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Abstract 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare och rektorer på ett specifikt utbild-
ningscentrum uppfattar, möjliggör och förverkligar flexibelt lärande samt få deras insikt i vad 
flexibelt lärande bidrar till när det gäller elevers lärande. För att uppnå syftet med denna under-
sökning har följande frågeställnings ställts: Hur uppfattas flexibelt lärande av lärare och rektorer, 
vad uppfattar rektorer och lärare som positivt samt negativt med flexibelt lärande, hur möjliggörs 
och förverkligas utbildningscentrumets vision om flexibelt lärande av lärare och rektorer samt hur 
ser lärare och rektorer på det flexibla lärandets funktion när det gäller elevers lärande? 
 
Det använda källmaterialet består av intervjuer gjorda med 2 rektorer och 4 lärare som arbetar 
med flexibelt lärande på ungdomsgymnasiet och vuxenutbildning på ett utbildningscentrum i 
mellersta Sverige.  
 
Resultaten visar på att den generella uppfattningen om flexibelt lärande hos rektorerna och lärar-
na är positiv. Man kan se utifrån intervjuerna att de positiva sakerna med flexibelt lärande ofta 
cirkulerar kring relationen mellan lärare och eleven, medan de negativa sakerna ofta berör mer 
praktiska saker som angår både lärare och elev. Möjliggörandet och förverkligandet kan man säga 
består till största del att tillgodose elevers önskemål och behov. Detta innebär att man inte be-
gränsar sig på något sätt, eleverna erbjuds alla möjligheter till studier. Utifrån intervjuerna kan 
man dra slutsatsen att flexibelt lärande bidrar till elevers lärande på ett sådant sätt att kunskapen 
fördjupas och eleverna får en annan förståelse för den kunskap som dom skapar. Den problema-
tik vi kan se när det gäller det flexibla lärandet utifrån intervjuerna är att det saknas en allmän 
rådande definition av begreppet flexibelt lärande och att den socialkonstruktivistiska teorin inte är 
tillräckligt förankrad. Detta är nödvändigt för att projektet Flexibelt lärande ska lyckas.  
 
Sökord: Flexibelt lärande, rektorer och lärare, uppfattningar, möjliggöranden och förverkligan-
den, elevers lärande.  
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1. Inledning 
 
Visionen med dagens gymnasieskola är att den ska vara tillgänglig för alla. Ett sätt att uppnå den-
na vision är genom skolutveckling med flexibelt lärande, där eleverna får möjligheten att nå sina 
individuellt formulerade mål och själva får bestämma hur vägen dit ska se ut. På en del skolor 
runt om i Sverige pågår just nu projekt som brukar benämnas Flexibelt lärande, så även på det 
undersökta utbildningscentrumet i detta examensarbete. Denna skolutveckling speglar den trend 
som finns i dagens samhälle, där allt blir mer individualiserat. Detta ställer nya krav på elever, 
lärare och rektorer såväl som på politisk ledning. För lärarens del innebär det till stor del att från 
att befinna sig i centrum i ett klassrum så flyttar läraren sin position och hon/han tar rollen som 
arbetsledare, informatör, administratör, samtalsledarare, föreläsare eller handledare.  
 
Bland den tidigare forskning som finns kring flexibelt lärande, som kommer att presenteras sena-
re, kan man se att det finns en viss avsaknad kring rektorers och lärares egna uppfattningar av det 
flexibla lärandet. Mycket av det som tas upp i forskningen rör hur man praktiskt ska genomföra 
ett projekt som flexibelt lärande. Utifrån denna avsaknad av forskning samt inledningen skapas 
det en rad olika funderingar som skulle vara intressanta att undersöka. Detta är motiveringen till 
varför lärares och rektorers uppfattningar, möjliggöranden och förverkliganden av flexibla läran-
det på ett specifikt utbildningscentrum kommer att undersökas i detta examensarbete. Samt även 
hur flexibelt lärande bidrar till elevers lärande enligt lärare och rektorer. En viktig anledning till 
varför en sådan undersökning är av intresse ligger i att det kan bidra till fortsatt skolutveckling på 
det undersökta utbildningscentrumet. Samt ligger det även i vårt personliga intresse att undersök-
ta detta för att vi som snart nyexaminerade lärare skulle vilja veta mera om begreppet flexibelt 
lärande samt hur lärare och rektorer uppfattar och förverkligar denna pedagogiska modell.  
 
1.2 Syfte 
 
Vårt syfte med examensarbetet är att undersöka hur lärare och rektorer på ett specifikt utbild-
ningscentrum uppfattar, möjliggör och förverkligar flexibelt lärande samt få deras insikt i vad 
flexibelt lärande bidrar till när det gäller elevers lärande. 
 
1.3 Frågeställning 
 
1. Hur uppfattas flexibelt lärande av lärare och rektorer? 
2. Vad uppfattar rektorer och lärare som positivt samt negativt med flexibelt lärande? 
3. Hur möjliggörs och förverkligas utbildningscentrumets vision om flexibelt 
    lärande av lärare och rektorer? 
4. Hur ser lärare och rektorer på det flexibla lärandets funktion 
    när det gäller elevers lärande? 
 
 
1.4 Disposition 
 
Uppsatsen är uppdelad i två delar, den första delen behandlar den teoretiska bakgrunden och den 
andra delen behandlar materialet från intervjuerna. Den första delen av uppsatsen har till uppgift 
att skapa en förkunskap om flexibelt lärande. Även i den del kommer tidigare forskning att pre-
senteras, forskning som har en relevans till vår undersökning. Efter detta följer det i andra delen 
en presentation av resultatet från intervjuerna samt en sammanfattande slutdiskussion där resulta-
tet diskuteras utifrån syftet och den övergripande frågeställningen samt där vårt resultat kopplas 
samman med den tidigare forskningen.   
2 Metod  
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I detta avsnitt kommer vi att presentera val av metod, etiska ställningstaganden, vårt urval samt 
en presentation av det undersökta utbildningscentrumet och de personer som har intervjuats. Till 
sist kommer vi i detta avsnitt diskutera genomförandet av själva undersökningen.  
 
2.1 Val av metod 
 
När man ska försöka få fram en tydlig bild över hur lärare och rektorer uppfattar flexibelt lärande 
samt hur det bidrar till elevers lärande finns det två vägar man kan gå. Antingen används enkäter 
som försöker att fånga upp fler personers uppfattningar, eller intervjuer där endast ett par få per-
soners uppfattningar fångas upp genom vilket leder till en djupare förståelse för deras uppfatt-
ningar. För vår del föll det sig naturligt att använda oss av intervjuer, eftersom vi är intresserade 
av en djupare förståelse av flexibelt lärande. 
 
När det gäller intervjuer finns det en rad olika varianter man kan använda sig av. Allt från helt 
öppna intervjuer till intervjuer som är helt strukturerade. När det gäller de öppna intervjuerna 
kännetecknas de av att frågorna är mer rymliga och den som intervjuas kan fritt utveckla sina 
tankar kring ämnet som intervjun behandlar. Man kan säga att den som intervjuas ges möjlighe-
ten att ge sin personliga bild av verkligheten.1 Om man skulle genomföra en helt strukturerad 
intervju skulle det innebära att den intervjuade får en rad svarsalternativ att välja mellan. Den 
öppna intervjun är bättre att genomföra när man är intresserad av en persons åsikter och det 
finns inga felaktiga svar. Öppna intervjuer bidrar också till att man får en bättre förståelse för en 
situation som den intervjuade personen befinner sig i. Mer strukturerade intervjuer är mer lämpa-
de till undersökningar om saker som kan kvantifieras.2 Det kan till exempel handla om en under-
sökning om hur många lärare i ett arbetslag som använder sig av flexibelt lärande och i hur många 
kurser man genomför en sådan undervisning. Vi använde oss av en mer öppen intervjuteknik, där 
de intervjuade fick möjlighet att fritt utifrån ett antal frågor utveckla sina tankar och idéer.  
 
