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Förord 
Det är med glädje jag tackar min handledare och alla de som har ställt upp för mig så att 
jag har kunnat genomföra denna studie som för mig har varit en lång process. 
Jag vill också varmt tacka rektor på respektive skola och de lärare och elever som gjort 
det möjligt för mig så att jag har kunnat göra mina intervjuer.    
 
 
 
 
 
 

Den unge gymnasisten 
Ur pluggomhöljda tider 
bland män som lärt dig veta hut  
o gymnasist du lider 
dig fram emot din plågas slut. 
När skall du skörda lönen 
för varje dagvarvs lopp. 
Först kommer morgonbönen 
och efterst Törnmarcks hopp. 
Och Luddes list dig plågar, 
du ritar din bacill, 
och bävande du frågar: 
Vad tusan tjänar detta till? 

Alf Henrikson 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att ta reda på hur fyra intervjupersoner som är lärare på två olika 
skolor i samma kommun anser att de bedriver undervisning samt hur elever upplever 
delaktighet i sitt lärande. Jag avser att jämföra deras upplevelser mot styrdokument 
läroplanen och den lokala skolplanen.  
 
Metoden baserar sig på en fallstudie enligt Meriam (1994). Jag gjorde fyra 
halvstrukturerade intervjuer med lärare från de båda gymnasieskolorna och två 
gruppintervjuer med elever från respektive gymnasieskola. 
 
Resultatet av undersökningen visar att lärare på respektive gymnasieskola arbetar olika.  
 
Min slutsats av undersökningen är att den kommunala gymnasieskolan fortfarande 
bedriver en form av förmedlingspedagogik, däremot ansåg inte lärarna i den kommunala 
gymnasieskolan att de bedriver förmedlingspedagogik. Lärarna tycker att det är stor 
skillnad att undervisa i dag än vad det har varit tidigare. Eleverna känner inte att de kan 
påverka sin undervisning så mycket jämfört med tidigare. 
 
Friskolan arbetar utifrån målen tillsammans med eleven. Eleverna känner sig delaktiga 
och de känner att de i stor utsträckning kan påverka sin undervisning. Lärare och elever 
på friskolan arbetade i större utsträckning mot samma mål än vad lärarna i den 
kommunala gymnasieskolan gjorde. 
 
Nyckelord: undervisning, undervisningsform, lärande – inlärning, friskola. 
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Inledning, syfte och undersökningsfrågor 
När jag tänker tillbaka på mina tre barns skoltid som redan har gått ut gymnasiet för ett 
antal år sedan och jämför med min tid i skolan är det många saker som har förändrats 
men det är även mycket som inte har förändrats bland annat sättet att undervisa på. Det är 
inte så lätt att spekulera i varför det kan vara så men möjligen för att lärare inte känner till 
något annat arbetssätt. 
 
För att få ökad förståelse för hur undervisning eller arbetssätt bedrivs idag jämfört med 
tidigare har jag i denna studie undersökt två gymnasieskolor, en fristående och en 
kommunal gymnasieskola. Frågor som jag funderat mycket över är bland annat hur stark 
är undervisningstraditioner för lärare? Enligt Hansson (2000) är människor i allmänhet 
nyfikna och han menar att vi styrs av en ”drift” att vilja lära oss. Han menar vidare, att 
människor vill lära sig sker på olika sätt för olika individer. Mot den bakgrunden funderar 
jag även på hur det förhåller sig med elevinflytande i gymnasiet idag. Enligt läroplanen 
(Lpf 94) ska elever ges ansvar för sitt lärande och man kan förvänta sig stor delaktighet i 
undervisningen från gymnasieelever. Jag undrar om elever ges ansvar för sitt lärande och 
i så fall hur och klarar alla elever av att ta detta ansvar? Hur upplever eleverna själva den 
undervisningen de genomgår? Detta är övergripande frågor som väglett mig i studien. 
 
Det sägs att familjen och skolan är de viktigaste institutionerna för vår socialisation som 
är en process där människan får de kunskaper, regler, uppfattningar och attityder som 
behövs för att vi ska fungera som medborgare i samhället. Genom att vi socialiserar och 
samspelar med varandra får vi reda på vilka normer och värderingar vi har att rätta oss 
efter. I den här åldern händer det mycket med ungdomarnas utveckling både fysiskt och 
psykiskt, dels att det ställs större krav från omgivningen och dels hur ungdomar ser på sig 
själva, hela deras identitet ställs på sin spets. Eftersom föräldrar och skola har varit de 
viktigaste personerna och relationerna så blir den här perioden full av förvirring för 
många innan de hittar sin identitet och då utvecklar många kanske en negativ identitet  
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Gymnasieskolans form 
På 1970 talet bestämde man sig för att en förändring skulle ske inom gymnasieskolan och 
en del konkreta åtgärder gjordes. Det skapades linjer, grenar och specialkurser och det 
har diskuterats mycket kring gymnasieskolan, hur man skulle kunna göra den förändring 
som behövdes för att följa med i samhällsutvecklingen. 1991 blev det bestämt att en ny 
ansvarsfördelning i gymnasieskolan skulle införas. Det kom ett förslag på att en 
kursutformad gymnasieskola skulle genomföras successivt, med start av förändringen 
från läsåret 1992/93 för att enbart ta in till de nya programmen 1995/96. Ett utbud där 
även yrkesinriktade program och ett individuellt program fanns med. Det finns en lag 
som säger att alla kommuner ska erbjuda elever som avslutat grundskolan en 
gymnasieutbildning. Den är frivillig och avgiftsfri och gymnasieskolan ska ge grunden av 
den kunskap som behövs för att klara en yrkesutbildning och ett samhällsliv samt om 
eleven vill studera vidare (Skolverket, 2007). 
 
I Läroplanspropositionen räknas upp en del fördelar med kursutformad gymnasieskola: 
• Ökad valfrihet för eleverna att påverka sin utbildning 
• Bättre möjlighet att successivt och i takt med arbetslivets förändrade behov förnya 

utbildningen genom utbyte av kurser 
• Större möjlighet för kommunerna att profilera sin utbildning mot det lokala 

arbetslivets behov 
• Möjlighet att sätta samman utbildning med klarare definierad yrkesinriktning än vad 

nationella program och grenar ger 
• Ökad möjlighet till en flexibel planering 
• Möjlighet att utveckla ämnessituationer som i sin tur kan bidra med lärarnas 

kompetensutveckling 
• Större möjlighet för eleverna att kombinera studieförberedande och 

yrkesförberedande kurser 
• Större möjlighet för eleverna att sätta samman sina program efter individuella 

önskemål, vilket kan öka studiemotivationen 
• Möjlighet för eleverna att gå långsammare eller snabbare genom gymnasieskolan än 

på normaltiden tre år 
• Möjlighet att låta elevernas studier börja på vars och ens kunskapsnivå, varigenom 

anknytningen till grundskolan blir lättare 
• Förberedelse inför den högre utbildningens arbetsformer 
• Utvecklad samverkan med komvux, bland annat genom möjlighet till samläsning 
• Möjlighet att utnyttja komvux erfarenhet av kursutformning, både när det gäller 

organisation och pedagogik (Sjögren, 1994). 
 
I denna studie har jag inte för avsikt att undersöka ovanstående punkter men de kan 
eventuellt utgöra en fond mot vilken en del av resultatet kan jämföras. 
 
I skollagen anges skolans grundläggande uppdrag om de övergripande målen för skolans 
verksamhet. Läroplanen anger skolans värdegrund och grundläggande riktlinjer och mål. 
De styrdokument som anger kraven i utbildningen är programmål, kursplaner och 
betygkriterier och varje kommun skall fastställa en skolplan. I juli 1994 trädde Lpf 94 i 
kraft och i kursplanen står det att det ska finnas en kursplan och i den skall bl.a. framgå 
syfte och mål med kursen samt vilken kunskapsnivå alla elever skall ha uppnått vid 
kursens slut. Regeringen beslutar om kursplaner i kärnämnen medan Skolverket beslutar 
om kursplaner för andra ämnen (Skolverket, 2007).  
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Fristående gymnasieskolor 
Under sommaren 1993 togs ett beslut om ett förtydligande av regler som gäller för 
friskolor på gymnasienivå. Staten är den som fastställer kvalitetskraven för skolan och 
kommunen ansvarar för genomförandet av utbildningen. Kommunen ska till stor del stå 
för finansieringen. Regeringens och riksdagens har en tanke att bryta upp det offentliga 
skolmonopolet för att på så sätt kunna ge en större variation, större antal och för att skapa 
verkliga förutsättningar för elever och föräldrar att välja skola. Det är viktigt att 
förutsättningarna för kommunala skolor och fristående skolor blir likvärdiga (Skolverket, 
2007). En fristående gymnasieskola ska följa lagar och regler på samma sätt som övriga 
gymnasieskolor. Går man i en fristående skola kan man räkna med att få likvärd 
utbildning som i en kommunal gymnasieskola. Fristående gymnasieskolor är också 
berättigade till samma stöd som kommunala gymnasieskolor. Skillnaden är att friskolor 
har en annan ägare än de som ordnas av kommun och landsting. Oavsett vilken profil 
eller inriktning den fristående skolan har följs i allmänhet Lpo 94  eller Lpf 94 och de 
nationella kursplanerna. Skolan ska visa hur målen ska uppnås och hur verksamheten 
bedrivas. Mål och riktlinjer i Lpf 94 ska preciseras och anges i den lokala planeringen. I 
vissa fall har skolorna egna ämnen eller kurser med egna kursplaner som blir skolans 
profil (Skolverket, 2007).  
 
Staten har ställt upp regler som de fristående skolor som får statligt stöd har att följa: 

• skolan skall ge kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar 
mot de kunskaper som den offentliga gymnasieskolan ger 

• utbildningen är av god kvalitet 
• undervisningen ges av kompetenta lärare 
• undervisningen svarar mot den offentliga gymnasieskolans allmänna mål 
• undervisningen är saklig och allsidig 
• elevernas studieresultat redovisas i ett betyg som är jämförbart med 

gymnasieskolans 
• skolan är öppen för alla (Skolverket, 2007). 
 

