Per 
tror att det är på grund av att eleverna tycker redovisning och den dubbla bokföringen är svår. 
Han försöker motivera eleverna med den nytta eleverna har av redovisning, just nu är det 
deras betyg som får vara morot men han säger även att alla har nytta av bokföringskunskaper. 
Per försöker bryta ner det till privatekonomin och få ut till eleverna att bokföring i grunden 
handlar om plus och minus av kostnader och intäkter. Martin visar under observationerna 
ingen direkt ambition att motivera sina elever till redovisning och svarar under intervjun att 
det inte går att motivera de elever som inte har intresse för redovisning. Oftast är det de elever 
som är starka i matematik som har enkelt för redovisning och är intresserade av det. Martin 
säger att han tidigare försökte motivera sina elever med en tävling för gymnasieekonomer 
som heter ”wincont” men att han slutat med det eftersom intresset var så svagt.  
 
 

5.4 Undervisningen i relation till styrdokument 
 
Under observationerna visade det sig att de två primära tillfällen som undervisningen sattes i 
relation till styrdokumenten var när lärarna startade upp ett nytt moment eller kurs och när det 
skulle visa relevansen inför ett kommande prov. I intervjun så framhöll alla tre lärarna på 
något sätt kursplanen som en styrande faktor i vad som ska ingå i deras undervisning. 
Kursplanen och anpassningen av elevgruppen verkade vara de primära faktorerna för dem till 
att anpassa undervisningen. De säger även att de i Företagsekonomi B inte styrs av någon 
lokal kursplan utan att det är den nationella som gäller. Katja säger dock tidigare i intervjun 
att hantverksklassen styrs av de lokala målen för frisörerna men att anpassningen inte leder till 
ett utelämnande av något som krävs för att uppfylla de nationella målen i Företagsekonomi B. 
Det är en anpassning från hennes sida som krävs för att klara av att matcha elevernas 
undervisning med kursplanen. Per beskriver styrdokumenten som ramen för kursens innehåll 
sen är det upp till läraren att hitta olika vägar och sätt att nå målen inom dessa ramar. Sen 
måste man anpassa sig till eleverna och se att de hinner med innan man fortsätter säger Per. 
Han säger själv att han helt och hållet formar sin undervisning utifrån skolverkets mål med 
undervisningen. Både Per och Martin argumenterar för vikten av att följa litteraturen i kursen, 
de säger båda att den är utformad efter att följa alla delar i kursmålen. Martin säger att dagens 
kursplaner i alla företagsekonomiska ämnen och småföretagande har sett alldeles för lika ut 
under lång tid. De grundar sig i läroplanen från -94 och har inte ändrats många gånger sedan 
dess säger han. Förut undervisade Martin i så kallade fördjupningskurser. De finns fortfarande 
kvar som kursplaner hos skolverket men när det kommer ner på den enskilda skolan så kan 
inte kurserna hållas om inte tillräckligt många elever söker dem. Martin menar på att det är i 
takt med matematikkunskaperna som eleverna slutat intressera sig för redovisning.  
 
Både Per och Martin för kortare resonemang kring Gy11 som kommer att påverka 
Företagsekonomins utformning. De nya kursplanerna ska snart börja gälla och där i kommer 
det dels finnas nya kursmål och annorlunda fördjupningskurser. Martin är mer skeptisk än Per 
till den nya utformningen när han påpekar att han inte tror att det är mycket som kommer att 
förändras i undervisningen vare sig det är redovisning eller marknadsföring. Det är 
fortfarande så att eleverna måste söka kurserna för att de ska bli av och intresset ökar inte för 
att skolverket ändrar kursplanen menar Martin. 
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5.5 En brygga mellan teori och praktik 
 

5.5.1 Teori i undervisningen 
Alla tre lärarna använder sig av företagsekonomiska exempel i sin undervisning, dock på olika 
sätt. Katja anpassar hela sin undervisning efter sin klass, det märks tydligt i hur hon använder 
elevernas framtida yrkesval i teori och uppgifter. Katja har sedan länge undervisat 
hantverksklasserna som innehåller bland annat frisör och designelever. Katja säger att hon dels 
väcker elevernas intresse men också förbereder dem för arbetslivet. Katja säger sig ha anpassat 
större delarna av sitt undervisningsmaterial till de här klasserna.  Flera av exemplen som 
observeras är tagna från en lokal ”salong” i staden och med utdrag från deras faktiska bokföring 
som eleverna får analysera och i vissa fall återskapa. Katja använder inte litteraturen någon gång 
under mina observationer utom i de fall där hon ger läshänvisningar för hemstudier. På samma 
sätt använder Per litteraturen, genom att ge eleverna hänvisningar till var i boken de kan finna 
relevant information om ämnet. Per använder sig precis som Katja av företagsekonomiska 
exempel och övningar i sin undervisning, dock har de inte samma anknytning till eleverna eller 
till ett specifikt yrke. Han exemplifierar till exempel fakturering och inköp med hjälp av K-rauta. 
Per säger att han alltid försöker att använda sig av kända företag för att eleverna ska känna igen 
sig. Men att han gärna använder sig av privatekonomiska exempel med för att eleverna ska förstå. 
Han motiverar sitt val av privatekonomiska exempel med att eleverna har lättare att knyta an till 
dessa exempel och att ekonomin i familjen fungerar på liknande sätt som företagets.  
 