Att genomföra intervjuer med personer har sina risker. Risken finns att man leder personer till 
svar som de egentligen inte anser, men detta går att förebygga genom att försöka att inte ställa allt 
för ledande frågor, utan mera övergripande frågor som sedan personen får besvara utifrån olika 
aspekter. Som i vårt fall har vi konstruerat frågorna på ett sådant sätt att personen delvis besvarar 
frågorna utifrån hur utbildningscentrumet ser på det men samtidigt hur personen själv ser på 
saker och ting.   
  
2.2 Etiska ställningstaganden      
 
Med forskning kan man säga att det övergripande målet är att finna nya kunskaper för att vi 
människor ska bättre förstå den värld vi befinner oss i och för att vi ska kunna förbättra den.3  
Det kan skapas en problematik när målet med forskningen hamnar i tvist med individens rättig-
het till skydd i samhället. Det ställs krav på forskningen via samhället och dess medborgare, att 
den är väsentlig och håller en hög standard. I en forskningsstudie krävs det att man tar både hän-
syn till individens rätt till skydd men samtidigt till forskningens huvudsakliga mål. Detta innebär 
att forskaren måste överväga om vinsten av ny kunskap överstiger risker i form av negativa kon-
sekvenser för de intervjuade och även andra berörda. Det finns vissa forskningsetiska principer 
som är viktiga för oss att ta hänsyn till i vår undersökning. Dessa forskningsetiska principer finns 
till för att skapa normer för förhållandet mellan forskningskravet och individsskyddskravet. Det 
så kallade individsskyddskravet kan delas upp i fyra huvudkrav som ställs på forskningen, infor-
                                                 
1 Lantz A (1993:17-18).  
2 Linered I (2005:13). 
3 Linered I (2005:13). 
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mationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För oss innebar in-
formationskravet att vi var tvungna att informera alla berörda personer om syftet med vår forsk-
ning och samtyckeskravet innebar får vår del att de som intervjuades själv fick bestämma över sin 
medverkan. Konfidentialitetskravet ställer krav på oss forskare att ingen utomstående kan ta del 
av uppgifterna om deltagarna i intervjuerna och nyttjandekravet innebär att det insamlade materi-
alet från intervjuerna endast får användas till forskningens ändamål.4  
 
2.3  Urval 
 
Motiveringen till varför denna undersökning har gjorts på vår fadderskola ligger i att högskolan 
uppmuntrar till att man ska göra sitt examensarbete om någonting som kan bidra till faddersko-
lans skolutveckling. I den här undersökningen har vi valt att intervjua 1 rektor och 2 lärare på 
vuxenutbildningen samt 1 rektor och 2 lärare på ungdomsgymnasiet. Båda dessa institutioner 
ingår i samma utbildningscentrum, där projektet flexibelt lärande existerar. Projektet Flexibelt 
lärande, framför allt dess projektplan, kommer att presenteras mer utförligt i avsnittet bakgrund. 
Alla dessa personer som intervjuats jobbar med flexibelt lärande på ett eller annat sätt. Valet av 
just dessa rektorer grundar sig på att dessa två har ansvaret för det flexibla lärandet på sina insti-
tutioner. I valet av lärare fick vi olika namnförslag dels via utbildningscentrumets hemsida och 
även genom olika rektorer på utbildningscentrumet. Bland de namnförslag som vi fick valde vi ut 
4 lärare som arbetar med flexibelt lärande, för att göra intervjuer med.  
 
Varför vi valde att intervjua både rektorer och lärare grundar sig på att vi tror att det ger en mer 
djupare bild av det flexibla lärandet som bedrivs just på detta utbildningscentrum. Men samtidigt 
kan det ges en bredare bild över det flexibla lärandet eftersom rektorerna och lärarna har olika 
positioner inom det flexibla lärandet, vilket kan innebära att man har olika kunskaper kring detta. 
Därför är det intressant att se via intervjuerna hur rektorernas och lärarnas uppfattningar om det 
flexibla lärandet ser ut, om det finns likheter eller olikheter. Vi är medvetna om att intervjuer med 
elever kanske hade gett ytterligare ett perspektiv på det flexibla lärandet, men vårt syfte och vårt 
intresse ligger i att få reda på hur rektorer och lärare uppfattar, möjliggör och förverkligar det 
flexibla lärandet och hur de anser att det flexibla lärandet bidrar till elevers lärande.  
 
 
2.3.1 Presentation av utbildningscentrumet och de intervjuade personerna 
 
Detta utbildningscentrum som har använts i undersökningen är ett mellanstort utbildningscent-
rum i mellersta Sverige. Den består av ett kommunalförbund mellan två kommuner. Sammanlagt 
har man inom gymnasieskolan 14 program fördelade över tre mindre orter. Medan vuxenutbild-
ningen består av en rad olika utbildning som t.ex. gymnasiekurser, SFI, KY - och omvårdnadsut-
bildningar fördelade på fem mindre orter. Inom detta utbildningscentrum finns det ett pågående 
projekt som heter Flexibelt lärande, kort sagt kan man säga att projektet handlar om att kunna 
möjliggöra ett flexibelt lärande för eleverna inom utbildningscentrumet. 
 
Rektor A5 är den som är ansvarig för det flexibla lärandet på ungdomsgymnasiet. Han har en 
bakgrund inom vården, och på 80-talet började han att läsa till vårdlärare, och gick sedan även 
lärarutbildningen på 90-talet. Han har även gått den statliga rektorsutbildningen. Redan på 90-
talet kom han i kontakt med det problembaserade lärandet och blev intresserad av det. I samband 

                                                 
4 Vetenskapliga rådet (2002). 
5 Logiken bakom denna kategorisering av intervjupersonerna är uppbyggd på det sättet att intervjupersonerna som 
arbetar inom samma institution har samma bokstav i det anonyma namnet som vi har gett dem. Alltså rektor A hör 
till samma institution som lärare A1 och A2, medan rektor B hör till samma institution som lärare B1 och B2. Det 
läggs ingen värdering vid att bokstäverna A och B används för de olika institutionerna.    
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med att fick han en rektorstjänst såg han sin möjlighet att kunna förverkliga detta inom skolan. 
Sedan i år har han det pedagogiska ansvaret när det gäller det flexibla lärandet.  
 
Lärare A1 arbetar som gymnasielärare i samhällskunskap, religion och historia. Han är inblandad 
i specialidrotten och flexibelt lärande och är även ansvarig för demokratiutbildningarna för elever. 
Numera är han även projektledare för Edulinux6. Han har jobbat inom de flesta programmen 
och har jobbat inom detta utbildningscentrum sedan 1998. 
 
Lärare A2 blev klar med sin examen 1992. De första tolv åren arbetade hon som vårdlärare, men 
för fyra år sedan valde hon att bli flyttad till Samhällsprogrammet. Hon började läsa in psykologi 
och sociologi, för hon trodde att det sistnämnda skulle bli en kurs på gymnasiet. Men hon avslu-
tade aldrig sina sociologistudier eftersom det aldrig blev ett ämne på gymnasiet. Hon tycker att 
det har varit en intressant resa, att komma från ett program som är mycket mer praktiskt till ett 
mer teoretiskt program. Hon provade ett tag att gå tillbaka och arbeta som sjuksköterska men det 
blev inte alls som hon hade tänkt sig. Det självständiga och fria arbete som läraryrket erbjuder 
fanns inte alls inom sjuksköterskeyrket.  
 
Rektor B har jobbat inom utbildningscentrumet sedan 1997. Han har ansvaret för det flexibla 
lärandet på vuxenutbildningen. Först kom han dit för att reda ut strukturerna och ekonomin på 
Kunskapslyftet. När det var gjort fick han förfrågan om att ta över projektledarskapet på Kun-
skapslyftet. På det sättet kom han till detta utbildningscentrum. Egentligen kom han inte från 
skolmiljön från början utan han var egen företagare och som chef framför allt inom skogs - och 
trä. Så han har egentligen ingen pedagogiskt utbildning. 
 
Lärare B1 började jobba på detta utbildningscentrum 2001 som nyexaminerad lärare. Hon har 
hela tiden arbetar inom vuxenutbildningen men under det första året på utbildningscentrumet 
hade hon även viss undervisning på ungdomsgymnasiet – Samhällsprogrammet. Senaste åren har 
hon enbart jobbat på vuxenutbildningen. För ett antal år sedan blev hon erbjuden en tjänst som 
innebar halvtid reguljär undervisning och halvtid på distans. På så sätt kom hon i kontakt med 
distansutbildningen. Under årens gång har man på vuxenutbildningen ändrat begreppen lite 
grann, och idag säger man att man arbetar med flexibelt lärande istället för distans. Något som 
lärare E arbetar med nu på heltid.  
 