Dessa punkter kan även de utgöra en fond för min studie där syftet är att jämföra delar av 
mitt resultat. 

 

Skolan som organisation eller institution 
Enligt Bernt Gustavsson (Berg, 1999) har en institution väl etablerade traditioner. Tack 
vare de djupt rotade traditionerna är det svårt att förändra en institution, formerna kan 
bytas ut men innehållet finns kvar. Skolans uppgift har varit och är fortfarande att fostra 
och socialisera elever till samhällets normer och kulturella traditioner och ända sedan 
skolan kom till har politiker och filosofer haft olika uppfattningar om vad skolan kan eller 
bör vara till för. Är främsta målet till exempel yrkesutbildning, allmänutbildning, 
personlig utveckling, medborgarfostran eller till för socialt reformarbete.  
 
I en organisation, däremot, är det enligt Berg (1999) möjligt att förenkla och skapa 
ordning när vi arbetar med uppgifter som vi ska göra mot ett gemensamt mål eller kring 
en uppgift. Det finns alltid en struktur för vad vi får och inte får göra, vem som har rätt att 
fatta de beslut som ska fattas och vem som fördelar de gemensamma resurser som finns.  
För att förstå hur skolan fungerar kan vi se skolan dels som institution, dels som 
organisation menar Berg (1999). Marknadstänkandet är starkt i samhället och för att en 
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organisation ska överleva måste elevernas behov sättas i centrum. Om kundens behov 
ändras måste även organisationen förändras, gör man inte det kan det bli att 
organisationen upphör förr eller senare (Berg, 2000). Giddens (2003) menar, att om 
marknadskrafterna får styra kommer många skolor att tvingas slå igen. Elever och 
föräldrar kommer att söka sig till de skolor som får det bästa ryktet, medan de dåliga 
skolorna måste förändras eller stänga igen. En ”sämre” skola kan möjligen finnas i 
missgynnade områden, de här eleverna har redan från början sämre villkor för att ta till 
sig undervisningen. Det kan handla om både personliga och sociala problem där läraren 
ofta får vara kurator (Giddens, 2003). Persson (1994) menar att skolan har en väldigt 
viktig uppgift att tillföra samhället och det är att socialisera, att ge elever kvalifikationer 
som är efterfrågade i samhället. Skolan är som ett litet samhälle, en länk ut till det stora 
samhället. Persson (1994) anser att skolan är en institution, en förvaring, där eleverna 
måste anpassa sig till lärarnas normer och värderingar. Han ser också utbildning som en 
formning av eleverna för att de ska passa för en rådande arbetsmarknad. Att gå i skolan är 
också en förberedelse för vuxenlivet men på något sätt verkar det som skolan väljer ut det 
som ska passa samhället ur ekonomisk synpunkt menar Persson (1994) han tror att om 
eleven skall kunna tillgodoräkna sig kunskaperna i utbildningen måste de tycka att det 
tillför dem något och tycka att det är kul. Om de inte gör det blir det mer ett tvång att gå i 
skolan och då är det svårare att lära (Persson, 1994). I intervjuerna vill jag se om det går 
att säga att lärarna i undersökningen kan kategoriseras som att de arbetar i en institution 
eller organisation eller båda. 
 
I avsnittet ovan kan jag jämföra om den kommunala gymnasieskolan och friskolan kan 
betraktas som institution eller som organisation, om det påverkar de två skolor jag 
undersökt i sättet att bedriva undervisning. 
 

Olika sätt att se på lärande 
Det talas mycket om det ”livslånga lärandet”, att lära hela livet, elever lär såväl formellt 
som informellt. Det formella lärandet står för ett systematiskt lärande, bl.a. det vi lär oss i 
skolan. Det informella lärandet sker i vardagen, som en del när vi gör något annat 
(Carlgren, 1999). 
 
Det informella lärandet (vardagslärandet, den tysta kunskapens lärande) är tankar som vi 
tänker och erfarenheter vi gör. Vi övar oss att se samband och sammanhang så vi kan 
komma underfund med vad som händer i det stora hela. Det är kunskap som vi inte är 
medvetna om när vi får till oss och kan komma när vi reflekterar över något. 
Psykologerna ser tänkandet som att vi är omedvetna om sammanställningen av det vi vet 
om oss själva, omvärlden och det vi sysslar med. Den kunskapen är personlig och uppstår 
i hur vi hanterar de olika situationer vi är med om. Vi tolkar även utifrån vilken kultur vi 
tillhör och vilket språk vi använder, språket använder vi när vi samtalar med andra 
människor (Larsson m fl, 1996). 
 
Mellander (1991) anser att 1990- talet har kallats för individens decennium. Han menar 
att det vuxit fram en respekt för individen och att det är människor som deltar i och föra 
utvecklingen framåt. Författaren skriver om sin egen lust till lärandet, böcker som han 
blivit tillsagd att läsa blir han snabbt trött på. Han menar att lärande är som en inre 
längtan, en drivkraft och då lär han sig också. Att lära ser författaren som ett äventyr, 
lärandet är som en lek som utmanar sinnen och känslor och instinkter, allt han lärt sig 
måste han ha lärt sig på ett annat sätt än det formella, menar han. 
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Ett annat slags lärande som Giddens (2003) tar upp är det flexibla lärandet där eleven 
själv får bestämma utifrån behov och förutsättningar, när var och hur eleven vill studera.  
 
Det Internetbaserade sättet att lära sig på är många kritiska till, där man arbetar mer för 
sig själv, många menar att man inte kan ersätta ett lärande där man arbetar tillsammans 
ansikte mot ansikte i en ”riktig” interaktiv miljö där det blir ett möte mellan människor 
(Giddens, 2003). 
 
Det självstyrda lärandets pedagogik står för att ta tillvara egen och andras erfarenhet. En 
viktig utgångspunkt är att utmana det invanda lärandet. Det handlar om att eleven tar 
ansvar för sitt eget lärande. Vi lär oss utan att vara medvetna om hur vi lär oss och när vi 
ställs inför något ovant vaknar vårt medvetande till liv och vi kan styra vår 
uppmärksamhet. När det händer sker det något i vårt ”icke medvetna medvetande” där vi 
har möjlighet att lära av, ompröva och utveckla invanda mönster, lära nytt och lära om. 
Avsikten med självstyrt lärande är att skapa ett större ansvar och frihet att styra själv och 
att vi kan ta oss fram i en föränderlig värld. Baksidan eller den nya sidan av självstyrt 
lärande är att antalet ”sanningar” minskar och att det krävs mod och uthållighet att 
förändra. Det gäller att skapa en balans där utmaningen inte blir för stor då risken i så fall 
blir att eleven inte vill ta till sig det. Blir utmaningen för liten kommer eleverna inte att se 
det nya (Hansson, 2000). Genom studien vill jag veta hur eleverna ser på sitt lärande, 
anser de till exempel att de är delaktiga i sitt lärande. 

 

Vad är undervisning? 
Grunden för min undersökning är att ta reda på hur undervisning bedrivs på de båda 
gymnasieskolor där undersökningen genomfördes. Det är mycket som kan påverka 
undervisningen bl a. gruppens storlek, miljön, läroplanen, lärare och elever o.s.v.  
Enligt skollagen ska undervisning vila på en demokratisk, objektiv, vetenskaplig grund.  
 
Forskare har gjort undersökningar om vad som händer i själva undervisningssituationen, 
där många menar att undervisning handlar om att delta i en lärandeprocess. Enligt Marton 
(1999) innebär undervisning bland annat:  
 

ett förmedlande av kunskaper och det vanligaste är inom skolan där man skapar de yttre 
förutsättningarna för att det ska bli en form av inlärning, med bl a information i olika 
former liksom övningar och arbetsuppgifter ( Marton, 1999, sid 6). 

 

Skolans traditionella undervisningsform 
Traditionell betyder att föra över något från generation till generation och mycket 
härstammar från religiös grund enligt Bra böckers lexikon. Den traditionella 
klassundervisningen, enligt Carlgren (1999) är när läraren står vid katedern och förmedlar 
kunskap till elever och det kallas förmedlingspedagogik. Carlgren (1999), menar att 
lärarna är förmedlingspedagoger och de vill överföra kunskap till eleverna, till nästa 
generation och det sättet att arbeta på är det läraren som är aktiv, eleven behöver inte vara 
aktiv utan förblir en passiv mottagare av en massa information. Eleverna uppmuntras inte 
heller att ta egna initiativ utan att först kollat upp med läraren om det är ok, det är en form 
av överföring där det yttre ska göras om till det inre hos eleven (Carlgren, 1999). Berg 
(2000) anser att i den traditionella undervisningen är det läraren som styr, planerar, 
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fördelar uppgifter, pratar huvuddelen av tiden, ställer frågor som det redan finns givna 
svar på osv. I det fallet uppmuntrar inte läraren till självständiga elever utan säger bara 
vad eleven ska göra, man ”fyller” eleven både kunskapsmässigt och socialt. Ett vanligt 
sätt att undervisa på är med orden ”fråga – svar”, ett gammalt arbetssätt som härstammar 
från tidigt 1800-tal (Berg, 2000). På senare tid har det skett en utveckling menar Marton 
(1999) där eleven tar mer ansvar för undervisningen istället för att läraren frågar och 
eleverna svarar. Forskning visar också att det är lättare att lära om stoffet är intressant och 
när lärandet kan ske spontant och utan ansträngning (Mellander, 1991). Med uttrycket 
dold läroplan menas enligt Berg (2000) att eleven får lära annat än vad läraren menat. 
Berg (2000) nämner till exempel att eleven får lära sig att vänta, visa uthållighet, ha 
självkontroll och att underordna sig. Om läraren är medveten om den dolda läroplanen, 
anser Orlenius (2001) att hon eller han då också har lättare att vara kritisk till sig själv 
och tänka sig för hur man agerar som ledare. Om man lägger in undervisning i det är min 
tolkning att grunden för hur undervisning bedrivs lever starkt kvar sedan första 
läroplanen då Luther var grundare. 
 