”Det är ganska enkelt då man har två sidor av samma mynt, du har en plånbok där det kommer 
in pengar varje månad och det går ut pengar för saker som familjen behöver, på samma sätt är 
det för företaget. Det kommer in pengar av den försäljning du tillverkar och då måste du betala 
vad det kostar att köpa in grejerna.” - Per 
 
Martin använder sig också han av företagsekonomiska inslag i sin undervisning, men likt Per så 
återknyter han inte lika tydligt som Katja till eleverna eller ett specifikt yrke. Martin använder sig 
främst av exempel och teori som kommer från kurslitteraturen. I samtliga observationer har han 
använt sig av den teoriframställning som finns i litteraturen. Han har även kompletterat bokens 
innehåll med egna övningar. De övningarna och exempel Martin använder sig av är fiktiva och 
inte speciellt autentiska då det sällan behandlar mer än en aspekt inom bokföringen som t ex 
moms, vilket var ett av fallen under observationen. Martin säger att eleverna lättare kan följa 
med i boken om man återkopplar till den under lektionerna. Teorin där består av fiktiva företag 
och specifik problematik i bokföringen. 
 

5.5.2 Uppgifter i undervisningen 
Litteraturen har en sekundär roll i både Katja och Pers undervisning där den fungerar 
kompletterande när eleverna ska läsa på själva. I Martins undervisning så har litteraturen en 
betydligt mer styrande roll där undervisningen följer den kapitelstruktur som angivs i boken. 
Även de övningar som Martin låter klassen göra kommer ifrån boken. När Martin låter eleverna 
göra redovisningsuppgifter med hjälp av datorn så finns det ett en datorbaserad del av 
kurslitteraturen som står för både redovisningsprogram och uppgifter. Per och Katja använder sig 
av litteraturen på ett annat sätt, där Katja skapar mycket av uppgifterna själv och söker sig till 
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mindre företag för att göra autentiska uppgifter till eleverna. Per berättar att han använder sig av 
teori och uppgifter som kommer från olika externa källor. I de datorbaserade 
redovisningsuppgifterna använder sig Per av Uni bas som även innehåller fasta uppgifter men 
även sådana uppgifter som han själv konstruerat. Han anser dock att det finns flera nackdelar 
med att använda det redovisningsprogrammet, mycket för att det inte är speciellt vanligt hos 
företag men också för att det innehåller många pedagogiska svagheter. Per säger sig tyvärr vara 
är låst till det programmet på grund av att skolan använder ett operativsystem som inte är 
kompatibelt med andra redovisningsprogram. Per säger att han hellre hade använt Visma eller 
något av de program som faktiskt används i verkligheten.  
 
I flera avseenden så baserar de tre lärarna uppgifterna på det faktastoff de använder samt den 
teoretiska utformningen och hur kursplanen är utformad. Alla lärare utformar de sina uppgifter 
och praktiska tillämpanden i redovisning olika. Katja målar under lektionerna upp scenarion för 
de små företagen som använts i den teoretiska genomgången och låter sedan eleverna lösa 
enklare uppgifter och händelser utifrån de förutsättningar som ges. Vid flera tillfällen är 
föreläsningarna en form av gruppuppgifter eftersom exemplen som Katja målar upp ofta speglar 
en specifik händelse i ett företag som eleverna hjälps åt att lösa. Uppgifterna är mer eller mindre 
autentiska och flera av dem baseras på en verklig salongs redovisning. Alla eleverna arbetar här i 
grupper eller i par med att lösa uppgifterna och under konstant dialog med Katja. Under två 
lektioner så startas även en längre uppgift som tar ca sex timmar i anspråk. En uppgift där 
klassen delas in i tre grupper för att i ett rollspel sköta ett företag på bästa möjliga sätt. Rollspelet 
har influenser av både bokföring, budgetering och marknadsföring rollspelet som eleverna utför 
är en simulering av att sköta ett enklare företag under kort tid. 
 
I likhet med Katjas så konstruerar även Per sina egna uppgifter. Pers uppgifter är däremot inte 
lika case inspirerade som Katjas utan har mer utformningen av ett frågepapper med kortare 
problem som ska lösas. Svårighetsgraden på frågorna verkar dock vara högre än i de andra 
klasser som jag har besökt och det är många frågor som är ”kluriga”. I kontrast till dessa kortare 
uppgifter så arbetar eleverna i samhällsklassen även mycket med sina UF företag. UF företagen 
är för eleverna som att arbeta med case, då projekten sträcker sig över en längre period och 
innefattar flertalet aspekter inom företagsekonomi såsom budgetering, entreprenörskap, 
redovisning, marknadsföring och finansiering. Även eleverna i Martins klass engagerar sig i UF 
men inte under någon av de lektioner som jag besöker. De uppgifter som Martin ger eleverna är 
utformade som konteringsövningar. Konteringarna innefattar inköp, försäljning mot kontant 
betalning och faktura, samt moms och momsredovisning. Konteringarna görs på lösblad och 
sammanställs sedan i en bokslutsuppgift. Konteringarna är relativt grundläggande och innefattar 
inga direkta svårigheter. Efter avslutade konteringar ska eleverna föra in samma uppgifter i 
datorn och programmet Xor compact som är det redovisningsprogram som eleverna använder. 
Alla eleverna arbetar individuellt och utan någon direkt handledning från Martin som vid flera 
tillfällen inte befinner sig i klassrummet. Uppgifterna är inte autentiska och det går heller inte att 
utifrån uppgifterna veta vad företagets huvudsakliga uppgift är. 
 