Lärare B2 har arbetat som lärare sedan examen 1985. Jobbade ett par år som outbildad lärare 
innan examen. Han är utbildad lärare inom matte och NO. De första 6-7 åren jobbade han på 
grundskolan innan han gick över till mer arbetsledande funktioner. Sedan 1997 har han jobbat på 
vuxenutbildningen på detta utbildningscentrum fast har i princip någon kurs på ungdomsgymna-
siet varje år. Arbetar på vuxenutbildningen med matematik och har varit arbetslagsledare ett antal 
år.  
 
2.4  Genomförande 
 
Alla kontakter med det undersökta utbildningscentrumet, alltså ungdomsgymnasiet och vuxenut-
bildningen, har skett via mail, där även bokning av tid för intervjuer skedde med de berörda per-
sonerna. Intervjuerna tog plats på de enskilda personernas arbetsplatser och intervjuerna tog ca 1 
timme vardera. Varje intervju gjordes enskilt med en intervjuperson åt gången.  
 
Sammanlagt hade vi konstruerat 18 frågor utifrån syftet med undersökningen. Vi valde att dela 
upp frågorna i fyra olika områden, flexibelt lärande, möjliggöranden och förverkligande, elevers 
lärande samt positivt och negativt med flexibelt lärande. Inledningsvis bad vi de intervjuade per-
                                                 
6 Ett EU-projekt om flexibelt lärande som det undersökta utbildningscentrumet är delaktig i. 

 7



sonerna att berätta lite kort om sig själv, hur deras bakgrund såg ut och hur de kom i kontakt med 
flexibelt lärande.  
 
Totalt genomfördes 6 intervjuer och varje intervju spelades in på bandspelare medan vi även för-
de anteckningar. I efterhand kan vi kommentera att kvalitén kanske inte var den bästa på de in-
spelade banden, vad detta berodde på är svårt att säga. Antingen att inspelningsutrustningen var 
gammal eller att det var mycket ljud runt omkring som fångades upp på banden. Inför varje in-
tervju fördelade vi frågorna sinsemellan, vilket ledde till att intervjufrågorna blev jämt fördelade 
mellan oss. Ibland valde vi att ställa följdfrågor t.ex. vid tillfällen när de intervjuade nämnde något 
intressant men vidareutvecklade inte svaret eller när vi upplevde att svaren behövdes förtydligas 
lite ytterligare.  
 
Bland de frågor som vi hade sammanställt innan intervjuerna var det endast en fråga som vi upp-
levde onödig eftersom den besvarades till stor del av frågan innan. Det var frågan som behandla-
de hur de möjliggör och förverkligar utbildningscentrumets vision om flexibelt lärande. Det var 
först efter två intervjuer som vi märkte att denna fråga var onödig att ha med, så i de fyra sista 
intervjuerna togs frågan längre inte med. I efterhand kan vi säga att vi känner att intervjuerna 
fungerade bra, vi fick bra och intressanta svar av de intervjuade personerna.  
 
3. Bakgrund 
 
I detta avsnitt kommer det undersökta utbildningscentrumets projektplan om det flexibla lärandet 
att presenteras. Det kommer även att presenteras en diskussion kring vad som menas med be-
greppet flexibelt lärande samt hur man motiverar valet av en sådan pedagogik. I detta avsnitt 
kommer även synen på kunskap och lärande att diskuteras utifrån ett flexibelt lärande perspektiv.  
 
3.1 Projektplan på det undersökta utbildningscentrumet 
 
På det undersökta utbildningscentrumet finns det sedan ht 2006 ett projekt som kallas Flexibelt 
lärande. I projektplanen framkommer det hur man uppfattar flexibelt lärande samt vilken vision 
man har med projektet. Det presenteras även några kortsiktiga och långsiktiga mål som de olika 
skolorna ska uppnå inom en viss period. Det finns vissa avsnitt i denna projektplan, t.ex. ekono-
miavsnittet, som kanske är mindre väsentliga att presentera här, medan det finns andra avsnitt 
som är av intresse för vår undersökning.  
 
Man berättar i projektplanen att inom detta utbildningscentrum har behovet av flexibelt lärande 
successivt växt, och för att tillmötesgå detta har vuxenutbildningen sedan några år erbjudit elever 
flexibelt lärande inom KOMVUX, Uppdragsutbildningen och KY. Inom det flexibla lärandet 
sker undervisningen både via distansstudier via Internet/Firstclass Education och som fysiska 
kursträffar, seminarier och föreläsningar. Undervisningen/handledningen sker dagtid och kan 
med fördel ske på kvällar och helger. 7  
 
Det undersökta utbildningscentret deltar i ett EU-projekt med inriktning E-
learning/Distanslearning. Projektet ska löpa över tre år och benämnas Edulinux8. Projekten ska 
använda sig av en Open Source Server, vilket innebär att alla dataprogram som används ska vara 
öppna och tillgängliga utan kostnader/licens för alla. Linux operativsystem utgör grunden för 
byggandet av den virtuella plattformen. Huvudsyftet är att skapa en Web-baserad plattform för 
läranden inom EU. Inom projektet ska pedagogiska verktyg och ett pedagogiskt förhållningssätt 

                                                 
7 Projektplan om Flexibelt lärande inom det undersökta utbildningscentrumets (2006:1). 
8 Inom Edulinux deltar sju europeiska länder bland annat Grekland, Polen och Cypern samt tre data företag.  
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gemensamt utvecklas. Respektive land får i uppdrag att utveckla en särskild del. Det undersökta 
utbildningscentrumets roll är att tillsammans med ett universitet på Cypern utveckla pedagogiska 
metoder och förhållningssätt som är lämpade för flexibelt lärande. Erfarenheter av pedagogisk 
och teknisk natur ska kunna ligga till grund för framtida distanslärande för skolor inom EU. Erfa-
renheter från projektet ska successivt ”vävas” in i det undersökta utbildningscentrumets flexibla 
lärande.  
 
I projektplanen framkommer det att visionen kring det flexibla lärandet är att skapa  
 

• Ett centra för flexibelt lärande där elever oberoende av tid och rum kan nå individuel-
la inlärningsmål.  

• Ett socialkonstruktivistiskt lärande inom en virtuell lärmiljö.  
• Möjligheter för samtal och dialog i ett virtuellt klassrum för skapande av kunskap.9 

 
Framför allt ska centrumet för flexibelt lärande betjäna vuxenutbildning, elever inom specialid-
rott, elever inom projektet Edulinux, elever som går del av ett fjärde kompletterande läsår, elever 
som byter program och då timplanerna inte överensstämmer med del av kurs eller hela kurser, 
elever som utifrån en elevvårdskonferens ska komplettera med del av kurs eller hela kurser samt 
elever som utifrån elevvårdskonferens ska ges möjlighet att studera i snabbare – alternativt lång-
sammare takt.  
 
Bland de långsiktiga målen framkommer det att under en 3-års period ska det undersökta utbild-
ningscentrumet skapa ett centrum för flexibelt lärande som utgör en egen verksamhet inom ut-
bildningscentrumet. Samt att det finns en tydlig organisation med tydligt förhållningssätt inom 
flexibelt lärande. Ytterligare ett långsiktigt mål är att vuxenutbildningen och ungdomsgymnasiet 
gemensamt arbetar med ett flexibelt lärande. Även att under en 3-års period ska minst 30% av 
ungdomsskolans totala utbud erbjudas som flexibelt lärande och 100% av vuxenutbildningens 
kurser/utbildningar erbjuds som flexibelt lärande.  
 
De kortsiktiga målen är betydligt fler, dessa mål ska enligt projektplanen uppnås under läsåret 
2006/2007. Rent organisatoriskt ska en tydlighet föreligga för det flexibla lärandet gällande rek-
torsansvar, budgetfördelning och att lärare tjänstefördelas till denna verksamhet. Enligt de strate-
giska kortsiktiga målen ska: 
 

• Eleverna som läser kurser inom flexibelt lärande uppleva att lärandet fungerar tillfredstäl-
lande.  