Marton (1999) och en del forskare har funderat på sådant som styr undervisnings- 
situationen som läroplan, skolorganisationen, klasstorlek och menar att det är dessa ramar 
som bestämmer undervisningen. Om ramarna bestämmer undervisningssituationen, vad 
är det som bestämmer hur ramarna är utformade undrar Marton, (1999). Heck & 
Williams (1984 i Isberg, 1996) menar att man som lärare måste känna sig själv för att 
kunna förstå vad elevernas behov är. För att kunna inspirera eleverna till ett livslångt 
lärande behöver eleverna får vara delaktig i diskussioner och byta erfarenhet med andra 
om hur lärandet och undervisningen kan ske. Marton skriver:  

 
Undervisning måste innehålla en variation av arbetsformer för att svara mot den variation 
av kunskaps typer som utgör målet för utbildningen. Insikt är ingenting som vi kan 
överlåta åt någon annan att uppnå för vår räkning. Den kräver en process där vi själva i hög 
grad måste vara involverade. Kring detta måste undervisningens innehåll och former 
centreras (Marton, 1999, s 139). 

 
Enligt senare forskning (Marton, m, fl 1999) bör undervisningen gå ut på att elever 
förstår samband mellan praktiska och teoretiska fenomen. Författarna menar att förståelse 
tar tid, därför är det enligt författarna nödvändigt med undervisningsformer som är 
anpassade till att elever måste få finna sina egna vägar till förståelse, med hjälp och stöd 
av läraren. De menar vidare att inlärningsprocessen hindras om: 
 

• Undervisningen saknar ett meningsfullt ändamål 
• Undervisningens mål är väl dolt 
• Eleven saknar ett meningsfullt ändamål 
• Eleven saknar tilltro till sin egen förmåga (Isberg, 1996) 

 
Isberg (1996) menar att i den nya läroplanen, Lpf 1994, så är tanken att undervisningen 
handlar om ett samarbete över ämnesgränser, att lärarna ska kunna arbeta över varandras 
yrkesområden. 

 

Elevers inflytande 
Ända sedan början av 1990-talet har det i samband med skolformer understrukits att 
eleven ska ges möjlighet att påverka lärostoff och andra förutsättningar. I 
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läroplanspropositionen 1993 skriver man ”att ett stort utrymme för elevernas val av 
ämnen och kurser positivt påverkar både studiemotivationen i det valda ämnet och trivsel 
på skolan över huvud taget”. Att ha fler kurser att välja på ger även större inflytande och 
mer ansvar för sina studier på ett mer flexibelt sätt, påpekas det. 
 
I 1994 års läroplan står det att: 

De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktiga och ta ansvar skall omfatta 
alla elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras 
inflytande på såväl innehåll som former skall vara viktiga principer i utbildningen (Lpf - 
94 www.skolverket.se ). 

 
Strävan skall vara att eleverna bland annat: 
• tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 
• aktivt utövar inflytande över sin utbildning 
 
Under rubriken riktlinjer står det att läraren bland annat skall: 
• utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete 

i skolan 
• se till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, får ett verkligt 

inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen 
• planera undervisningen tillsammans med eleverna 
• tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen 
 
Alla som arbetar i skolan skall bland annat: 
• gemensamt med eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön  
 
Som regering ser det, är ett ökat elevinflytande i undervisningen inte så mycket en fråga 
om att eleverna skall ta för sig, som att lärarna skall ge ifrån sig en del av sitt övertag vid 
planeringen. Genom att elever får vara med och planera ökar också motivationen att ta 
ansvar för sitt lärande, de lär sig att arbeta självständigt och utnyttja tiden på ett bra sätt 
menar Österlind (1998), författaren undersökte även elevers uppfattningar av och 
förhållningssätt till elevers eget arbete och ansåg att både lärarrollen och elevrollen 
ändras när klassundervisning ersätts av eget arbete.  
 
Mot ovanstående bakgrund och det som avhandlas i de olika avsnitten är mitt syfte att 
undersöka hur lärare anser att de bedriver undervisning på en kommunal och en 
fristående gymnasieskola samt hur elever upplever delaktighet i sitt lärande. Jag avser att 
jämföra deras utsagor med läroplanen och den lokala skolplanen. De frågor som väglett 
mig i studien lyder: 
 
Hur tänker lärare om sin undervisning på en gymnasiefriskola och en kommunal 
gymnasieskola?  
 
Anser eleverna i studien att de har möjlighet att påverka innehåll och undervisning? 
 
Har undervisningstraditioner någon betydelse? 
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Metod 
I metodkapitlet redogör jag för olika forskningsmetoder, därefter vilket val av metod och 
vilken ansats som jag kommer att använda mig av och hur jag gått tillväga under 
undersökningens gång. 
 
Det finns flera sätt att gå till väga på när man som forskare vill belysa ett problem på ett 
vetenskapligt sätt, den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Genom att använda flera 
metoder, kan vi förmågan att undersöka verkligheten på förbättras, enligt Andersen 
(1998). Om man känner till för och nackdelar med olika metodiska angreppssätt, kan man 
välja den eller de metoder som är bäst för den uppgift eller det problem man ställs inför. 
Den kvalitativa metoden har ett beskrivande och förstående syfte, att kunna växla mellan 
närhet och distans. Undersökningar som handlar om upplevelser, föreställningar, 
handlingsmönster, det som inte går att direkt observera (Wallén, 1993). Kvalitativa 
forskningsmetoder handlar om andra sätt att bedriva forskning på än den positivistiska. 
Det handlar om en kvalitativ inriktning på forskningen, ett återberättande och tolkande. 

Mitt val av kvalitativ ansats 
Med syfte och frågeställning och det fenomen som skall undersökas som utgångspunkt 
valdes ansatsen till denna studie. Jag har valt den kvalitativa fallstudie metoden som man 
ofta gör inom pedagogik och samhällsvetenskap som rör praktiska problem utifrån ett 
helhetsperspektiv. Jag vill skaffa mig en djupare insikt om en viss situation och hur de 
inblandade personerna tolkar denna. Fokus ligger på en process istället för ett resultat, på 
kontext snarare än specifika saker och på att upptäcka snarare än att bevisa. Syftet med en 
fallstudie är inte att komma fram till den ”korrekta” eller den ”sanna” tolkningen av de 
fakta man har tillgång till, utan att slutsatsen inte ska bli fel och att i slutändan har man 
fått fram den mest övertygande tolkningen (Bromley, 1986 i Merriam, 1994). Jag 
använder mig också av den kvalitativa hermeneutiska metoden för hur jag tolkar hur 
intervjupersonerna upplever sig bedriva undervisning därför att den beskriver mänskliga 
egenskaper och upplevelser (Kvale, 1997). Intervjuer är en primär informationskälla 
under en fallundersökning. För att genomföra en intervju är det viktigt att det är på en 
plats som är lämplig, helst ostört. Att samla in information genom observation av olika 
företeelser brukar kallas för deltagande observation, vilket skiljer sig från intervjuer på 
två olika sätt. En deltagande observation innebär att man är ute på fältet (Merriam, 1994). 
Att använda mig av observationer hade i mitt syfte varit lämpligt att kombinera med 
intervjuer men på grund av tidsbrist använder jag mig enbart av intervjuer. 
Kombinationen av observationer och intervjuer hade breddat min syn för hur lärarna 
arbetar och för mig att se hur lektioner i praktiken bedrivs. Det hade varit intressant att 
delta eftersom jag vanligtvis inte arbetar själv som lärare eller på annat sätt har någon 
kontakt i skolan. Därför kan jag även ”tappa” de outsagda eller oskrivna regler, former, 
som finns på varje skola. 

Hermeneutisk analysmetod 
Hermeneutiken studerar tolkning av texter. Kvale (1997) menar att syftet med tolkningen 
är att få en förståelse av en texts mening. Förståelsen för en text sker genom en process, 
där vi tolkar vissa delar som sedan blir till en helhet. Det är för att få kunskap om vad 
som ligger bakom texten som vi gör en tolkning. När vi tolkar texter gör vi det utifrån 
våra egna erfarenheter och upplevelser. Därför är det viktigt att vara medveten om sina 
egna erfarenheter (förförståelse) och inte låta sig påverkas utan att ha reflekterat över sin 
tolkning.  
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Thurén (1991) menar att det är omöjligt att komma fram till några slutgiltiga sanningar, 
men kunskapen blir mer nyanserad. Tolka innebär enligt Lantz (1993) att ge mening, det 
är ett sätt att begripliggöra. Att vi känner igen försöker förstå och då veta hur man kan 
förhålla sig till det vi ska tolka. För att kunna tolka intervjusvaren och sammanställa 
dessa med litteraturen och vad läroplanen och den lokala skolplanen säger måste 
forskaren försöka förstå vad som sägs ”bakom orden”. Det man bör tänka på är att man är 
sin egen kritiker och funderar över varför man tolkar som man gör. 

Litteraturstudier och kvalitativ intervju 
Som datainsamlingsmetod använder jag intervjuer. Tankar kan beskrivas genom ord, 
varför intervju är en lämplig teknik. I intervjusituationen kan samspelet mellan 
intervjuare och respondent förstås utifrån den ständigt pågående processen ”att ge 
mening” (Lantz, 1993). Samtalet är en grundläggande form för mänskligt samspel. När vi 
talar med varandra byter vi erfarenheter som gör att vi förstår andra människors livsvärld 
bättre. Kvale (1997) menar att den kvalitativa intervjun är ett hjälpmedel till att hitta en 
beskrivning av den intervjuades livsvärld och utifrån det tolka betydelsen av fenomenet. 
Vårt inre referenssystem är en grund för hur vi är när vi möter andra personer, menar 
Lantz och våra möten blir då rikare genom de erfarenheter vi får och det blir mer 
nyanserat. Utifrån mitt syfte väljer jag intervjuform, intervjuer har olika grad av struktur. 
Frågorna kan vara bestämda på förhand och att de ska vara i en viss ordning, till att de är 
helt ostrukturerade intervjuer där inget är gjort i förväg. Det vanligaste är en delvis 
strukturerad intervju. Intervjun är det bästa sättet och kanske det enda att få reda på ”vad 
någon vet eller vad någon tänker på” (Patton, 1980 s 196 i Merriam, 1994 s100). I den 
strukturerade intervjuformen är frågeställningen redan bestämd och följdfrågor för att 
kunna förstå mer på ett djupare plan blir därmed svårt. Jag har därför valt att använda mig 
av en halv-strukturerad och öppen intervju, där intervjun blir likt ett samtal. Jag har då 
möjlighet att ställa följdfrågor och genom dem bättre förstå och tolka innebörden av vad 
de intervjuade lärarna och eleverna beskriver för mig.    