 
5.5.3 Företagsanknytning 
Katja har en tydlig företagsanknytning i den undervisning hon bedriver och i de uppgifter som 
eleverna gör. Martin och Per använder sig inte av företag i sin undervisning på samma sätt som 
Katja. Per berättar att han vid flera tillfällen under en kurs försöker ta in externa föreläsare från 
näringslivet för att berätta om deras uppgifter och företag. Han berättar dock att revisionsbyråer 
sällan är intresserade att komma och föreläsa om redovisningsuppgifter. Oftast är det 
entreprenörer eller ung företagsverksamhet som är intresserade av att föreläsa. Föreläsningarna 
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fungerar lite som inspirationsföreläsningar för eleverna säger Per. Han samarbetar även 
med ”Umeå galan” för unga entreprenörer och Studieförbundet som anordnar studiecirklar eller 
kan bistå med starta eget-hjälp. Dessa fungerar även de som inspiration för eleverna om de vill 
starta eget. Martin säger även han att han försöker att ta in gästföreläsare i undervisningen, men 
inte heller han upplever att intresset är stort hos redovisningskunniga att få komma i kontakt med 
eleverna. Precis som i Pers fall är det främst Unga aktiesparare och innovationsföreläsningar som 
blir aktuella. Ingen av Lärarna arrangerar arbetsmarknadsdagar eller tillfällen där eleverna får 
träffa företagen för att faktiskt diskutera anställningsbarhet eller får möjlighet att knyta kontakter 
 
Per och Martin berättar båda att de under vissa moment i företagsekonomin använder sig av 
sponsormaterial eller gratisböcker. De säger sig använda detta som komplement till den vanliga 
litteraturen som ofta är gammal. Per reserverar sig dock lite mot användandet av sådan litteratur 
för att den är full av reklam och sån litteratur bör användas försiktigt. Per säger själv att han bara 
använder sponsorlitteratur i vissa moment. Under de redovisningsmoment som jag observerat har 
dock inget sådant material använts utan Martin och Per säger båda att det främst är när de 
undervisar om aktier, fonder eller marknadsföring som det materialet används. Katja i sin tur 
använder sig inte av sponsormaterial i de kurser som hon undervisar nu men berättar att hon 
tidigare använt sig av gratismaterial.  
 
Katja har i hantverksklassen en företagsanknytning som både Per och Martins elever saknar. När 
hantverksklassen observeras är det ganska hög frånvaro bland vissa av eleverna. Detta för att 
flera av dem är ute på praktik, dock inte genom ämnet företagsekonomi utan i deras 
hantverkskurser. Katja har anpassat detta så att eleverna får skriva uppgifter om sina 
praktikplatser. Katja säger att elevernas praktikplats ofta kan ge dem arbete och att de får en bra 
relation till salongerna när de är på praktik. Praktikplatserna och företagsanknytningen hos 
frisörerna skiljer sig från designeleverna som inte har någon praktik. 
 
 

5.6 Anställningsbarhet 
 
Katja anser att anställningsbarheten är hög hos hennes frisörelever i hantverksklassen 
eftersom de går en yrkesutbildning. Däremot säger hon att de andra eleverna inte har den 
efterfrågan på arbetsmarknaden som frisörerna har. Katja tror att det har att göra med att de 
faktiskt utbildar sig inom ett hantverk men samtidigt att de får en så pass gedigen kontakt med 
företagen när de är ute på praktik. Katja säger dock att detta är likadant för de frisörelever 
som inte väljer att läsa Företagsekonomi B utan bara läser Småföretagande eller 
Företagsekonomi A. Det är enligt henne inte på grund av deras ekonomiska kunskaper som de 
får anställning. En lite annan syn visar Per och Martin på sina elever. Per tror att ungefär 90 % 
skulle kvalificera sig för en redovisningsassistentstjänst efter avslutade studier vid hans skola. 
Det är flera av hans elever som redan har fått erbjudande om anställning innan de har avslutat 
skolan. Det är även så att Per blir kontaktad av företag och redovisningsbyråer som vill att han 
rekommenderar elever som är duktiga i redovisning. Men sen är de upp till eleverna själva att 
kontakta företagen och skicka in CV. Han säger att han vid vissa tillfällen känner sig både 
som en lärare och en arbetsförmedlare. Även Martin uppger att han har blivit kontaktad av en 
redovisningsbyrå som efterfrågat gymnasieekonomer som kan hjälpa till med enklare 
bokföring och arbeta som redovisningsassistent. Till skillnad från Per så är det är inte i lika 
hög grad som Martin har blivit kontaktad. Båda lärarna har sedan rekommenderat vissa av 
sina elever till företagen och i vissa tidigare fall har det lett till anställning. Varken Per eller 
Martin har använt detta som ett incitament i undervisningen eller för att motivera eleverna till 
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att läsa och fördjupa sig i redovisning. Det är enbart de berörda eleverna som fått veta att de 
blivit rekommenderade. Per säger att de flesta av hans elever antingen är intresserade av att 
börja studera direkt efter gymnasiet eller att de vill ut och resa innan de studerar. Han har 
svårt att tänka sig att hans elever skulle vara intresserade av att arbeta som 
redovisningsassistenter direkt efter gymnasiet, det finns dock säkerligen en minoritet som 
skulle vara intresserade säger han. 
 
 

6. Resultatanalys 
Det empiriska resultatet kommer här att analyseras utifrån de teorier som tidigare blivit 
presenterade. Analysen delas in efter två mer övergripande rubriker, Undervisning och En 
brygga mellan teori och praktik.  
 