• Minst 3 kurser/kunskapsområden ska erbjudas som flexibelt lärande inom ungdomsgym-
nasiet. 

• Administrativa arbetsplaner/rutiner för flexibelt studier skapas.  
• En gemensam mall för studiehandledning tas fram. 
• Ett gemensamt arbetssätt för utvärdering och uppföljning av verksamheten skapas.  
• En modell för inlärningsstudio för SFI och GRUV skapas.10   

När man pratar om genomförandet av det flexibla lärandet på det undersökta utbildningscentru-
met säger man att det innebär att ett ”lärcentrum för flexibelt lärande” inrättas inom varje enhet. 
Inom dessa enheter ges stöd till specialidrottselever, samt möjligheter att välja ett utbud inom 
valbara kurser och individuella valet. Inom respektive lärcentra arbetar man utifrån ett gemen-
samt utvecklad pedagogiskt förhållningssätt. Detta förhållningssätt utgår från ett socialkonstrukti-
vistiskt synsätt. Inom ett socialkonstruktivistiskt synsätt menar man att alla människor ständigt 
                                                 
9 Projektplan om Flexibelt lärande inom det undersökta utbildningscentrumets (2006:2). 
10 Projektplan om Flexibelt lärande inom det undersökta utbildningscentrumets (2006:3). 
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försöker att tolka och bemästra sin omvärld. Människan är i grunden ständigt aktiv i sin strävan 
att skapa och konstruera sin egen verklighet. Kunskap kan inte överföras från en individ till en 
annan. Varje individ är själv aktiv och konstruerar själv sin ”nya kunskap” utifrån den yttre på-
verkan han eller hon utsätts för. Varje nytt intryck som individen utsätts för måste analyseras, 
syntetiseras och värderas innan ny kunskap kan nås. Enligt den socialkonstruktivistiska teorin 
sker detta i en social relation med andra individer, där diskussion och reflektion utgör viktiga 
grundingredienser, vilket är något som det undersökta utbildningscentrumet ska eftersträva efter 
att skapa enligt projektplanen.11

 
3.2. Den socialkonstruktivistiska teorin 
 
I denna del kommer den socialkonstruktivistiska teorin att mer utförligt att presenteras. Varför 
det är av intresse att presentera denna ligger i att man ska få en förståelse över vad teorin säger, så 
att man kan skapa sig en uppfattning om hur synen på lärandet ser ut inom det flexibla lärandet.    
 
Den socialkonstruktivistiska teorin grundar sig på den konstruktivistiska teorin som skapades av 
Jean Piaget. Enligt den konstruktivistiska teorin är kunskap något som människan skapar utifrån 
sina erfarenheter. Jean Piaget var en berömd schweizisk filosof och psykolog som levde mellan 
1896-1980. Enligt Piaget var kunskap ett mentalt redskap för människan att kunna förstå verklig-
heten. Kort kan man säga att alla former av mental aktivitet uppfattas som processer vilka skapar 
eller konstruerar något – föreställningar, begrepp, minnen och annat.12 I Piagets teoretiserande 
kan man urskilja tre huvudkomponenter, nämligen idén om jämvikt genom självreglering, tanken 
att människan till sin natur är nyfiken och vetgirig och föreställningen om tankestrukturen. Pia-
gets syn på lärande och kunnande är biologiskt grundat. Intelligensen uppfattas som ett biologiskt 
”organ” vars funktion hjälper oss att vara anpassade till omvärlden. Men funktionen förutsätter 
struktur. Därför är idén om tankestruktur en nödvändig ingrediens i Piagets teoretiserande. Då 
strukturerna är aktiva och konstruerar tänker vi, löser problem, förstår, minns, begriper, varseblir 
m.m. Begrepp, uppfattningar och minnesbilder är aspekter av strukturernas aktivitet. Vi har alltså 
enligt detta synsätt varken begrepp eller bilder lagrade i vår hjärna, vi har strukturer. Då dessa är 
aktiva och konstruerar begriper vi, uppfattar och minns. Tankestrukturer uppstår inte ur ingen-
ting, utan byggs utgående från dem som redan existerar. Det finns alltid ett utgångsläge att arbeta 
utifrån. Man kan se det på detta sätt, man kommer aldrig helt ”ren” till ett nytt fenomen utan har 
alltid någon form av förförståelse.13 Enligt Piaget utvecklar människan/barnet förståelse och fär-
digheter genom aktivt handlande.  
 
Det piagetanska perspektivet kompletterades och utvidgades av Lev Vygotsky som även han var 
filosof och psykolog. Medan Piaget hade ställt den enskilda individen i fokus plockade Vygotsky 
fram den sociala dimensionen som den viktigaste aspekten i tänkandets utveckling. Även Piaget 
hade framhållit att social interaktion var viktig för kognitiv växt, men han gick inte närmare in på 
karaktären av detta samspel. Genom att göra ”mind in society” till sitt huvudsakliga studieobjekt 
och lade all sin fokus på det, lyfte Vygotsky till fullo fram dem sociala dimensionerna av tänkan-
dets utveckling. Individens mentala utveckling, menade han, kan bara förstås som ett samspel 
mellan den sociala omgivningen - familjen, kamrater, skola, närsamhälle, stat och kultur. Enligt 
Vygotsky föds människan in i en redan existerande social människovärld. Här utvecklas hon ge-
nom att konfronteras med andra människor, deras beteenden, deras språk och deras hantering av 
redskap.14 Förmedlingen av kunskap sker genom den sociala kontakten med andra människor 
både praktiskt och språkligt. Såväl Vygotsky som Piaget anser att det är handlingen som har bety-
                                                 
11 Projektplan om Flexibelt lärande inom det undersökta utbildningscentrumets (2006:4). 
12 Andersson (2000:1).  
13 Bergbäck, Forozin (2003:6). 
14 Bergbäck, Forozin (2003: 6). 
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delse för människans utveckling. Det viktiga är alltså själva skapandeprocessen inte det eleven 
skapar.15

 
3.3 Flexibelt lärande, ett begrepp i mängden  
 
Begreppet flexibelt lärande är problematiskt eftersom det definieras på väldigt många olika sätt, 
några av dessa definitioner kommer att presenteras i avsnittet kring tidigare forskning. Det verkar 
dock som att flexibelt lärande i de flesta olika definitioner innebär någon form av flexibilitet i vad 
gäller tid och rum och där modern teknik som Internet har stor betydelse. Förutom att flexibelt 
lärande kan definieras på lite olika sätt finns det även andra begrepp som innebär i princip samma 
sak som flexibelt lärande, vilket diskuteras nedan. 
 
När en elev läser en text, gör en laboration eller diskuterar ett fall med några kurskamrater, brukar 
man säga att en elev genomför studier. På samma sätt brukar det som läraren gör benämnas för 
undervisning. Resultatet av undervisning och studier är i lyckade tillfällen att ett lärande sker.  
Numera har begreppet lärande blivit allt mer synonymt med studier, vilket visar sig i många poli-
tiska dokument, olika böcker och olika kurser. Begreppet studier har ofta ersatts av begreppet 
lärande trots att man fortfarande menar samma saker. En mycket trolig förklaring till detta är att 
en engelsk term har kommit in utan att blivit översatt, vilket inte är helt ovanligt. Den litteratur 
som används generellt i forskning och utvecklingsarbeten är huvudsakligen på engelska. Den 
engelska termen ”flexible learning” som betyder flexibla studier har blivit flexibelt lärande på 
svenska. Många påpekar att flexibelt lärande just borde kallas för flexibla studier istället. Å andra 
sidan förknippas begreppet studier ofta med mer traditionella utbildningsmetoder medan begrep-
pet flexibelt lärande hör samman med mindre traditionella utbildningsmetoder där man lär sig i 
såväl formella som informella sammanhang.16