Intervjuteknik 
Genomförande av intervjuer kan göras på olika sätt, man kan använda sig av bandspelare, 
anteckna och memorera. I mitt fall har jag valt att använda mig av bandspelare. Fördelen 
med att använda sig av bandspelare är att jag som intervjuare kan koncentrera mig på vad 
intervjupersonen säger. Det blir ett exakt återgivande av intervjun som jag sedan skall 
analysera. Förhoppningsvis blir min analys av intervjuerna så fullständig som möjligt. 
Om jag väljer att anteckna tappar jag min koncentration på vad intervjupersonen säger 
och det är en stor risk att jag tappar viktig information. Skulle jag valt att memorera sker 
ett ännu större bortfall av viktig fakta. Vikten av att dokumentera det som sägs med en 
bandspelare är att analysen blir så fullständig som möjligt (Kvale, 1997). 

Genomförande av undersökningen 
Inledningsvis har jag sökt kunskap utifrån vad litteraturen säger om vilka krav som ställs 
på gymnasieskolor sedan har jag tittat på den lokala skolplanen på de båda 
gymnasieskolorna, utifrån det kan jag jämföra hur lärarna och elever såg på undervisning. 
Det var ingen av lärarna som tagit del av mina frågeställningar innan intervjun utfördes 
och inte heller de två grupper av elever jag intervjuade. Målgruppen var lärare som 
undervisar på gymnasienivå, i årskurs tre, som arbetar i samma kommun men på olika 
skolor och elever som går årskurs tre på gymnasiet. Jag tog kontakt med rektor på det 
fristående gymnasiet först och berättade om mitt syfte med min uppsats och hur jag hade 
tänkt mig, vad jag ville veta och hon lovade skicka de papper jag behövde för min 
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uppsats. De lärare som jag fick namn på av respektive rektor på skolorna bokade in 
passande tider då de hade tid att träffa mig. När vi träffades berättade jag för läraren om 
mitt syfte med min uppsats och deras rätt till skydd enligt de etiska regler som finns. 
Dessa regler säger att jag som intervjuare skyddar intervjupersonernas svar, att 
deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan (HFSR 
Etikregler, 1990). Jag frågade även om jag fick använda mig av bandspelare eftersom det 
underlättar för mig i mitt fortsatta arbete. När jag hade genomfört fyra enskilda 
lärarintervjuer, två på respektive skola och två grupp intervjuer med elever, en grupp på 
respektive skola, skrev jag ut intervjuerna så nära originalinspelningen som möjligt vad 
intervjupersonerna har sagt.  

Urval av skolor och intervjupersoner 
Jag har valt två gymnasieskolor som ligger i en mellanstor stad mitt i Sverige. Den 
kommunala gymnasieskolan har ungefär 1000 elever och den fristående gymnasieskolan 
har ungefär 250 elever. Friskolans profil är etik, kultur och fysisk aktivitet och den 
kommunala gymnasieskolans profil är att utveckla en Vi-känsla.  
 
Valet av intervjupersoner har jag överlåtit åt rektor på respektive skola. Min första tanke 
var att välja lärare som hade en längre erfarenhet. Dessutom hade jag tänkt att det skulle 
vara i de teoretiska ämnena inom samhälles inriktning eller natur inriktning och elever ur 
årskurs tre. Efter att ha pratat med en lärare som fick mig att tänka mer i slumpmässiga 
val ändrade jag min tanke som jag haft från början. Därför lät jag rektor på respektive 
skola göra valet utifrån vem som hade tid och lust att ställa upp på en intervju. 
Förmodligen blev valet ändå styrt och inte slumpmässigt. Om jag bestämt i förväg i vilka 
ämnen, vilka lärare och vilka elever jag hade till avsikt att intervjua och om jag hade 
intervjuat flera lärare och elever hade jag förmodligen fått ett annat resultat.   

Databearbetning 
Efter mina genomförda intervjuer, som var och en tog ungefär 1timme, skrev jag ut 
intervjusvaren. Svaren har jag skrivit ut så nära originalinspelningen som möjligt, 
materialet bearbetades för att jag skulle kunna genomföra min tolkning/analys av 
texterna. I redovisningen av intervjusvaren har jag bara tagit med det som jag ansåg vara 
relevant för min undersökning utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. Då jag skrivit 
ut intervjusvaren har jag lyssnat igenom band intervjuerna och läst igenom utskrifterna 
för att få en helhetsbild. Sedan sorterat svaren utifrån varje fråga, läst igenom de svar jag 
fått från varje lärare flera gånger och elevgruppens svar för att kunna jämföra och tolka 
innehållet av vad intervjupersonerna svarade och vad skolplanen säger, stämma av hur 
eleverna upplever undervisning och delaktighet. I min redovisning av intervjusvaren 
kallade jag intervju personerna, lärare T, lärare T, lärare F och lärare F. 
Gruppintervjuerna kallar jag för grupp F och grupp T. 

Undersökningens trovärdighet, tillförlitlighet 
I kvalitativ forskning brukar man tala om arbetets pålitlighet, överrensstämmelse och 
noggrannhet. Är resultaten pålitliga, det är läsaren som bedömer uppsatsen och 
pålitligheten. Kan man lita på att resultaten och är tolkningarna rimliga och verkar 
trovärdiga (Rosenqvist & Andrén 2006) Under uppsatsens gång har jag hanterat 
materialet noga och omsorgsfullt och försökt beskrivit och motiverat mina val. När jag 
skrivit ut intervjuerna från bandinspelningarna har jag skrivit ut så nära 
originalinspelningen som möjligt. Utsagorna som jag har skrivit ut vad lärarna och 
eleverna sagt har jag sedan citerat utifrån mina frågeställningar i mindre stil. En 
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beskrivning av begreppet undervisning eller undervisningsform hade samtliga lärare svårt 
att förklara. Jag tror ändå inte att det påverkar det slutliga resultatet och blir mindre 
trovärdigt  

Forskningsetik  
Humanistiskt – samhällsvetenskapliga forskningsrådet HSFR) har sammanställt etiska 
råd och regler för hur forskning bör genomföras. Jag har följt nedanstående regler när jag 
genomförde min undersökning. 
 

- Informationskravet: att informera till deltagarna om syftet med undersökningen 
och dess villkor. De ska upplysas om att det är frivilligt att delta i projektet och att 
de kan avbryta sin delaktighet när de vill. 

- Samtyckeskravet: deltagarna ska ge sitt medgivande. 
- Konfidentialitetskravet: Obehöriga ska inte kunna ta del av känsliga uppgifter, 

tystnadsplikt. 
- Nyttjandekravet: uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål (Andersen, 1998).  
 
Under studiens gång har jag haft dessa regler i åtanke när jag informerade 
intervjupersonerna om mitt syfte med undersökningen och när jag hade mina 
intervjutillfällen då jag uppmanade intervjupersonerna att ställa frågor om det var något 
som var oklart. Jag har även med tanke på konfidentialiteten inte redogjort för vilka 
skolor och i vilken kommun skolorna ligger i. Lärarna och rektorerna på respektive skola 
tyckte inte att det spelade någon roll om jag skrev ut namn på skolan och vilka lärare som 
jag intervjuat, men efter noga övervägande kom jag fram till att inte sätta ut några namn.  
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Redovisning av intervjusvaren 
Jag har försökt redovisa materialet på ett sätt läsaren kan ta del av de jämförelser och 
tolkningar jag gjort. Jag har också utgått ifrån det jag tidigare nämnt i min uppsats, 
läroplan, lektion, delaktighet, arbetssätt, mål, inlärning - lärande och flexibilitet. De 
halvstrukturerade intervjuerna jag har gjort med lärare och de två gruppintervjuerna jag 
gjort med elever på respektive skola, har jag försökt redovisa på ett sådant sätt att läsaren 
kan ta del av de jämförelser och tolkningar jag har gjort.  
 

Hur tänker lärare och elever om undervisning på en 
gymnasiefriskola jämfört med ett kommunalt drivet gymnasium? 
 
Om begreppet undervisningsform var det ingen som riktigt kunde förklara vad det stod 
för av de lärare jag intervjuade. Att känna sig själv är bra för att kunna förstå elevers 
behov anser Isberg (1996), där den ena läraren ville vara trygg i sin roll som lärare och 
den andra läraren vill att eleverna skulle vara medvetna om hela processen. Min tolkning 
är att de två lärarna från det traditionella gymnasiet utgick ofta från sig själva, hur de ville 
bedriva undervisning. Att känna sig själv är att se andras behov, det räcker kanske inte att 
vara trygg i rollen som lärare, att våga släppa ansvaret och förlita sig på under 
handledning att eleverna klarar av att genomföra det som ska göras. Processen läraren tog 
upp är utifrån läraren och jag undrar om eleverna är delaktiga utifrån deras behov. 
 
Lärarna på det kommunala gymnasiet menade att:  

ömsesidig respekt, en bra relation till eleverna och hur man lägger upp det, att man som lärare 
är trygg i sin roll och kan sitt ämne. Läraren menade att det var skillnad vad eleverna gick för 
program. Den andra läraren funderade över målet, vad vill jag uppnå med mitt sätt att jobba 
och det styr sättet och formerna. Tydlighet i sättet att arbeta på, att eleven är införstådd i 
målen och sättet att arbeta på, att de är medvetna om hela processen, varifrån vi började och 
varför och vart slutar vi, att undervisning är mycket reflektion och att få redskap att klara sin 
tillvaro och sin framtid bättre.  