 

6.1 Undervisning 
 

6.1.1 Interaktiv undervisning 
Alla tre lärarna varierar sin undervisning beroende på var de befinner sig i kursen. Martin 
tenderar att ha en mer föreläsningsbaserad undervisning medan Per knappt alls har någon 
föreläsning under observationerna. Katjas undervisning befinner sig någonstans mellan av Per 
och Martin och varierar sitt undervisningssätt mellan varje lektion. Katja och Per är måna om 
deltagande i klassen och undervisar likt Säljö utifrån att lärande bäst sker när eleverna 
inkorporeras i undervisningen (Säljö, 2005, S.44ff). Med eleverna inkorporerade i 
undervisningen så får eleverna den direkta feedback som Fessler anser att eleverna är vana vid. 
Med interaktiv undervisningen så kan eleverna även behålla fokus under längre tid (Fessler, 
2008, S.201). Martins föreläsningsbaserade undervisade är enligt Fessler inte funktionellt ihop 
med elevernas krav på interaktivitet i undervisningen. All Martins undervisning är dock inte 
föreläsningsbaserad, Martin är dock den av respondenterna som har högst andel föreläsningar. 
Det finns enligt Fessler flera olika sätt att även göra katederundervisning interaktiv. Dels 
genom en sokratisk metod som är dialogbaserad där eleverna hålls aktiva under lektionen 
(Fessler, 2008, S.201). Martins föreläsningar består dock mestadels av envägskommunikation, 
under föreläsningarna så tillåts även eleverna att ha sina datorer uppe vilket gör att de inte 
heller behöver fokusera på undervisningen utan kan ägna sig åt annat. Genom föreläsningar 
verkar Martin hellre prioritera att förmedla en bredare massa av fakta medan Per och Katja 
försöker förmedla en mindre portion fakta men befästa den hos eleverna genom återkoppling. 
Per undervisar även han genom föreläsningar, men gör det på precis det sätt som Fessler 
nämner. I Pers föreläsningar minskar han på innehållet i lektionen och för en dialog med 
eleverna. Även faktastoffet Per förmedlar visar på tanken att integrera eleverna. Vissa av 
frågorna eller påståendena han ritar upp på tavlan innehåller ”klurigare” delare och i vissa fall 
även felaktiga påståenden bara för att få eleverna att tänka till. Pers kritiska förhållningssätt är 
också vad Ursula Lucas anser vara viktigt i undervisningen. Det kritiska förhållningssättet ska 
för eleverna fungera intresseväckande. I motsats till detta kan vi se Martins tankar kring 
intresset för redovisning. Martin ser elevernas intresse för redovisning som relaterat till deras 
bristande kunskaper. Martin kan tyckas sakna samma ambition som de andra lärarna att 
förändra undervisningen till förmån för elevernas intresse.  Martin får dock får stöd av Louis 
Grumet som även han påstår att elevernas matematikkunskaper och bristande kritiska 
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tänkande i den åldern påverkar intresset för att lära sig redovisning. Grumet säger att 
undervisa eleverna i sådant de inte förstår eller är redo för enbart resulterar att eleverna 
skräms bort från redovisningen (Grumet, 2010, S.7).  
 
Alla tre lärarna anser att det är svårt att motivera eleverna till att lära sig redovisning. Enbart 
Katja av lärarna uttalar direkt anledning till eleverna om varför de ska lära sig redovisning. 
Däremot syns flera indirekta metoder för att motivera eleverna, det sker dock på olika grunder 
beroende på läraren eller gruppen. Alla lärare har anpassat sin undervisning efter gruppen de 
undervisar. Katja berättar att hon motiverar sin klass utifrån deras yrkesval, detta visar sig 
även i undervisningen där mesta delen av undervisningen är anpassad därefter. Per och Martin 
försöker motivera sina elever utifrån den privatekonomiska vinning de har av att kunna 
redovisa eller genom olika tävlingar som i Martins fall ”wincont”.  
 

6.1.2 Styrdokument 
Martins motiverande av eleverna utifrån deras nytta av redovisning går hand i hand med vad 
kursplanen säger om syftet med Företagsekonomi, att undervisningen ska kopplas till 
företaget, samhället och individen. På detta sätt fyller alla tre lärare syftet med undervisningen 
inom företagsekonomi fast  på olika sätt (Skolverket, 2000).  
 
Undervisningens innehåll ska enligt skolverket präglas och innefatta visa delar som motsvarar 
kursplanerna. Dessa kursplaner ligger till grund för läraren i sitt arbete som sedan utvecklar 
undervisningen efter de definierade målen (Skolverket, 2000). Observationerna ägde rum 
under kursen Företagsekonomi B. Under observationerna sattes styrdokumenten i relation till 
undervisningen vid två tillfällen, det var inför prov och inför starten av ett nytt moment. Vid 
de två tillfällena var alla lärarna noga med att peka på vilka moment i kursplanerna som dels 
hade arbetats med och de som nu skulle examineras. Alla lärarna säger att läroplanen är deras 
riktlinjer och borgar för innehållet i kursen. Vid ett tillfälle så berättar en av lärarna, Katja, att 
hon med sin hantverksklass har svårt att följa kursplanen då de eleverna även går under en 
lokal kursplan i sitt huvudämne. Förutom Katjas situation verkar ingen av lärarna anse sig ha 
svårt att följa styrdokumenten utan anser snarare att de bidrar till undervisningen och att de 
använder kursplanerna som en mall att arbeta utifrån. Martin anser dock att lektionerna blir 
enklare och enklare för varje termin som går, att innehållet förenklas och att han inte går in 
lika djupt på varje område längre. Läroplanen tillåter frihet i fråga om vad läraren ska ta upp 
under respektive område och målen är vagt formulerade så än så länge ser Martin inget 
problem med att nå kursmålen för de flesta eleverna (skolverket, 2010). 
 