 
Flexibelt lärande är ett begrepp som numera ofta har ersatt för vad man tidigare kallade för di-
stans, och distansutbildning. Dock har även distansutbildning genom åren haft många namn och 
det finns idag en mängd begrepp som på ett eller annat vis hör samman med begreppet flexibelt 
lärande. De olika begreppen kan framför allt kopplas samman till tre olika utgångspunkter för 
utbildning: ideologi, pedagogik och teknik/organisation. Begrepp som eLearning, livslångt läran-
de, open lerning och återkommandeutbildning kan kopplas till ideologiska idéer om vilken bety-
delse utbildning ska ha i samhället. Begrepp som virtuellt lärande, virtuella universitet, borderless 
education och online learning kan relateras till teknik/organisation, i denna grupp handlar det om 
hur undervisningen ska organiseras och att sådant som datorer och Internet ofta har en avgöran-
de funktion. Begrepp som interaktiv utbildning, samarbetslärande, individualiserat lärande och 
learning labs hör samman med pedagogiska teorier om hur man bäst löser olika utbildningspro-
blem. I denna härva av olika begrepp där ideologi, pedagogik och teknik påverkar, existerar be-
greppet flexibelt lärande. En del forskare menar att begreppet flexibelt lärande hör samman i 
gruppen som har teknik/organisation som sin utgångspunkt eftersom flexibelt lärande främst 
handlar om hur undervisning ska organiseras.17 Beroende vem man frågar kan man säkert få olika 
svar på vad flexibelt lärande betyder, och i vilken grupp det hör hemma, klart är dock att det 
finns många begrepp som i någon form kan relateras till flexibelt lärande. 
 
3.4 Motivering till flexibelt lärande 
 
Man kan motivera flexibelt lärande utifrån flera olika perspektiv. Det vanligast politiska argumen-
tet är att utbildning blir mera tillgänglig. Med flexibelt lärande kan vem som helst utbilda sig obe-
                                                 
15 Bergbäck, Forozin (2003:6). 
16 Holmberg C (2004:67-68). 
17 Holmberg C (2004:69-76). 
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roende av var i landet man bor och vilken livssituation man har. Denna motivering har både en 
demokratisk aspekt och en marknadsaspekt. Genom att skapa likvärdiga möjligheter för alla indi-
vider att delta i samhället bidrar det till demokratin och genom att höja utbildningsnivån i Sverige 
stärks landets konkurrenskraft. Den motivering som ofta nämns i debatten men ändå ofta blir 
bortglömd är den pedagogiska aspekten. Ur en pedagogisk aspekt ger flexibelt lärande stora möj-
ligheter för lärande och utveckling inom skolan. 18  
 
3.5 Synen på kunskap och lärande utifrån flexibelt lärande 
 
Som det sades i inledningen har synen på lärandet förändrats under det senaste decenniet, från ett 
behavioristiskt synsätt till ett konstruktivistiskt synsätt. Man har gått ifrån synen att man ska ge 
eleverna en inre inlärd bank med faktakunskaper till att se eleven som ett subjekt där kunskap 
skapas i ett socialt och kulturellt sammanhang. De nya kunskaperna eleven lär sig kopplar 
hon/han till sina tidigare erfarenheter och kunskaper.  
 
Om man bygger sin kunskapssyn på den socialkonstruktivistiska teorin när det gäller det flexibla 
lärandet, ser man kunskap som något som skapas inom varje individ utifrån den enskilda den 
personens tidigare erfarenheter och kunskaper. Man ser kunskapen som unik för varje individ 
och att det är inte något färdig produkt som kan överföras från en person till en annan. Kunskap 
innebär att man har fakta – och förståelsekunskaper för olika situationer samt att ha färdigheten 
och förtrogenheten att kunna använda sig av dem. Med denna kunskapssyn ser man lärandet som 
något som äger rum i individen, att nya kunskaper läggs till personens tidigare upplevelser och 
kunskaper. För att detta ska kunna ske krävs det ett socialt samspel, där dialogen har en stor be-
tydelse. Tanken är att inom dialogen skapas det en variation genom att tankar och åsikter ställs 
mot varandra. Det är just denna variation som, i mötet med andra, leder till lärande enligt den 
socialkonstruktivistiska teorin. 19

 
5. Tidigare forskning om organiserandet och genomförandet av flexibelt lärande 
 
Hur man rent praktiskt organiserar flexibelt lärande inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
är något som tidigare forskning ofta behandlar. Bland all denna forskning finns boken Flexibelt 
lärande skriven av Susanne Kjellin, Lilian Perme och Lars Skärgren.20 Författarna beskriver flexi-
bel lärande som en väg till frihet under ansvar för alla inblandade: elever, lärare och skolledning. 
Författarnas idé kring flexibelt lärande bygger på tanken att alla ska ha tillgång till lärande, oavsett 
familjeförhållanden och arbetssituation. Samt att det ska vara den enskilda individen som avgör 
var, när och hur länge studierna ska bedrivas. Enligt Kjellin, Perme och Skärgren ska inte det 
flexibla lärandet styras av sådant som schemapositioner eller mallar för beräkningar av studiepo-
äng. Däremot säger författarna att givetvis måste standarden på såväl undervisning som examina-
tion väl motsvara de krav som ställs inom andra utbildningsformer.  
 
Boken Flexibelt lärande bygger på författarnas egna erfarenheter, där det även ryms såväl över-
siktliga resonemang som konkreta exempel på hur undervisning kan planeras. Författarna gör 
även kopplingar till läroplanen, kursplaner och annan pedagogisk litteratur.  
 
Relevansen i denna forskning ligger i dess diskussion kring vad flexibelt lärande är samt vilket 
förhållningssätt man ska ha till denna undervisningsmetod. Kjellin, Perme och Skärgren presente-
rar i sin forskning en väldigt klar bild över vad flexibelt lärande byggs upp av. Man behandlar den 

                                                 
18 Thelin, Scherp (2004:22). 
19 Kjellin, Perme, Skärgren (2004:16- 17). 
20 Kjellin, Perme, Skärgren (2004). 
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socialkonstruktivistiska teorin21 som det flexibla lärandet bygger sin kunskapssyn på. Författarna 
för in denna teori i praktiken, vilket gör att man får en mer klarare bild över vad det flexibla lä-
randet innebär. Allt det rent praktiska som presenteras av författarna kanske inte har en direkt 
relevans till vår egen studie, men författarnas egna erfarenheter och tankar erbjuder läsaren en bra 
grund att bygga vidare på när det gäller det flexibla lärandet. Vilket innebär för vår del att vi har 
fått insikt i vad flexibelt lärande handlar om, något som vi inte hade någon kunskap om tidigare.  
 
När det gäller möjligheten att kunna genomföra flexibelt lärande på dagens skolor krävs det oftast 
ett omfattande skolutvecklingsarbete. Detta är något som behandlas i boken En skola för alla som 
är skriven av Erica Sahlin och Annika Becker.22 Deras forskning bygger på det förändringsarbete 
som Sydskånska gymnasiet var tvungna att gå igenom för att kunna erbjuda eleverna flexibelt 
lärande, en process som båda författarna var involverade i. Forskningen bygger på Sahlins och 
Beckers egna erfarenheter och reflektioner. Eftersom skolan är till för alla så anser författarna att 
det krävs att organisationen och lärandet ges så flexibla former, men samtidigt ska de olika roller-
na vara tydliga.23  
 
Det som är relevant i Sahlins och Beckers forskning är den diskussion som förs i boken kring 
lärarens roll i sammanband med flexibelt lärande. Det finns väldigt delade meningar kring om 
flexibelt lärande har förändrat lärarens roll. En del menar att det flexibla systemet har gjort att 
lärarens status har minskat medan det finns andra som säger att det flexibla systemet är inget nytt, 
det har man arbetet med länge.24 När det gäller lärarens status menar författarna att det flexibla 
lärandet i högsta grad förutsätter en lärares närvaro, vilket innebär ingen förändring för lärarens 
status. Visst har det flexibla systemet inneburit vissa förändringar för de lärare som inte tidigare 
har använt sig av denna typ av undervisning enligt författarna. Från att ha haft en tillvaro i 40-
minuterssnuttar av avspänning och kontroll av klassrummet till en tillvaro med t.ex. virtuell klass-
rum eller väldigt flexibla undervisningstillfällen.25  
 
Den slutsats som Sahlin och Becker drar av sin forskning är att för flexibelt lärande och skolut-
veckling ska lyckas krävs det att skolans organisation, t.ex. politiker, rektorer, lärare samt elever, 
genomsyras av ett flexibelt tänkande. Det krävs att det finns en dialog hela tiden mellan de in-
blandade och att de politiska målen är beslutade ur ett elevaktivt och flexibelt perspektiv.26 Något 
som författarna menar har skett inom det Sydskånska gymnasieförbundet.  
 