 
Lärarna på frigymnasiet pratade utifrån: 

att eleverna var med i planeringen tillsammans med läraren, hur man ihop med eleverna 
funderar på ett sätt att få tag på den information och den kunskap som behövs för att det ska 
bli något slags kunskapande för eleven. Att elevernas bidrag är lika viktiga som lärarens 
bidrag i att skapa förutsättningar för att det ska bli någon typ av inlärningssituation. 
Undervisningssituationer som de sitter i någon slags seminarier form och tar sig igenom olika 
områden och diskuterar, då grunden är lagd till reflektion, det blir spännande för det blir en 
situation där läraren inte är i centrum utan eleven och läraren är där och styr upp ibland. 
Undervisnings situation kan också vara när en pedagog tillsammans med en elevgrupp har 
bestämt någon sorts organiserad form av gemensam verksamhet som har ett syfte.  
– Att våga släppa loss på något sätt och inte bli så styrande, att ha ett syfte med den här 
lektionen och våga ha is i magen så man inte styr med hjärnhand utan låter det ta vägar inom 
någon slags ram. Det får inte bli någon sorts envägskommunikation utan en dialog. Eleverna 
väljer olika former av undervisningsform och det använder de också som är bra, dels att 
pedagogerna är olika dels att eleverna behöver omväxling och får ut för egen del mer av en 
form än en annan. Lärprocessen sker ju hos eleven och jag ska skapa så goda förutsättningar 
som möjligt för att eleven ska kunna göra den här resan, det handlar om att inspirera, vara 
lyhörd för gruppens behov osv. På en tidigare skola har läraren varit styrd av ett färdigt 
schema som har styrt verksamheten det har varit svårt att skapa undervisningssituationer 
utifrån behoven utan mera att schemat finns och man får lov att rätta in sig och jämka. 
 

 
Österlind (1998) menar att det pedagogiska behovet har ändrats i och med att samhället 
ändras och därmed också skolans mål formuleringar och det ändrar sättet att arbeta i 
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klassrummet. Enligt Österlind (1998) är det självständighet, inre disciplinering, 
samverkan, ansvarstagande, social kompetens, reflektion och flexibilitet som tillkommit. 
I läroplanspropositionen står det läraren har ansvaret för undervisningen men att läraren 
måste kunna släppa ifrån sig en del av sitt övertag till eleven. Enligt lärarna är eleverna 
delaktiga och ansvarstagande och min slutsats är att lärarna tänker utifrån varje individs 
behov av undervisning istället för gruppens behov. På det kommunala gymnasiet har 
lärarna utgått mycket ifrån vad de själva tycker. I 1994 års läroplan står det att strävan 
ska vara att eleverna tar ansvar och aktivt försöker ha inflytande över sin utbildning och 
att lärarna utgår ifrån att eleverna kan och vill ta ansvar för sin inlärning samt att eleven 
skall vara med och planera och utvärdera sin undervisning. Synen på undervisning tolkas 
och tillämpas på olika sätt på de båda gymnasieskolorna.  
 
Elevgruppen på det kommunala gymnasiet menade: 

att undervisning kunde man få på olika sätt och kunde se väldigt olika ut beroende på 
vilken lärare och vilket ämne de hade, själva undervisningen är till att förmedla kunskap, 
att få kunskap, eleverna tycker att det är bäst om läraren får bestämma, de ”vet bäst”. 

 
Eleverna på frigymnasiet menade:  

att man behöver en viss handledning när man håller på med olika ämnen och jobbar mot 
olika mål så undervisning är väl ett stort stöd, undervisning som hjälpen att se saker på 
olika sätt, undervisning behöver inte vara en lärare som berättar något som vi sen ska ta in 
och lära oss av det utan som ett lärarstöd i det man gör, att starta upp och planera 
tillsammans där eleverna behöver handledning för att jobba mot målen, att lära oss tänka 
själva”. 

 
 

Anser eleverna i studien att de har möjlighet att påverka stoff 
och undervisning 
 
Enligt läroplanen och skolans lokala skolplan skall eleverna vara delaktiga och kunna 
påverka planeringen av sina studier och själva ta det ansvaret. Båda gymnasieskolorna 
har utgått ifrån de mål som skollagen bestämt. Det står i den nya kursutformade 
gymnasieskolan att eleven har en möjlighet att börja sina studier på sin egen 
kunskapsnivå och att själv känna att de kan påverka sina studier. På den kommunala 
gymnasieskolan ansåg lärarna att eleverna var med i målplaneringen så mycket det gick 
men eleverna tyckte att det var svårt och överlät det åt lärarna. På frigymnasiet är 
eleverna med och tolkar målen med läraren som tycker att det är ett bra sätt att få en bild 
av var eleven är. Eleverna är delaktiga i sina mål planeringar och kan själva ha koll på 
vad som behöver göras. Den ena läraren önskade lägga in mer flexibelt lärande men det 
var svårt att genomföra när allt var schemalagt, eleverna och lärarna på den kommunala 
gymnasieskolan hade olika åsikter vad det gällde att vara delaktiga i mål tolkning och 
planering, eleverna överlät tolkning och planering till läraren och lärarna gjorde så för att 
det verkade spara tid och vara enklare. Elever och lärare på frigymnasiet arbetar åt 
samma håll, de har samma inställning till hur de ska gå till väga. Förståelse är ett 
kunskaps mål i skolan som ofta är tidskrävande därför måste det till en förändring om vad 
som ska tas upp i skolan eftersom kvantiteten är för stor, inlärningen hinns inte med, det 
blir mer en memorering av kunskaperna, trappalternativet skulle enligt Marton (1999) 
vara en tanke där eleven inte skulle falla tillbaka efter en ansträngning utan gå vidare till 
nästa nivå av kunskap.  
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Lärarna på det kommunala gymnasiet menade:  
att eleverna är och får vara med i planeringen men det var eleverna själva som inte ville, de 
tittar på målen som är svåra att tyda och de försöker bena upp tillsammans med eleven och 
de försöker då att hitta en gemensam kärna, den ena läraren ville ha ”tydlighet” i det sätt 
som vi ska jobba på. Att man som elev är införstådd med målen och sättet som ”vi” jobbar 
på och hur det ska uppnås, de ska vara medvetna om hela processen, varifrån vi började och 
varför och vart slutar vi. Läraren ansåg att en kommunal skola behövde närma sig ett 
flexibelt sätt att betrakta inlärning, då lärande att jobba mer kring mål och handleda eleverna 
i processen lärande process, vilket gör att den här traditionella klassens sals moduler i 
schemat behöver brytas ner mer. Jag tror att det finns bra kvalitet i kommunala skolor kring 
undervisning men det behöver breddas. Den andra läraren tyckte att det var så oerhört lite 
som de hann med, att det var svårt att prioritera det som verkar mest intressant, ”enorm 
mängd stoff” och kunna avgränsa det. 

 
Lärarna på frigymnasiet menade: 

att skolan talar om någonstans att man ska börja där eleven är, då tror jag att det är en poäng 
med att eleverna är med mål tolkningen för då får man en bild av var eleven är. Eleven 
behöver inte vara i händerna på vare sig lärarens eller elevens mål som ska ingå i det här, 
vilka mål är det som är aktuella och relevanta och vad ska vi välja för innehåll, vad är det för 
frågeställningar vi har. Vad ska vi ta reda, på vad ska vi lära oss tolkning fullt ut, utan det 
blir något slags givande och tagande som blir utgångspunkten för själva kunskapandet. Då 
och då gör eleverna en plan för ett arbetsområde, vi kallar det kunskapsnyckeln där eleverna 
tänker efter vad det är för något inom det här temat, hur ska det gå till, vilken typ av lektion, 
informationssöknings möten behöver vi ha, hur ska vi redovisa och när ska det vara klart. 
Den typen av diskussioner har elever och handledare och de kollar upp vilka lärare som blir 
berörda av temat, när de har filat klart så är arbetsplanen klar och de kan köra igång, att 
eleverna har väldigt hög grad av inflytande eller makt över sitt eget lärande, man måste bli 
konkret, det går till ungefär så här: man sätter sig ner i mentorsgruppen och tittar på vilka 
kurser har vi nu, vilka mål har vi kvar att jobba på och så tittar man att de här målen behöver 
vi jobba med och det här behöver vi jobba med, kan vi se att någonting hänger ihop, kan vi 
få en idé om arbetsområde gärna då ämnesövergripande. Där man kan se att medan vi jobbar 
med vår naturkunskap så kommer vi faktiskt in på geografi och historia och när vi redovisar 
det här muntligt sedan, då är ju muntlig framställning mål i svenska så där kan man se att allt 
hänger ihop. Dom bestämmer ju förutsättningen för undervisningen genom att de är med 
ända från att tolka målen, hur det ska redovisas, hur lång tid man ska hålla på, om man ska 
utgå ifrån, det är alltså associationsbanorna. De bokar in lektioner de behöver eller 
seminarier och kanske de gör ett studiebesök. Sedan träffas man eller har kontakt via mail 
för en respons där man kopplar tillbaka till målen till kriterierna och säger, det här var 
målen, det här har du gjort, vad ser du för kvalitéer i det och hur ser det ut i förhållande till 
betygskriterierna? Vi gör en utvärdering av hela arbetsprocessen och framför allt den egna 
kunskapen.  

 
Eleverna på kommunala gymnasiet ansåg att: 

de tyckte målen var svåra att tolka och sedan beror det på vilken lärare vi har, de kände sig 
inte delaktiga i planeringen, många lärare lyssnade inte utan ”körde sitt”. 
De tyckte att det var bäst om läraren bestämde. Så beroende på vilken lärare vi pratar med, 
ofta brukar vi prata om vad vi vill göra och lära oss men en del lärare tar inte hänsyn till 
vad man säger utan de bara säger att det ska vara så och en del gånger känns det bara 
jobbigt, för att lärarna vill ha så mycket tips och vill veta vad vi vill göra och då ska man 
sitta och försöka komma på saker. Det är ju fortfarande läraren som vet bäst och det är ju 
den som vet vad man ska lära sig, vi kan ju inte sitta och bestämma undervisningen.  