Det är bara en kursplan som tagits i beaktande under observationerna och det är 
Företagsekonomi B. Ingen av grundkurserna i företagsekonomi eller småföretagande tar upp 
redovisning mer specifikt än Företagsekonomi B. Eftersom fördjupningskurserna inom 
redovisning inte hålls så kommer inte heller de att bearbetas. En av respondenterna säger att 
det bristande intresset hos eleverna kommer av dåliga grundkunskaper i matematik och ett 
ointresse för ämnet. Det går utifrån antaganden om ointresse hos eleverna inte påstå att 
fördjupningskurserna under den nya gymnasiereformen kommer slå väl ut. Om intresset är 
svalt för redovisning så kommer inte specialiserade kurser att ge eleverna en bättre utbildning 
i redovisning eftersom systemet bygger på att eleverna måste söka kurserna för att de ska 
hållas (skolverket, 2011). 
 
Grumet kritiserar Amerikanska High schools utifrån den synpunkten att deras kurs och 
undervisningsplaner är för svaga. Att anpassningen skett till en lägre nivå och inte utifrån vad 
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som behövs för att förbereda eleverna inför högre studier. Grumet hävdar att kursplanerna bör 
ge en metanivå av redovisningen och integrera de olika ämnena i företagsekonomi för att på 
ett lämpligare sätt förbereda eleverna inför universitet eller högskola (Grumet, 2010, S.7). De 
kursplaner och det syfte som reglerar Företagsekonomi i Sverige syftar till just det, att ge 
eleverna ett perspektiv på redovisning som ämnesövergripande och ge eleverna en helhetsbild. 
Att påstå som Grumet gör i studien, att elever i gymnasieålder inte är redo för redovisning 
eller dubbel bokföring är tveksam då observationerna visat att de flesta eleverna med stor 
framgång utfört autentisk och dubbel bokföring. Däremot syns det en likhet när Grumet påstår 
att redovisningskurserna på den här nivån snarare blivit just bokföringskurser. Alla tre lärare i 
observationerna talar om redovisning och bokföring som samma sak. Det är flera gånger som 
lärarna refererat till redovisningsmomentet som bokföringsmoment eller redovisning som 
bokföring.  
 
 

6.1.3 Undervisningens innehåll 
Undervisningens innehåll skiljer sig markant mellan de tre lärarna. Trots att styrdokumenten 
lägger den strukturen och bidrar med syfte och mål till undervisningen så har de tre lärarna 
gjort helt olika avväganden i undervisningens upplägg. Jag kommer inte att behandla huruvida 
enskilt stoff finns med eller ej utan kommer att fokusera på huvuddragen i undervisningen. 
 
UF är en rikstäckande organisation som syftar till att inspirera ungt företagande och ska ge 
gymnasieelever möjligheten att prova driva ett företag. UF har en väsentlig roll i alla tre 
klassernas undervisning. Lärarna har dock valt att strukturera upp den olika, Martin har valt 
att segregera större delar av den från ordinarie undervisning medan Per helt integrerat den i 
sin undervisning. Enligt Per så är 70 % av hela Företagsekonomi B tillägnat UF, på det sättet 
integrerar han all undervisning och olika delar av ämnet under ett och samma projekt. Det 
som Ursula Lucas kallar för ”self-authorship” (Lucas, 2008, S.388) stämmer väl in i tanken 
om UF och integrationen av ämnen. I self-authorship så fungerar eleven lika mycket som 
producent av sitt eget lärande och ger själv vikt åt innehållet i kursen. Med eleven som 
huvudansvarig för sitt företag så är den också ansvarig för att djupare förstå och kritiskt fatta 
beslut i frågor som rör företaget. Per säger själv att han anser att största delen av lärandet i 
redovisning eller i hela företagsekonomiska ämnet sker i själva praktiserandet. Per ser sin 
lärarroll mer som coachande när det kommer till UF företagen. Han vill inte leverera allt till 
eleverna utan hjälper dem istället där det behövs och undervisar om teorin i anslutning till 
projektet. Detta vill jag definiera som det utforskande förhållande som Lucas anser 
strävansvärt, där direkta svar eller fakta leverering inte har någon plats utan där båda parter 
ansvarar för lärandet och där eleverna tvingas till reflektion (Lucas, 2008, S.391). Ett 
utforskande förhållningssätt leder i sin tur att eleverna förstår och blir intresserade av det 
ämnesövergripande fältet Företagsekonomi enligt Lucas. 
 
Martin väljer istället att till stor del separera UF från ordinarie undervisning och integrera UF 
med en annan kurs, projektarbete. Martin varierar föreläsningar med övningar under de 
lektioner som observerats. Föreläsningarna är oftast envägskommunikation och syftar till att 
ge eleverna en bredare kunskapsbas. Övningarna som Martin använder sig av är i största mån 
inritade på specifik problematik inom bokföring och kontering. Det kan vara löner, skatt, 
faktureringar osv. och ibland sammansatta övningar. Martin visar de tekniker som är 
applicerbara vid konteringar av olika slag utan att relatera dem till ett större syfte med 
undervisningen. Till skillnad från det utforskande förhållningssättet en lärare bör ha i 
undervisningen så skulle kan Martins föreläsningar ses som en statisk undervisning av ämnet.  
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En statisk undervisning plockar bort det kritiska tänkandet ur redovisningen och därmed gör 
ämnet ointressant och mekaniskt (Lucas, 2008, S.385ff). Om föreläsningar ska vara ett 
alternativ i en undervisning som ska förhålla sig interaktiv så ska den enligt Lucas, Boyce och 
Fessler vara en dialog mellan elev och lärare. På detta sätt använder sig Katja av sina 
föreläsningar där föreläsningen lika mycket är en uppgift på white board som en teoretisk 
genomgång. Katjas undervisning i Företagsekonomi B är den mest varierade och mest 
svårdefinierbara undervisningen. Katja har varierat från föreläsningar till rollspel under 
observationerna. Vissa av hennes elever var på praktik under tiden och vissa hade sin UF 
företag att sköta. Likt Säljö så likställs inte lärandesituationen enbart med skolan eller 
klassrummet. Hos den sociokulturella teorin är det deltagandet som innehar den viktigaste 
rollen. Säljö menar att det är i de sociala sammanhangen som vi lär oss, ett så kallat situerat 
lärande (Säljö, 2005, S.13:44ff.). Detta antagande stämmer väl in med hantverksklassens 
praktik och Howiesons resonemang om att redovisning ska tätt förknippas med den miljö som 
den sedan ska appliceras i (Howieson, 2003, S.92.) 
 