En intressant aspekt inom det flexibla lärandet är vilka faktorer som påverkar engagemanget och 
deltagandet i projekt som involverar flexibelt lärande. I examensarbetet Vilka faktorer påverkar 
engagemang och deltagande i projektet Flexibelt lärande, skrivet av Maria Boström och Inger Nybrodahl, 
behandlar man just dessa faktorer.27 Genom en enkätundersökning bland lärare och elever på 
gymnasiet har man fått fram möjliga orsaker till varför engagemang och deltagandet är lågt i pro-
jektet Flexibelt lärande. Deltagarna i projektet använder en utbildningsmiljö för webbaserat läran-
de som heter Ping Pong.  
 
Det som är relevant i denna forskning är just vilka faktorer som påverkar lärarnas engagemang 
och deltagande i projektet Flexibelt lärande. Utifrån det sammanställda materialet framkommer 
det enligt författarna att många lärare upplever sig inte ha tillräckligt med kunskaper om datorer 
för att kunna använda det i undervisningen. Enligt Broström och Nybrodahl krävs det ytterligare 
                                                 
21 Kjellin, Perme, Skärgren (2004:17). 
22 Sahlin, Becker (2005). 
23 Sahlin, Becker (2005:14-19). 
24 Sahlin, Becker (2005: 47). 
25 Sahlin, Becker (2005:59). 
26 Sahlin, Becker (2005:64). 
27 Boström, Nybrodahl (2001). 

 13



resurser för att utbilda lärarna inom data, framförallt de äldre lärarna. Utbildning ska ske kontinu-
erligt, i egen takt och anpassas individuellt beroende på förkunskaper. Författarna föreslår även 
att datakunskap ska vara självklart och obligatoriskt på lärarutbildningarna. I författarnas forsk-
ning framkommer det att orsaken till att många lärare inte har utbildat sig inom data är bristen på 
tid. Det har helt enkelt varit en prioriteringsfråga. Dock kan författarna konstatera att de lärare 
som har gått utbildning inom data upplever att de har blivit säkrare och att arbetet har blivit roli-
gare.28 Ytterligare en faktor som påverkar lärarnas engagemang och deltagande i projektet Flexi-
belt lärande är informationen. Enligt författarna framkommer det i deras undersökning att infor-
mationen inte har fungerat så bra som man trodde. Information har inte nått lärarna och den 
information som har nått lärarna har inte lärarna tagit till sig. Det visar sig i undersökningen att 
många lärare använder orden flexibelt och lärande, men i olika sammanhang och var för sig.29 
Samtidigt är det en del lärare som säger veta för lite för att överhuvudtaget kunna ha en inställ-
ning. Författarna ser också en viss fara med att en del lärare likställer flexibelt lärande med enbart 
distansutbildning. Boström och Nybrodahl anser att det är viktigt att lärare inser att flexibelt 
lärande handlar om att ge elever möjligheten att välja studiesätt utifrån deras egna behov och 
möjligheter, vilket inte bara behöver innebära distansstudier. Frågan som författarna ställer sig 
om detta problem med informationsflödet kan bero på att rektorer inte har varit inblandade i 
själva projektarbetet utan bara i form av styrgrupp. Enligt Boström och Nybrodahl framkommer 
det även från Projektledningen att man upplever att lärarna saknar engagemang och motivation 
för projektet Flexibelt lärande, dock visar själva undersökningen på att hälften av lärarna har sva-
rat att de har en positiv inställning till projektet. Författarna tror inte att det är själva projektet 
som lärarna vänder sig mot utan det är de nya arbetsformerna som innebär nytänkande och an-
norlunda utformning av lektioner för lärarna. Framförallt verkar det svårast hos den äldre genera-
tionen lärare att ställa om sig till det nya tänkandet.30 Ett sätt att tackla problemet enligt författar-
na är att istället fråga lärarna hur de själva vill lägga upp sitt ämne för att hänga med i utveckling-
en och inte fasta i gamla metoder.31 Framför allt efterlyser författarna en godare kommunikation 
mellan rektorer och lärare, och samtidigt ett samarbete mellan lärare för att skapa en motivation 
hos dem. Denna motivation ska i sitt led leda till en motivation hos eleverna, lärarna får inte 
glömma att de finns där för eleverna något som författarna påpekar många gånger i sitt examens-
arbete. 
 
Ett annat exempel på tidigare forskning är boken flexibelt lärande i praktiken med Monica Sand-
ström som projektledare. Boken tar upp hur flexibelt lärande ser ut inom projektet nätverksgym-
nasiet i Jämtland. I boken beskrivs hur man inom projektet använder sig av flexibelt lärande på 
vuxenutbildning, gymnasieskolan och olika distanskurser.  I boken medverkar ett flertal olika 
skribenter, lärare, elever, handledare och skolledare som berättar om hur flexibelt lärande kan se 
ut i praktiken.32   
 
Relevant för vår undersökning är hur man definierar flexibelt lärande. Inom projektet nätverks-
gymnasiet definierar man flexibelt lärande på flera olika sätt. Man ser flexibelt lärande som ett 
anpassat lärande med hjälp av modern teknik, baserat på ansvarstagande, delvis oberoende av tid 
och rum En enklare definition man har är att flexibelt lärande ses som ett lärande med mer eller 
mindre teknik och mer eller mindre distans. Man definierar även flexibelt lärande utifrån tre olika 
nivåer:  
 

• flexibla studier - elevnivån  

                                                 
28 Boström, Nybrodahl  (2001:25). 
29 Boström, Nybrodahl (2001:25).  
30 Boström, Nybrodahl (2001:26). 
31 Boström, Nybrodahl (2001:26). 
32 Flexibelt lärande i praktiken ( 2005).  
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• flexibel undervisning – lärarnivån 
• flexibel utbildning – organisationsnivån33  

 
I boken nämns att den viktigaste lärdomen är att flexibelt lärande är ett förhållningssätt och där 
ett systemtänkande är viktigt eftersom allt hänger ihop. Viktigast är nya arbetssätt för lärare och 
elever men om resultatet ska bli bra måste även omgivningen förändras. Sådant som lokaler, lä-
romedel, studievägledning, bibliotek, och tekniska hjälpmedel men även personal och elevinfly-
tande måste stå i fokus för att det flexibla lärandet ska fungera.34  
 
Boken är också intressant för oss eftersom den tar upp vilka fördelar respektive nackdelar det 
finns i praktiken med flexibelt lärande, särskilt intressant är lärares uppfattning. En del av det 
flexibla lärandet inom nätverksgymnasiet är att eleverna skriver en loggbok/reflektionsbok. Lä-
rarna anser att eleverna har utvecklat sitt loggboksskrivande enormt och att loggbokskrivandet 
har utvecklat framförallt många tysta elever. Genom detta arbetssätt får eleverna en helt annan 
möjlighet att visa sidor som annars aldrig kommer fram, reflektionerna blir djupare och möjlighe-
ten för individuell handledning ökar. En annan viktig del av det flexibla lärandet är att eleverna 
använder sig mycket av Internet. Lärarna menar att eleverna har utvecklats i att ta eget ansvar för 
sina studier i och med att jobba mycket med/genom Internet. De anser att eleverna lär sig söka 
information, utveckla sitt källkritiska tänkande och ser helhet i stället för detaljer. Lärarna anser 
vidare att grunder för flexibelt lärande är att kunna ge eleverna snabb respons, och att de därför 
har höga ambitioner att svara på frågor snabbt.35 Lärarna inom nätverksgymnasiet är i överlag 
väldig positiv till att IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) får stor betydelse i un-
dervisningen. De anser att elevernas motivation kan öka ifall man använder sig av modern teknik 
inom skolans värld, teknik som de flesta eleverna känner till. Dock finns det fortfarande en del 
som fortfarande kan utvecklas framförallt är man begränsad av lärarnas kunskaper inom IKT, 
vilket i många fall kräver fortbildning. Ett annat problem är att många inte anser sig ha tid att 
genomföra de förändringar som fortbildandet kan ge insikt om.36    
 
Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) har gett ut en del böcker kring flexibelt lärande ett 
exempel på det är boken Utsikter och insikter: en antologi om flexibelt lärande i vuxenutbildningen. De 
olika avsnitten i boken behandlar flexibelt lärande utifrån olika perspektiv, från det pedagogiska 
till det organisatoriska på vuxenutbildningen. Boken tar upp att inom CFL definierar man flexi-
belt lärande som friare studieformer.  Flexibelt lärande kännetecknas av friare kursstar-
ter/kursslut, friare studieformer, flera olika lärstilar, egen studietakt, validering av den studerandes 
kunskaper, friare examinationsformer, geografisk obundenhet, användning av såväl text, bild, ljud 
och multimedia i lärandet.37   
 
I ett avsnitt i denna bok skriver Katina Thelin och Hans Åke Scherp om huruvida flexibilitet är 
ett lärande eller hinder. Författarna är generellt sett positiv till flexibelt lärande men de menar att 
det finns tre olika dilemman som skapas för lärarna och som man bör uppmärksamma. Det för-
sta dilemmat är hur man ska organisera lärandet, ska man utgå från eleven eller ämnet. Problemet 
är att ett flexibelt lärande försvårar ämnesövergripande samarbeten eftersom många vuxenstude-
rande väljer att läsa enstaka ämnen.  Det är även svårt att skapa ett arbetssätt som bygger på sam-
arbete elever mellan, då även om de läser samma kurser gör det i olika takt. Det andra dilemmat 
är ifall det sker en individualisering eller privatisering av lärprocesser. Man uppmärksammar att 
många lärare väljer att dela ut studiehandledning som eleverna får vid kursstart och som eleven 

                                                 
33 Flexibelt lärande i praktiken (2005:58). 
34 Flexibelt lärande i praktiken (2005:12). 
35 Flexibelt lärande i praktiken (2005:17-18). 
36 Flexibelt lärande i praktiken (2005:36-37). 
37 Thelin, Scherp (2004:21). 
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sedan arbetar med i egen takt under hela kursen. Dessa kan se väldigt olika ut men många av dem 
är problematiska eftersom de inte tar hänsyn till elevernas bakgrund/intresse utan de bidrar till att 
alla elever arbetar med samma uppgifter även om de förvisso själv kan bestämma takt och plats. 
Det tredje dilemmat är huruvida det skapas ett lärande eller bara en formell behörighet. Risken 
finns att studietakten drivs upp för att på kort tid kunna läsa in de formella kunskapsmålen när 
man samtidigt hade lärt sig mer på att låta kursen ta längre tid. 38

 
6. Resultat 
 
I detta avsnitt kommer resultaten från intervjuerna att redovisas. Sammanlagt är det 6 intervjuer 
som har gjorts med 2 rektorer och 4 lärare på vuxenutbildningen och ungdomsgymnasiet i det 
undersökta utbildningscentrumet. I detta avsnitt kommer 6 olika delar att presenteras, som är 
delvis baserade på de uppdelningar som gjordes av intervjufrågorna. Först kommer rektorers och 
lärares uppfattning om det undersökta utbildningscentrumets definition av flexibelt lärande att 
presenteras. Den andra delen kommer att behandla rektorernas och lärarnas uppfattning kring det 
undersökta utbildningscentrumets vision kring flexibelt lärande. Den tredje delen kommer att 
presentera rektorernas och lärarnas personliga uppfattning av flexibelt lärande. Den fjärde delen 
kommer att presentera rektorernas och lärarnas uppfattning om hur man möjliggör och förverkli-
gar det flexibla lärandet. Den femte delen kommer att presentera resultaten kring vad rektorer 
och lärare anser flexibelt lärande bidrar till när det gäller elevers lärande och till sist kommer rek-
torernas och lärarnas personliga åsikter om vad som är positivt och negativt med flexibelt lärande 
att presenteras. Inom presentationen av resultatet kring vad rektorer och lärare ansåg vara positivt 
och negativt med flexibelt lärande, framkommer det även deras syn på framtiden.  
 
Inom varje del kommer intervjufrågorna att presenteras, och varje del är även uppdelat på ett 
sådant sätt att resultaten från ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen presenteras separat. 
Däremot har vi valt att inte separera presentationen av rektorns och lärarnas uppfattningar inom 
samma institution. Motiveringen till detta upplägg grundar sig på att det känns mest naturligt att 
presentera de två olika institutionerna för sig, och det gör det även enklare för läsaren att läsa 
texten. I redovisningen av resultatet kommer endast ett par citat att presenteras, anledningen till 
detta är att vi tyckte att texten skulle flyta på bättre om endast ett par få citat togs med. 
 
 
 
6.1 Definitionen av flexibelt lärande och den socialkonstruktivistiska teorin 
 
I denna del kommer resultaten från intervjuerna kring skolans definition av flexibelt lärande att 
behandlas. Även rektorernas och lärarnas uppfattning av den socialkonstruktivistiska teorin 
kommer att presenteras i detta avsnitt. De frågor som ställdes var: 
 
- Hur ser utbildningscentrumets definition av flexibelt lärande ut? 
- Vad bygger ni denna definition på, någon speciell teori? 
- Hur uppfattar du ett socialkonstruktivistiskt lärande?  

 
Ungdomsgymnasiet 
 
Inom ungdomsgymnasiet framkom det både hos rektor A, lärarna A1 och A2 att en allmän defi-
nition av begreppet flexibelt lärande inte existerade på utbildningscentrumet. Däremot säger lära-
re A1 att om det finns en definition, så handlar det för hans del om ett möjliggörande för elever-

                                                 
38Thelin, Scherp (2004:23-30). 
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na att fullgöra kurserna oberoende av tid och rum. När det gäller definieringen av flexibelt läran-
de poängterar rektor A att det är viktigt att förstå att det handlar om ett komplement till traditio-
nellt lärande. Lärare A2 däremot uppfattar det vara svårt att kunna finna en allmän definition av 
begreppet flexibelt lärande på grund av att det är så många individer involverade i projektet flexi-
belt lärande. Även om det inte finns en allmän definition av flexibelt lärande inom utbildnings-
centrumet, så finns det inom ungdomsgymnasiet en medvetenhet kring att flexibelt lärande är 
konstruerad utifrån socialkonstruktivistiska tankar. Detta är något som både rektor A, lärarna A1 
och A2 säger i intervjuerna. Enligt rektor A, och även den socialkonstruktivistiska teorin, sker 
lärandet bäst inom sociala sammanhang, vilket framkommer nedanför av citatet taget från rektor 
A.    
 

Det ska vara reflektivt, det ska vara kommunikativt och det ska ske i ett socialt sammanhang. 
Visst kan jag lära mig själv, läsa en bok och skriva men det är först när jag delar mina tankar 
med andra, när jag skapar mina hypoteser och försöker att utveckla tillsammans med andra 
som jag lär mig. 39

 
Lärare A1 säger att ett socialkonstruktivistiskt lärande handlar om att eleven själv ska kunna byg-
ga sin kunskap, att eleven själv ska kunna göra sin kunskap till ett redskap. När lärare A2 diskute-
rar den socialkonstruktivistiska teorin säger hon att det handlar mycket om ett lärande som sker 
via interaktion, vilket framkommer av citatet nedanför.  
 

Det är interaktion som är viktig, en interaktion inte bara mellan elev och lärare, utan det är 
en interaktion mellan alla parter som är inblandade i en lärarsituation för en elev.40   

 
Alla tre som intervjuades på ungdomsgymnasiet var väldigt noga med att poängtera att ett 
socialkonstruktivistiskt lärande kan endast ske inom ett socialt sammanhang. Hur detta 
sociala sammanhang kan se ut är väldigt olika, beroende på vilken situation eller miljö ele-
ven befinner sig i. Om inte en grupp existerar måste lärandet ske i dialog med läraren säger 
rektor A. Något som även lärarna A1 och A2 säger, lärare A1 säger också att han försöker 
att uppmuntra eleverna till att utnyttja gruppen som en resurs när det gäller lärandet.     
 