 
Eleverna på frigymnasiet ansåg: 

definitivt att vi får vara så fri som man bara vill själv, om man vill kan man göra precis 
allting själv. Ibland kan det vara skönt att överlåta ansvaret till läraren, det kan bli väldigt 
mycket om man läser som vi gör. Vi vet vilka mål vi arbetar med i och med att vi har så 
mycket att säga till om själva att målen kändes som en säkerhet därför när det blev prat om 
betyg så sitter man där tillsammans med läraren och kollar, det är ingenting de bara får för 
sig utan de kollar i målen att man har gjort det man ska och att man har kunskaperna. 
Målen kan vara svåra att tyda men då ber de om hjälp. Vi kanske helt och hållet lägger upp 
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det här ansvarsområdet vad vi vill hålla på med istället för att läraren kommer och säger åt 
oss att jobba med annat. Vi vet vad vi håller på med och är mer motiverade tycker jag i 
slutändan 

 
 

Har undervisningstraditioner någon betydelse? 
Inlärning sker lättare om man tycker om det man gör menar Mellander (1991), då tänker 
man inte på att man lär, däremot i den traditionella kunskapsmetoden där Marton (1999) 
anser att eleverna lär sig mer på ett ytligt plan och det är svårare att förstå innebörden av 
vad de läser, blir det jobbigt för eleverna att hänga med på lektionerna. De ramar som är 
angivna i skolplanen ger lite utrymme för lärare och elever att få mer utrymme att göra 
förändringar. Min tolkning är att när det är tidsscheman är det svårt att förändra eftersom 
lärare är uppbokade hela dagarna och har svårt att jobba över ämnesgränserna om det inte 
är inplanerat. Det verkar som undervisningstraditioner lever kvar på det kommunala 
gymnasiet eftersom läxor, prov och kvantitet av kunskap fortfarande existerar väldigt 
mycket som jag tolkar att elever upplever undervisningen. Frågan jag ställde till 
intervjupersonerna om begreppet undervisning, tolkade jag utifrån svaren jag fick och 
jämförde med vad läroplan och litteratur säger om undervisning, att på den kommunala 
gymnasieskolan lever ett traditionellt sätt att bedriva undervisning på fortfarande kvar. 
 
Läroplanen säger:  

att det inte är tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värderingar, undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och 
förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta 
ett personligt ansvar. Genom att delta i planering, och utvärdering av den dagliga 
undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin 
förmåga att utöva inflytande och ta ansvar (citat Lpf 94, www.skolverket.se ).  
 

Lärarna på det kommunala gymnasiet ansåg: 
att det är en stor skillnad att bedriva undervisning nu än det var förr och att det är svårt att 
hinna med så mycket kunskap som möjligt, det är olika mellan olika elevgrupper, det kan 
finnas elever som verkligen vill vara med och bestämma och styra alltihop och då gäller 
det att hitta balansen, för i vissa program där tycker de enormt mycket. Det gäller kanske 
för alla ämnen att man vill hitta ämnets kil in i omvärlden i samhället i livets betraktelser 
om nuet och omvärlden för att förstå den bättre på djupet och tänka i nya banor. Det är tur 
att man har arbetslag på gott och ont och där man blandar olika ämnesföreträdare, hade vi 
bara suttit i ämnes konferens hade det aldrig funkat, men klimatet är rätt så bra mellan 
olika institutioner trots att det är en stor skola. Jag tror personligen på en skola som har en 
blandning av det här då man ibland jobbar flexibelt och ibland är det katederundervisning, 
att man har det tydligt så eleverna vet, att eleven lär sig en mångfald av sätt att tänka, att 
lära sig och i den bli medveten om sin egen utveckling. 
  

Lärarna på frigymnasiet ansåg: 
att under de fjorton år jag varit lärare så har jag gått ifrån att vara mer styrande, haft ett 
kontrollbehov eller att nu ska vi hinna så här långt därför att jag har bestämt det och varit 
styrd av ett färdigt schema. Jag sökte mig hit för att jag ville någonting som delvis var 
annorlunda, jag har inte funnit samma stöd i hela kollektivet på de två gymnasieskolor jag 
var tidigare eftersom där har det spretat åt olika håll och framförallt har det varit en större 
organisation. Undervisning handlar också om tid på dygnet, om eleverna är hungriga, om 
eleven känner sig trygg i sin grupp. Det är inte så annorlunda det vi gör på den här skolan 
än vad det är på andra skolor, vi har valt en annan struktur och vi har valt att låta eleverna 
vara involverade i samtliga moment eller vad man ska kalla det som ingår i den här 
undervisande miljön, vi har gjort en tolkning av de här sakerna och för det behöver man 
inte ha en sådan här typ av skola, det går på vilken skola som helst, det är väl kanske upp 
till lärarna och hur mycket man vill att eleverna ska finnas med. Eftersom man ska prova 
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något nytt så har man inte svaret på hur det blir, att våga leva i att man inte har svar det 
känner jag att vi törs här, vi har massor att göra som att förändras och förfinas, vi sitter i 
samma båt och försöker ro åt samma håll.  

 
Det verkar som det kommunala gymnasiet fortfarande bedriver en typ av kvantitativ 
förmedlingspedagogik enligt min tolkning av vad eleverna svarade, där läraren styr och 
planerar, pratar mycket och förmedlar kunskap som Berg (2000) skriver. Eleven behöver 
inte vara aktiv utan förblir passiv mottagare av en massa information. Eleven underordnar 
sig läraren utifrån Luthers människosyn (Lövlie 1999). Som jag tolkar det så med 
utgångspunkt av intervjuerna och vad eleverna svarade i det kommunala gymnasiet, att 
på grund av många prov och tidspress läser eleverna till proven utan att reflektera över 
vad de läser. När provet är gjort finns inte tid för reflektion utan då är det nästa prov som 
det ska läsas till.  
 
Eleverna på det kommunala gymnasiet menade: 

att läraren står och pratar är väldigt vanligt man får oftast sitta och lyssna på en lärare som 
förmedlar kunskap och det är mycket tröttande, det blir jobbigt att ta in informationen fullt 
ut. 

 
Eleverna på frigymnasiet menade: 

att det är lättare att göra sina arbeten när vi kan ta reda på informationen själva utan att 
någon lärare som står och pratar och förmedlar kunskap, vi bokar in oss hos den lärare som 
vi behöver hjälp av vid när vi har behov, antingen i grupp eller ensam. Vi väljer själva hur 
vi vill redovisa arbeten, om vi vill ha prov eller seminarium. Ingen av eleverna på 
frigymnasiet upplevde mängden av kunskap och mycket läxor och prov. 

 

Lektion  
Undervisningstimme, i skolan vanligtvis 40 minuter, i den kommunala skolan är det 
schemalagda undervisningstimmar och på frigymnasiet bokar eleverna in sig till den 
lärare de behöver träffa och dessemellan styr de sin egen tid. 
 
Lärarna på det kommunala gymnasiet ansåg: 

att här träffar man dem inte i så korta pass utan det kan vara i 80-90 minuter i alla fall och 
då vill man att de ska komma igång allihop samtidigt och så har man det i någon sorts 
gemensam genomgång, i det programmet jag är lärare behöver de fantastiskt mycket hjälp.  

 
Lärarna på frigymnasiet menade: 

att eleverna bokar in sig vid behov, eller har vi föreläsningar och lektioner i den meningen 
att den är lärarledd men den är även en lärarledd lektion även om det är ett seminarium för 
det är ändå jag som lärare som har ansvar för processen att det blir diskussion. Jag tänker 
så här att ett lärarlett undervisningstillfälle är när man tänker i garanterad undervisningstid, 
när elever och lärare tillsammans har planerat ett arbetsområde satt upp mål och 
arbetsformer och redovisningsformer då är det så att säga en lärarledd process. Sedan ser 
det väldigt olika ut för vissa timmar sitter de här och arbetar tillsammans sedan kan de 
jobba med andra och jobba var och en för sig.   

 
Eleverna på det kommunala gymnasiet menar: 

att en sak var bättre förr det var att de hade kortare lektioner, de hade 60 minuters lektioner 
bara, vi har ju 90 minuters lektioner det är jättejobbigt, är man trött gör man ingenting sista 
halvtimmen istället, det beror på hur man är som person eller vilket humör man är på. 
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Eleverna på frigymnasiet menade: 
att det är ganska fritt och vi har bara vissa lärarledda lektioner, vi kan lägga upp vår egen tid, 
det känns bättre när man kunnat sitta och pluggat en hel dag för att känna att man gjort 
någonting och kunna avsluta det.  
 

Arbetssätt  
På den kommunala gymnasieskolan ska arbetslaget utgöra grundorganisationen för 
personalen. Tidsbegränsade arbetsuppgifter och projekt utanför arbetslaget möjliggörs. 
Arbetslaget ges utökat ansvar och ökade befogenheter kring arbetet med eleverna. 
Lärarna ges förutsättningar att utveckla sin lärarroll mot ett mera handledande 
mentorskap. Flexibla undervisningsmetoder och ökat ansvar förväntas öka elevernas 
motivation. Biblioteket skall vara en naturlig resurs för eleverna i utbildningen och ett 
stöd vid självständiga arbeten och undersökande arbetssätt. 
 
På frigymnasiet ska arbetssätt och arbetsformer präglas av variation och mångsidighet, 
elevens ansvar för det egna lärandet samt respekten för den enskildes behov och 
önskemål.  
 
Lärarna på den kommunala gymnasieskolan ansåg: 

att det finns en bra kvalitet i kommunala skolor, i vår skola då, kring undervisning i 
klassrum, men det behöver breddas där man jobbar i flexibla arbetsformer där eleverna 
känner ett visst frirum att få jobba klart sina uppgifter istället för att som nu, nu är lektionen 
slut, nu är det rast och så är det nytt ämne, de måste få känna att det är en arbetsplats för dem 
och att de har en möjlighet att jobba klart. Många av våra elever är duktiga att jobba på det 
här sättet med traditionella schemabyten, även de som inte klarar det behöver få en injektion 
att jobba på ett annat sätt, att tänka i nya banor kring lärandet. Att eleverna jobbar mer kring 
målplanering och planerar sin egen verksamhet och hur de ska lägga upp tiden och jobba 
mer individuellt med handledning och förstås inte ha läraren i samma rum hela tiden. 