 

6.2 En brygga mellan teori och praktik 

 

6.2.1 Arbetslivsanknytning 
Hantverksklassen observeras under den tiden som vissa av frisörerna är ute på praktik. 
Hantverksklassen är den enda klassen som har praktik av observationsobjekten. Trots att 
praktiken faller under deras yrkesämne så inkorporerar Katja undervisningen i deras praktik. 
Katjas ambition är att praktikplatserna ska ge eleverna kunskap inom även redovisning och 
inte bara i själva hantverket, därför får eleverna med sig uppgifter till själva arbetsplatsen och 
även i uppgift att analysera företagen utifrån flera företagsekonomiska aspekter. Det situerade 
lärandet som Säljö diskuterar säger just att vissa kunskaper är situationsbaserade och 
kunskaperna hos eleven är knutna till en specifik situation (Säljö, 2000, S.129.) Förutom Säljö 
så säger även Boyce att undervisningen av redovisning i klassrummet är fyllt av 
begränsningar som inte tar hänsyn till praktiken eller de discipliner som faktiskt gäller (Boyce, 
2003, S.569). Undervisningen har enligt Boyce inte tagit del av den förändring som skett i 
utövandet och kan därför inte undervisas på samma sätt längre (Boyce, 2003, S.565). Enligt 
Boyce så är skolans roll inte lägre att bara tillhandahålla fakta till eleverna utan att ge 
arbetslivet kvalificerade utövare, och detta görs genom praktik eller arbetsförlagd utbildning. I 
likhet med teorierna så anser Katja att praktikplatserna ofta leder till jobb eller goda referenser 
inför jobbsökandet. Även kursplanen till Företagsekonomi B relaterar till vikten att ha god 
kännedom om praktiken (Skolverket, 2000). Genom praktikplatser kan man komma till bukt 
med den problematik som enligt Howieson finns när det gäller glappet innan studenterna kan 
bli ”profitable activities”. Praktikperioden kan utgöra en form av inskolning (Howieson, 2003, 
S.90) 
 
Alla tre lärarna har använt eller använder sig av så kallad sponsorlitteratur från näringslivet. I 
den litteraturen så knyts de flesta teorierna mot specifika företag och litteraturen innehåller till 
stor del reklamplatser. Per och Martin har viss skepticism gentemot den här typen av litteratur 
men väljer ändå att använda den i visa kurser. Per och Martin ser hellre att lärare försöker 
bjuda in föreläsare från näringslivet, unga entreprenörer och studieförbund. Boyce 
exemplifierar näringslivets inflytande med att redovisningsbyråer i Australien försökt att få 
inflytande i klassrummet på universitetsnivå (Boyce, 2003, S.569). Medan Per och Martin 
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båda vittnar om att intresset i Sverige är ganska svalt att det till gymnasieeleverna till och med 
kan vara svårt att få en yrkesutövare att gästföreläsa. Grumet anser att undervisningen i 
gymnasiet inte bör präglas av för stor nisch utan snarare bör ge eleverna ett bredare perspektiv 
på redovisning och företagsekonomi som en helhet. Grumet anser att själva 
redovisningsutförandet eller yrkesanknytningen bör ske på universitetsnivå (Grumet, 2010, 
S.7). I per och Martins fall är ett för stort inflytande från näringslivets i undervisningen 
troligtvis inte ett problem, eftersom båda lärarna menar på att de till och med har svårt att 
väcka intresset hos redovisningsbyråerna. 
 
 Både Per och Martin blivit kontaktade av olika redovisningsbyråer i syfte om att de vi 
anställa ny utexaminerade gymnasieelever. Per säger att han tror att 90 % av hans elever i 
redovisning skulle vara lämpade för en redovisningsassistents tjänst. Varken Per eller Martin 
tror inte att eleverna skulle vara intresserade i en sådan tjänst utan hellre vill studera vidare. 
Utifrån Martin och Pers tankar kan det ifrågasättas vad utbildningen inom redovisning ska 
syfta till om det enligt Howieson är att ge arbetslivet professionella arbetare eller som Grumet 
säger, att undervisningen ska lägga grunden för fortsatta studier. Kursplanen har i den här 
frågan även en dubbel ambition där kunskapen ska vara anpassad efter företagen och ge 
eleverna möjligheten att praktisera redovisning i verkligheten medan den samtidigt syftar till 
en mer grundläggande kunskapsbas hos eleverna (Skolverket, 2000).  
 

6.2.2 Teori, uppgifter och teknik i undervisningen 
Förutom praktikplatser, UF-företag, externa föreläsare och sponsrad litteratur så kan även 
lärarna själva försöka överbrygga gapet mellan teori och praktik, beroende på hur de väljer att 
ta upp teoretiska avsnitt eller låta eleverna applicera sin kunskap i övningar. Det är främst 
Martin som använder sig av litteraturen och litteraturens uppgifter i undervisningen, de andra 
två försöker att använda autentiskt material både till teorin och till övningar. Ingen av 
teorierna säger emot användandet av autentiskt material utan Säljö och kursplanerna yrkar på 
att undervisningen ska spegla den närliggande praktiken (Säljö, 2000, S.129: Skolverket), likt 
de andra teorierna som använts. Den enda som i så fall kan motsäga sig ett autentiskt 
undervisande är då Grumet som framhåller en mer övergripande undervisning i ämnet. 
 
Uppgifterna som används hos Per löses antingen på konteringsblad eller med 
Redovisningsprogrammet Uni bas. Likaså Martin använder sig främst av konteringsblad eller 
ett redovisningsprogram i utförandet av konteringsuppgifter. Kursplanen statuerar tydligt att 
det ska användas aktuella tekniker och metoder. Vad respondenterna själva säger används 
sällan konteringsblad i arbetslivet utan i de flesta fall redovisningsprogram. Per önskar i sin 
undervisning att han hade tillgång till just det redovisningsprogram som Martin använder sig 
av, eftersom det tillämpas av de flesta företag. Men han har tvingats använda ett annat 
program som passar till det operativsystem som valts av skolan till elevernas datorer. Per 
använder sig av ett redovisningsprogram samtidigt som han ifrågasätter dess pedagogiska 
värde. På detta sätt kan vi se hur teknik inkorporerats på det sättet som Fessler varnat för, med 
bristande pedagogiskt värde. Även att eleverna under lektionerna får ha datorerna till 
anteckningshjälp är av föga värde när merparten sitter passiva till undervisningen och 
befinner sig på exempelvis ”facebook”. Förutom att datorer och media används i 
lektionssituationen så använder alla tre lärarna sig av teknik på det sätt som Fessler 
förespråkar, genom att erbjuda en studentplattform med uppgifter, information och 
kommunikationsmöjligheter (Fessler, 2008, S.203f). 
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7. Slutsatser 

 
Observationerna i studien visar på tre lärare som undervisar samma ämne och kurs men 
utifrån tre olika förutsättningar och med olika metoder. Den sociokulturella teorin kan tydligt 
återfinnas i två av lärarnas sätt att arbeta. Både Katja och Per arbetar aktivt för att levandegöra 
och integrera eleverna i sin undervisning. De arbetar båda mot att komma ifrån den 
traditionella undervisningsstrategin, katederundervisning. Alla teorier stödjer detta sätt att 
arbeta och exemplifierar metoder för att komma ifrån den envägskommunikation som ofta 
präglar katederundervisning. Den tredje respondenten, Martin är den som till högst del inte 
undervisar efter dessa premisser. Martin befinner sig i mycket av undervisningen kvar i den 
traditionella katederundervisningen. Martins motivering till detta är att gruppen kräver det. 
Teorierna visar att eleverna inte längre är mottagliga för en sådan undervisning utan förväntar 
sig något mer, där de är medkonstruktörer i undervisningen. Det är enligt de flesta teorier 
detta sätt som redovisningen måste undervisas för att inte anses mekanisk eller tråkig. Det 
största problemet för redovisning som skolämne är enligt teoretikerna att eleverna inte 
intresserar sig för det och att undervisningen är gammalmodig.   
 
Alla tre lärarna försöker anpassa sin undervisning efter den specifika elevgruppen, ingen av 
teorierna behandlar ett sådant agerande som tar hänsyn till eleven som individ och med olika 
intressen eller motivationsbehov. Undervisningen ska enligt teorierna anpassas efter 
redovisning som ämne och dess syfte eller utifrån perspektivet på eleverna som grupp. Alla 
tre lärare har olika förutsättningar i klasserna och försöker göra lektionerna intresseväckande 
utifrån sina egna förutsättningar. Katja använder sig av elevernas framtida yrkesval medan Per 
använder sig av kritiskttänkande, reflektion och casearbete för att ge mening till 
redovisningen.  Arbetet med UF företagen i kursen visar på ett nytt sätt att tänka när det gäller 
kunskap och inlärning, här summeras de interaktiva metoderna under ett projekt. Per blir en 
coachande lärare som anpassar sina teoretiska genomgångar efter hur eleverna arbetar. Det 
blir ett sorts behovsbaserat undervisande på en mer individuell nivå. Eleverna blir 
medkonstruktörer av sin egen undervisning och får själva ansvara över sitt projekt. Förutom 
en anpassad pedagogik så blir eleverna medvetna om de olika rollerna och funktionerna i ett 
företag. 
 
Lärarna har liknande relation till styrdokumenten och kursplanerna. De betraktar dem som 
ramverk och riktlinjer för deras undervisning. Något de ska förhålla sig till och som ramar in 
den frihet lärarna har i undervisningen. Ingen av lärarna använder sig av kursplanerna i själva 
undervisningen eller mot eleverna. Kursplanen finns där i periferin som ett regelverk som 
bara syns vid nya moment eller examinationer. Delar av teorin kritiserar kursplanerna för att 
vara för inriktade mot redovisning som ett segregerat ämne, kritik som jag anser obefogad i en 
svensk kontext då kursplanen i företagsekonomi tydligt säger att redovisning ska arbetas med 
i samband till de andra företagsekonomiska ämnena. Även lärarna i studien arbetar mer eller 
mindre utifrån den ansatsen. 
 