 
Lärarna på frigymnasiet menade: 

att eleverna måste växa in successivt i det här sättet att jobba på, det är inget som man bara 
kan när man kliver från nian till gymnasieskolan och målen i sig är svårlästa, de måste ha 
mycket vuxenstöd, vi lägger ner mycket tid på den här mentorsrollen.  

 
Eleverna på det kommunala gymnasiet menade: 

att vi har nästan aldrig lärarlösa lektioner, vi hade nu i samhällskunskap det här flex 
systemet med de här större föreläsningarna, det var kul, men vi har det inte så ofta, enda 
gången läraren kallas för handledare är när vi har projektarbete. Det är mycket grupparbete 
nu men det är skönt som i svenskan att det är mindre grupper, att vara flexibel är att anpassa 
sig till olika sätt att ta in kunskap, olika arbetsformer.   
 

Eleverna på frigymnasiet menade:  
att vi lägger oftast upp vår egen studietid i vår kalender och att det blir regelbundet så att det 
inte bara försvinner, vi bokar in oss i grupper om man ska jobba med samma ämne för då 
har man hjälp av varandra och man kan diskutera eller om en lärare är där och ska hålla ett 
föredrag eller så arbetar vi individuellt.  
 

Flexibilitet 
I gymnasieskolan innebär flexibilitet att kunna välja utifrån ens egna behov och 
kunskapsnivå. Eleverna på det kommunala gymnasiet såg flexibiliteten som en 
anpassning av olika arbetsformer, de såg inte sin möjlighet att välja utifrån deras behov. 
Den kommunala skolan har fortfarande i stort sett förutom vid vissa projekt schemalagda 
timmar där flexibelt lärande och ämnesövergripande timmar kan bli svårt att genomföra. 

 22



På friskolan arbetar de mycket i projekt så ämnena går i varandra, eleverna väljer själva 
hur de vill redovisa resultatet. En skillnad i användandet av datorer som ett komplement 
var det på de båda skolorna, friskolan hade tillgång till många fler datorer och efter 
skoltid hade de möjlighet att jobba även då. 
 
Lärarna på det kommunala gymnasiet menade:  

att bryta ner scheman från ett antal ämnen för att lägga ihop i ett större arbetspass, hur man 
disponerar sin tid och var man vill sitta där läroprocessen ska bli mer individuellt anpassad. 
Att vara lyhörd och som lärare måste man vara oerhört flexibel. Flexibiliteten bygger på ett 
ansvarstagande som kan vara svårt för vissa att ta, en del elever skulle ta det som om de 
var lediga då. Läraren hade själv en kurs för vuxna där de jobbade mer självständigt och 
läraren tyckte det fungerade jättebra med motiverade vuxna. 

 
Lärarna på frigymnasiet menade:  

att flexibilitet är när man låter eleverna vara med och fundera över vad man ska göra och 
inte hänge sig åt någon bok eller väljer ett sätt att studera på som jag som lärare har tolkat 
eller mindre bestämt att det är de här utgångspunkterna som gäller, då måste man vara 
flexibel och våga låta elevernas associationsbanor till vad som är möjligt att göra med de 
här målen eller kursen och låta det få styra. För mig är det någon slags flexibilitet att gå in 
och fundera över om det är en möjlig infallsvinkel att jobba med de här målen. Eleverna 
väljer så olika program och vill ibland lyfta in någon annan kurs och vi försöker se till att 
det finns en möjlighet att välja lite över gränserna. Även att vara öppen för att skapa 
möjligheter till förändringar, det kan vara från konkreta saker till att flytta på en lektion för 
att det krockar med något annat. Att inte säga att det här inte går därför, eller så har vi 
aldrig gjort förr. Att se till hela verksamheten och vara beredd att ifrågasätta sig själv och 
förändra sådant som inte fungerar så bra. Istället för fast schema har vi ett bokningssystem 
i en kalender som eleverna kan boka in sig på och på det viset växer schemat fram efter 
behov och det tycker läraren är en fantastisk flexibilitet som skapar möjligheter. 

 
Eleverna på det kommunala gymnasiet menade:  

att vara flexibel var att anpassa sig till olika sätt att ta in kunskap, olika arbetsformer. De 
tyckte också att de yngre lärarna var mer flexibla än de äldre och att de som elever var 
oerhört flexibla, det skulle inte gå annars. 

 
Eleverna på frigymnasiet:  

ser flexibilitet som att ha möjligheten att välja efter sina behov vi lär oss på olika sätt, att 
prova på att redovisa på olika sätt det finns många former till examination. Att inte arbeta i 
samma grupp hela tiden, arbeta ensam och se saker utifrån andra synvinklar. 
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Diskussion och slutsats 
Syftet med studien var att jag ville undersöka hur lärare på en kommunal gymnasieskola 
och en fristående gymnasieskola anser att de bedriver undervisning samt om elever 
upplever delaktighet i sitt lärande. Läser eleverna på en friskola eller kommunalt 
gymnasium kan de räkna med att utbildningen ska vara likvärdig enligt staten, det är 
samma kriterier för vad de ska lära sig. Skillnaden mellan de två skolorna enligt 
intervjuerna är hur de kommer fram till kriterierna och målen och däri ligger hur 
genomförandet av undervisningen blir. Eleverna i en gymnasieskola kan i större 
utsträckning påverka sin utbildning genom att välja kurser, lägga till eller ta bort kurser 
jämfört med grundskolan.  

Lärande och undervisning 
Undervisningen vilar på en demokratisk grund enligt skolkommissionen och forskare 
menar att undervisning handlar om inlärning. Den nya läroplanen Lpf 94 säger att lärare 
ska öka arbetet över ämnesgränserna. Utifrån vad lärarna och eleverna på frigymnasiet 
uttryckte sig om samarbete över ämnesgränser så var de väldigt eniga om att så var fallet. 
Då eleverna skulle ha ett seminarium eller en föreläsning för att gå igenom uppgifter de 
skulle redovisa då kunde flera ämneslärare delta och det fungerade väldigt bra att väva in 
olika ämnen i samma genomgång. Läraren på frigymnasiet menade att våga släppa och 
inte styra eleverna med hjärnhand, att släppa ifrån sig en del av sitt övertag till eleven, att 
göra läroprocessen så bra som möjligt, att inspirera och vara lyhörd för gruppens behov. 
Eleverna tyckte att undervisning var att se saker på olika sätt och att starta upp, som en 
handledning där de fick tänka själva. Jämförelsevis med Lpf 94 och målet för hur 
gymnasieskolans riktlinjer anges är det tydligt att lärarna och eleverna i friskolan tycker 
att det fungerar väl när de arbetar över ämnesgränserna.  
 
Däremot på det kommunala gymnasiet var det svårt att väva samman ämnen eftersom de 
har schemalagda timmar och det gör det svårt att arbeta över gränserna. Varken lärare 
eller elever ansåg att de kunde arbeta över ämnesgränserna. Är det bara de schemalagda 
timmarna som stoppar samarbetet i ämnena, kan lärarna lösa så att det så småningom går 
att arbeta över ämnesgränser på något annat sätt, kan de se andra möjligheter? Isberg 
(1996) menar att enligt läroplanen har undervisningens innehåll och struktur fortfarande 
en kvantitativ kunskapsuppfattning och det gör att läraren blir förmedlare av kunskap på 
det traditionella sättet. Eleverna på det kommunala gymnasiet menade att undervisning 
var en form av överföring, att få kunskap. Lärarna på det kommunala gymnasiet utgick 
mycket från hur de själva ville bedriva undervisning. Av de lärare som jag intervjuat 
ansåg inga av dem att de förmedlade kunskap. När eleverna gjorde sin bedömning så 
ansåg eleverna på det kommunala gymnasiet att läraren förmedlade kunskap, de satt mest 
och lyssnade, att det var läraren som var aktiv och de passiva och att de blev väldigt trötta 
av att bara lyssna.  
 
En slutsats jag tycker mig kunna dra är att lärarna och eleverna på det kommunala 
gymnasiet är, enligt utsagorna från intervjuerna att de insocialiserar det mönster som 
skolan som institution erbjuder. Eftersom frigymnasiet erbjuder flera små grupprum och 
det därför är möjligt med gruppdiskussioner kan det vara ett bra sätt att våga delta och 
föra diskussioner och byta erfarenhet med andra.  

Organisation - Institution 
Skolan som institution får tillsynes en föränderlig karaktär då formen kan bytas ut men 
innehållet finns kvar. Jag tror att strukturen är så etablerad så de förändringar som man 
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försöker genomföra blir för ”små” för att en genomgripande förändring ska ske. Det 
”sitter i väggarna” så förmodligen blir det ganska givet hur undervisningen kommer att 
bedrivas om lokalerna, klassrummen, gruppstorleken och schemalagda 
undervisningstimmar är desamma. I en nystartad organisation med nysatta mål är det 
förmodligen lättare att genomföra förändringar om det är något som inte fungerar. En 
jämförelse med tanke på lokaler och med underlag av Carlgren (1999), undrar författaren 
om gårdagens klassrum är elevers vardag även idag? Utifrån vad elevintervjusvaren visar 
så har den kommunala gymnasieskolan fortfarande stora klasser kvar och eleverna tycker 
att det är jobbigt i vissa ämnen. Friskolan har små arbetsrum där fem elever har sin plats 
och två datorer på varje rum. De har även mindre klassrum och små grupprum. Eleverna 
tycker att det känns mer hemtrevligt och de tar dit personliga saker. Med underlag av 
Giddens (2003) har friskolan som organisation en större press att vara kvar som intressant 
skola än vad den kommunala skolan har. En kommunal gymnasieskola skulle 
förmodligen inte upphöra på grund av brist på elever utan istället för att skolan måste 
läggas ner för att spara pengar eller liknande. Friskolan måste marknadsföra sig som 
vilket företag som helst för att behålla de elever som går där och locka till sig nya elever 
och få ett bra rykte. Friskolor är konkurrenter till den kommunala gymnasieskolan 
eftersom friskolor har samma rätt till kommunala bidrag och antalet elever minskar i den 
kommunala gymnasieskolan. Friskolan bör gå med vinst eftersom skolan drivs som eget 
företag. Kan det vara så att det inte spelar någon roll vilken typ av pedagogik som 
används om inte skolans struktur bryts och byts ut. Det kan vara byte av lokaler till 
mindre rum och att arbeta i mindre grupper istället för att arbeta ständigt i stora klassrum 
med 30-35 elever. 

Mål planering, inflytande och delaktighet 
Österlind (1998) skriver om vikten av att planera sitt eget arbete för det egna lärandet och 
att läroplanen uttrycker att eleverna ska vara delaktiga och själva styra sitt arbete så långt 
det är möjligt. Utifrån mina intervjuer med eleverna tycker jag mig kunna se en skillnad i 
elevernas deltagande från båda gymnasieskolorna. Tillsammans med eleverna försöker 
lärarna att tolka målen och att vara mer eller mindre styrande i planeringen. Enligt 
eleverna i studien menar de att om de tar del i planeringen tar de också ett större ansvar 
och blir mer motiverade för sina studier. Eleverna på frigymnasiet ansåg att de var 
delaktiga i planeringen och målen och kände att de kunde påverka mycket. Lärarna på 
frigymnasiet tyckte det var viktigt att eleven var med i planeringen och att de förstod 
målen och betygskriterierna. De hade ständig kontakt, antingen via mail, eller träffar om 
det var något oklart. De arbetade mer medvetet utifrån målen som aktuella levande 
verktyg. De planerade, utvärderade, bedömde, dokumenterade allt utifrån målen 
tillsammans med eleven. Sjögren (1994) skriver om ett viktigt och intressant resonemang 
i lärarpropositionen om relationen mellan elev och lärare:  
 

Som regeringen ser det, är ett ökat inflytande i undervisningen inte så mycket en fråga om 
att eleven skall ta för sig, som att lärarna skall ge ifrån sig en del av sitt övertag vid 
planeringen. Skolans övergripande värdegrund om demokrati och ansvar måste praktiseras 
också i klassrummet. Läraren är dock alltid den som har huvudansvaret för planeringen och 
genomförandet av undervisningen. Ingen ifrågasätter därför att lärarens kunskaper och 
erfarenhet skall vara utslagsgivande vid planeringen av undervisningen utifrån de mål som 
gäller. Om däremot elevernas intresse och behov av kunskaper i större utsträckning får 
bilda utgångspunkten för denna planering blir de mera motiverade, vilket självfallet är till 
gagn för inlärningen.( Sjögren, 1994, citat sid171).  

 
Där kommer känslan in att våga lita både på sig själv som lärare och att våga lita på att 
eleven kan ta ett större ansvar. En lärare på frigymnasiet menade att det är viktigt att våga 
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släppa taget och tro att eleverna ”ror båten i land”. De pedagogiska kraven har ändrats 
enligt Österlind (1998) och numera ser man ansvarstagande, social kompetens, flexibilitet 
och reflektion som viktiga delar i lärande och utveckling.  
 
Frigymnasiets elever och lärare menade att undervisning är ett stöd och en hjälp att se 
saker på olika sätt och att lära eleverna tänka mer självständigt. Lärarna och eleverna ska 
vara delaktiga i undervisningen, som ska föra dem framåt tillsammans till något 
gemensamt. Lärarna på det kommunala gymnasiet gick tillsammans igenom målen med 
eleverna men de var svåra att tyda, de ville att eleverna skulle vara med och vara 
införstådda i sättet ”vi” ska jobba på. Den ena läraren ansåg att den kommunala skolan 
behövde närma sig ett flexibelt sätt att undervisa på och att undervisningen behöver 
breddas mer. Eleverna på den kommunala skolan ansåg att de hade väldigt lite att säga till 
om, de kände sig inte delaktiga och kunde just inte påverka planeringen av sitt arbete. 
Eleverna menade att det var bäst om läraren bestämde, för de vet hur det skall vara. 
Istället för att eleverna tog mer ansvar tolkade jag det som de inte ville ha ansvar över sin 
planering. En reflektion jag gjorde när jag läste i den kommunala skolplanen under 
elevansvar/elevinflytande var att det står ”dock bör elever alltid få hjälp med att 
utvärdera orsaker till eventuella misslyckanden för att lära av dem”. Min första tanke 
var, är det därför de överlåter åt läraren att bestämma för att de är rädda att misslyckas? 
Vad menas med misslyckas, hur tänker lärarna, vad menar de? Är det utifrån hur de ser 
att saker och ting ska göras, blir det ”fel” om eleverna gör på sitt sätt? För mig känns det 
onödigt att skriva ut den raden för det är också upp till läraren som är eller ska vara den 
handledare för eleven som gör att man ser under resans gång om det måste till en 
förändring eller inte, man kan inte vänta tills eleven har ”misslyckats”. Min tolkning var 
att lärarna på det kommunala gymnasiet utgick mycket från vad de själva tyckte var bäst. 
Lärarna menade att det är stor skillnad idag att bedriva undervisning än det var förr och 
de anser inte att de bedriver förmedlingspedagogik. 

Flextid - tar tid 
Beronius (1986 i Österlind, 1998) skriver om flextid, ökad frihet som är lätt att förväxla 
med schemafrihet. Intervjun med de kommunala eleverna visar att försök med flextid inte 
fungerade så bra, de sköt arbetet framför sig och tyckte att de hade så god tid på sig att de 
nästan inte hann bli klara tills de skulle redovisa. Det var svårt att planera. För man in ett 
nytt sätt att tänka tar det tid som Marton (1999) skriver, nytänkande och förståelse tar tid. 
Vid alla förändringar måste det få ta tid innan man kommer in i det nya tänkandet. Det 
går inte anser jag att lägga in någon gång ett försök till flexibelt lärande utan att ha en 
inlärningssituation där eleverna får lära sig hur det ska gå till på sikt. Det måste läras om 
och läras in, tränas om och det kan ta tid, längre eller kortare tid för olika elever. För att 
ett nytänkande ska ske måste ett avlärande också finnas med. Jag tolkade det som 
eleverna tog det som schemafrihet. Eleverna på frigymnasiet menade att det var svårt i 
början att ta eget ansvar för studierna innan de lärde sig att planera tiden. För en del 
elever tog det inte så lång tid att komma in i det nya sättet att studera medan andra 
behövde längre tid. Det självstyrda, flexibla lärandet och Internetbaserade lärandet är ett 
komplement till att ha lärarledda lektioner anser jag, liksom läromedel som böcker som 
en lärare på friskolan sade. Så istället för att använda oss av det ena eller andra skulle vi 
behöva hitta en balans att kunna utnyttja alla delar. Likaväl som att skolan är ett slutet 
system där skolan separeras från samhället och lärare arbetar utifrån ämnesexperter skulle 
skolan kunna vara ett öppet system där skolan integreras med samhället och ämnena 
används ihop med varandra, där lärare och elever arbetar tillsammans.  
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Min tolkning utifrån intervjuer och litteratur är att den kommunala skolan fortfarande 
drivs som en institution med något uppluckrade former och en vilja att förnya strukturen 
och att friskolan drivs som en organisation där eleven är i centrum. Det är fortfarande en 
stor skillnad mellan hur man genomför undervisning utifrån de intervjuer jag gjort och 
utifrån vad läroplanen och den lokala skolplanen säger. Utifrån intervjuerna och hur 
samarbetet fungerar mellan lärare och elev så drar jag den slutsatsen att friskolan arbetar 
mer efter de riktlinjer som står i läroplanen än vad den kommunala gymnasieskolan gör. 
Lärarna på det kommunala gymnasiet ansåg sig inte bedriva den förmedlingspedagogik 
som bedrevs tidigare. Däremot ansåg eleverna att det var läraren som fortfarande stod och 
pratade mycket till eleverna som fick ta in den information som gavs. Eleverna ansåg 
ändå att det var läraren som visste bäst vad de skulle lära sig och tyckte att det var ett bra 
sätt att arbeta på.  
 
Mitt resultat av denna undersökning tror jag hade blivit annorlunda och mer breddat om 
jag gjort observationer och intervjuat flera lärare från flera ämnesområden om deras syn 
på undervisning. De lärare som jag intervjuat har arbetat inom yrket i många år, jag tror 
om jag intervjuat nyexaminerade lärare och deras syn på hur undervisning bör bedrivas 
kanske resultatet blivit annorlunda. En slutsats är också att lärare och elever på det 
kommunala gymnasiet inte var eniga i hur det egentligen var med delaktighet, inflytande, 
ansvar och flexibilitet. På frigymnasiet var elever och lärare eniga om hur de arbetade 
tillsammans och de var mer samstämmiga i vad de gjorde än vad lärare och elever var i 
det kommunala gymnasiet. 
 
Eleverna på respektive skola underströk tydligt att de trivdes bra där de gick och de 
skulle inte vilja byta skola. 
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BILAGOR

Intervjufrågor 
Lärare 
Vad lägger du i begreppet undervisningsform? 
Vad krävs för att det ska bli en bra/god och effektiv undervisning? 
Vad är undervisning för dig? 
Vad fungerar bäst på din skola? 
Vad skulle kunna göras bättre? 
(Hur kan det se ut?) 
(Berätta hur du gör när eleverna ska vara med och bestämma upplägget på sina studier?) 
På vilket sätt är eleverna med på själva undervisningsinnehållet? 
När och hur har ni lärarledda lektioner? 
Om ni inte har lärarledda lektioner hur ser planeringen ut då? 
Förekommer seminarier, föreläsningar eller redovisningar eller kanske någon annan 
form? 
Det talas mycket om flexibilitet i skolan, vad innebär det för dig? Att vara flexibel? 
Berätta om ni arbetar i grupper eller i klasser och hur ser de ut? 
Är det något annat du vill tillägga? 
 
 
 
 
Elever 
Vad är undervisning för dig? 
Känner du/ni att ni kan vara med och påverka upplägget av era studier? 
När och hur har ni lärarledda lektioner? 
Om ni inte har lärarledda lektioner, hur ser planeringen ut då? 
Förekommer seminarier, föreläsningar, redovisningar eller någon annan form? 
Att vara flexibel, vad innebär det för er? 
Berätta om ni arbetar i grupper eller i klasser och hur ser de ut? 
Har ni tillgång till datorer på skolan, även på kvällar? 
Är det något annat ni vill tillägga? 
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