Anpassningen till arbetslivet och den praktik som företagsekonomin verkar i, har en central 
roll i styrdokumenten. Det visar sig i studien att alla tre lärare har någon relation till detta, 
men att ingen gör på samma sätt. Katja får mycket gratis när hennes elever har praktik 
tilldelad dem. Hennes pedagogik på det yrkesförberedande programmet går i mycket ut på att 
förbereda eleverna inför kommande arbetsliv och har därför i företagsekonomin motiverade 
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elever och autentiska exempel att arbeta utifrån. Per har inte lyxen med att undervisa klasser 
med en tydlig ingång i arbetslivet eller med praktik. Han får istället anpassa sin pedagogik 
utifrån att elevernas förutsättningar. Det är genom den pedagogiska synen, kritiska 
reflektionen, arbetet med case och teorianknytningen som Per relaterar sin undervisning till 
arbetslivet. Martin kan sägas vara den som anknyter minst till arbetslivet när han använder sig 
av en undervisning som segregerar redovisningen från företagsekonomi eller när han väljer att 
bortse från autentiskt material i undervisningen. Martin undervisar efter en mer traditionell 
syn på redovisning och dess utövande. Men alla har de gemensamt att de bjuder in 
näringslivet och företagare till undervisningen för att inspirera sina elever. 
 
Som avslutning kan sägas att två av de tre lärarna följer den pedagogik och metodik som 
förespråkas av teorin, att redovisning som ämne inte hade varit samma sak i de klasserna utan 
Per och Katjas anpassning. Alla lärare undervisar inte lika tydligt mot en integrerad och 
interaktiv undervisning som Per och Katja. Martin kan sägas undervisa mot en mer 
traditionell syn på undervisning i stort och på redovisning, denna traditionella undervisning 
kan sägas resultera i en statisk och mekanisk syn på redovisning ett ökande ointresse från 
elevernas sida. Undervisningens anknytning till arbetslivet och företagande har även den 
spelat stor roll i elevernas intresse för redovisning, samt för att göra ämnet levande, detta trots 
ett svalt intresse från näringsliv och utövare att bli delaktiga i undervisningen 
 
I fallstudien kan visas att det finns liknande tendenser hos de tre lärarnas undervisning men att 
ingen av de tre undervisar på samma sätt eller utifrån samma föreställning. Om inte 
likvärdighet finns på lokal nivå i samma kurs så bör det inte vara så på nationell nivå heller. 
En generaliserbar slutsats bör då vara att lärare runt om i landet inte enbart kommer att 
undervisa likvärdigt utifrån de pedagogiska ansatser som förespråkas av litteraturen. 
 

7.1 Fortsatt forskning 
 
Som behandlades i metoddiskussionen så är uppsatsen baserad på att det finns väldigt lite 
forskning inom området och arbetet har utförts i ett explorativt syfte. En avslutande tanke är 
att arbetet väcker många nya frågor angående att undervisa om redovisning. Möjlig fortsatta 
forskningsansatser kan vara att undersöka de gymnasiala kursernas innehåll till arbetslivets 
krav, olika pedagogiska metoders inverkan på studieresultat i ämnet redovisning eller en 
litteraturanalys av hur väl kurslitteraturen stämmer med kursmålen i redovisning. 
 
Observationsmetoden var väldigt tidskrävande när ett så brett område skulle undersökas och 
rekommenderas därför bara om det är ett specifikt fenomen som ska undersökas. Annars 
rekommenderas en mer kvantifierbar metod, i form av enkätundersökning för att kunna ge ett 
mer generaliserbart resultat. Redovisning undervisas över hela Sverige i många 
undervisningsinstitutioner. Det som kan visas i min studie är att undervisningen inte är 
likvärdig ens på lokal nivå, därför kommer en bredare kvantitativ studie göra sig bra i 
undersökningen om undervisningen.  
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Observationsfråga Underrubriker Kommentarer 
1. Vad är 
lektionsinnehållet? 

Teori  

 Uppgifter  
 Disposition ca. procentuellt  
 Övrigt  
   
   
1.1 Hur exemplifieras 
teorin? 

Med privatekonomiska 
exempel 

 

 Företagsekonomiska 
exempel 

 

 Litteratur exempel  
 Elevknutna exempel  
 Övrigt  
   
1.2 Hur motiveras teorin? Styrdokument  
 Andra orsaker  
 Privatekonomi  
 arbetsliv  
 Övrigt  
   
1.3 Hur används 
kurslitteraturen? 

Styr lektionen  

 Kompletterande  
 Egenskapad litteratur  
 Som anknytning till företag  
 Som faktakälla  
 Övrigt  
   
2 Hur väcker läraren 
elevernas intresse? 

Med uppgifter  

 Diskussion  
 Exempel  
 Fortsatta studier  
 Anställningsbarhet 

 
 

 Autentiska arbetsuppgifter  
 Övrigt  
   
3 Hur arbetar eleverna 
med uppgifter? 

Enskilt  

 I grupp  
 Under handledning  
   
3.1 Hur är uppgifterna 
utformade? 

Individuella 
 

 

 Problemlösande  
 Case  
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Observationsschema 
Skola: 
Lärare: 
Klass: 
Datum och tid för observation: 
 
 
Observationsschemat består av den huvudsakliga observationsfrågan som ska besvaras sedan 
följer ett flertal faktorer under varje fråga som fungerar som observationsstöd och riktlinjer 
vid observation och sammanställning. Dock utgörs det viktigaste fälten av övrigt och 
kommentarer. Kommentarerna visar de förklarande anteckningarna till observationsfrågorna. 
Observationsstudien görs utifrån ett explorativt syfte och observationsschemat kan därför inte 
visa på alla de möjliga fenomen som kan uppkomma, där har då raden övrigt sin funktion. 
Observationsrubrikerna är utformade så att flera alternativ kan vara möjliga samtidigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Separata uppgifter  
 Autentiska  
 Företagsknutna  
 privatekonomiska  
 Fiktiva  
 Läromedelsbaserade  
 Övrigt  
   
3.2 Används hjälpmedel av 
eleverna? 

Företagssimulering  

 Rollspel  
 Redovisningsprogram  
 Bokslutsblad/tablå  
 Kurslitteratur  
 Övrigt  
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