 
 
Vuxenutbildningen 
 
På vuxenutbildningen framkommer det att det inte finns någon enhetlig definition av begreppet 
flexibelt lärande på utbildningscentrumet, och om det finns någon är det väldigt spretig anser 
lärare B2. Däremot säger lärare B1 att man har på vuxenutbildningen definierat begreppet flexi-
belt lärande, det handlar om att man tittar på individens behov och försöker att tillgodose utifrån 
elevernas förutsättningar. Enligt rektor B finns ingen definition av begreppet flexibelt lärande 
eftersom han anser att man har befunnit sig mer i görandet, alltså man har lagt fokus på det prak-
tiska istället för det teoretiska. Men inom projektet Flexibelt lärande finns en början på en defini-
tion som bygger på synen att man är oberoende av tid och rum poängterar rektor B. Tid och rum 
är något som även lärare B2 nämner i diskussionen kring definitionen av flexibelt lärande. Att det 
finns en avsaknad av definiering av begreppet anser lärare B1 har satt sin färg på projektet Flexi-
belt lärande.  
 
När det gäller den socialkonstruktivistiska teorin säger rektor B att den egentligen inte är den 
viktigaste utan det är upplevelsen hos respektive individ som är det viktigaste. Han tror att det är 

                                                 
39 Intervju gjord med rektor A 070426. 
40 Intervju gjord med lärare A2, 070423. 
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fel att låsa sig till en speciell teori i ett första läge, utan det är något som skapas utifrån elevernas 
önskemål. Även lärare B1 säger att den socialkonstruktivistiska teorin är något som inte följs på 
vuxenutbildningen och inte heller inom hela utbildningscentrumet skulle hon vilja påstå. Hon 
säger att teorin har plockats in i projektplanen av en visionär ledningsman och det är något som 
inte många känner sig bekanta med. Varför man inte följer den socialkonstruktivistiska teorin 
beror på att ibland krävs det ett förhållningssätt hos lärarna som inte överensstämmer med det 
socialkonstruktivistiska tänket säger lärare B1. Hon nämner som exempel att inom den socialkon-
struktivistiska teorin talar man om inlärning inom grupp medan inom flexibelt lärande kan inlär-
ning ske på väldigt många olika sätt. Lärare B2 säger att när man arbetar med flexibelt lärande 
inom utbildningscentrumet så utgår man inte från den socialkonstruktivistiska teorin, man utgår 
istället från att finna ett upplägg som ser till varje individs behov, vilket även rektor B och lärare 
B1 säger.  Enligt rektor B handlar den socialkonstruktivistiska teorin om att kunna koppla läran-
det till verkligheten, att man kan koppla kunskapen man har till tillämpningen. Själva lärandet 
behöver inte ske på skolan enligt rektor B, utan kan lika väl ske i samhället runt omkring. Vilket 
den socialkonstruktivistiska teorin även säger poängterar han. För lärare B2:s del handlar den 
socialkonstruktivistiska teorin om att kunna skapa sin kunskap själv, något som han anser vara 
väldigt svårt när det gäller hans ämne matematik. Därför anser han det mest lämplig för hans del 
att använda sig av en variation av flexibelt och traditionell undervisning.         
 
6.2 Det undersökta utbildningscentrumets vision kring flexibelt lärande 
 
I denna del kommer resultatet kring de frågor som ställdes om utbildningscentrumets vision att 
redovisas. De frågor som ställdes var: 
 
- Är du införstådd i utbildningscentrumets vision kring flexibelt lärande? 
- Har informationen/kommunikationen mellan rektorer och lärare fungerat bra när det gäller  

utbildningscentrumets vision om flexibelt lärande?   
 
Ungdomsgymnasiet 
 
Av de personer som intervjuades på ungdomsgymnasiet ansåg alla sig vara införstådda i utbild-
ningscentrumets vision kring det flexibla lärandet. I intervjun med rektor A framkom det att vi-
sionen är att skapa ett alternativ till ungdomar och vuxna att nå gymnasiekompetens. Något som 
även lärare A2 säger, men visionen handlar även för hennes del om att lyckas motivera eleverna 
till att studera. Inom skolans vision för flexibelt lärande har man drömmen att någon dag kunna 
erbjuda flexibla intag, något som rektor A och lärare A1 berättar. Men visionen är också enligt 
lärare A1 att man ska kunna bli ett alternativt program för de elever som inte finner något pro-
gram som passar dem. För att man ska kunna möjliggöra denna vision krävs det att kommunika-
tionen mellan rektorer och lärare fungerar bra anser alla tre intervjuade personer. Inom denna 
kommunikation är det viktigt att det finns tydliga roller hos rektorerna och lärarna. Något som 
lärare A1 diskuterar, vilket framkommer av citaten nedanför. 
 

Som jag har uppfattat det, att vi arbetar, har rektorn visionen och sätter ut ramarna.  Dessa 
ramar måste vi hålla oss inom, ekonomiska som juridiska. Vad säger skolan och skolchefen 
att vi får göra. Sedan är det väldigt mycket upp till oss inom det flexibla arbetslaget att kom-
ma med förslag; så här skulle vi vilja göra. Sedan har vi dialog med rektorn där han säger vad 
som är möjligt och inte möjligt. Jag tycker vi har en bra dialog med rektorn. 41

 
Rektor A säger att hans roll som rektor handlar mycket om förmedla det rätta förhållningssättet 
till lärarna, han försöker att undvika att peta så mycket i detaljer. Lärare A2 anser att kommunika-

                                                 
41 Intervju gjord med lärare A1, 070426. 
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tionen med rektorn är väldig viktig eftersom rektor har rollen att kunna peppa lärarna men samti-
digt kunna bromsa lärarna när det går för fort. Alla personer som intervjuades på ungdomsgym-
nasiet anser att kommunikationen mellan rektorn och lärarna fungerar bra.  
 
Vuxenutbildningen 
 
På vuxenutbildningen anser man sig vara införstådd i utbildningscentrumets vision om flexibelt 
lärande. Men ingen av de intervjuade går närmare in på vad visionen säger förutom lärare B2. 
Han säger att visionen handlar om att lyckas ta emot alla elever i princip efter deras behov och 
kunna anpassa sig efter det. Rektor B säger att utbildningscentrumets vision bygger på det som 
man har arbetat med hela tiden på vuxenutbildningen. Lärare B1 nämner att visionen om det 
flexibla lärandet handlar om att skapa ett samarbete mellan vuxenutbildningen och ungdoms-
gymnasiet. Hon nämner även de tekniska visionerna men anser att dessa är sekundära. Fokusen 
ska ligga på mötet med den individuella eleven. Det är själva pedagogiken som är det viktigaste 
inte det tekniska säger hon. Alla nämner att för att kunna uppnå visionen krävs det att kommuni-
kationen ska fungera bra, vilket det finns en del olika uppfattningar om hos de intervjuade på 
vuxenutbildningen.  
 
Rektor B anser att det är först nu som kommunikationen har blivit lättare mellan rektorer och 
lärare, innan var den väldigt spänd. Mycket på grund av att det har varit många barriärer att bryta 
och att det har funnits en misstänksamhet gentemot flexibelt lärande säger rektor B. Även att det 
finns en avsaknad av definition av begreppet flexibelt lärande tror han kan ha bidragit till den 
misstänksamhet som har funnits och kanske finns till en viss än idag. Lärare B1 anser däremot att 
kommunikationen mellan rektorer och lärare har fungerat bra på vuxenutbildningen, däremot 
uppfattar hon det konstigt att kommunikationen mellan vuxenutbildningen och ungdomsgymna-
siet inte fungerar bättre. Om kommunikationen hade varit bättre mellan dem hade man kanske 
sett vuxenutbildningen som en resurs inom projektet Flexibelt lärande, eftersom man har arbetat 
med flexibelt lärande mycket längre på vuxenutbildningen än på ungdomsgymnasiet. Något som 
även rektor B nämner i intervjun med honom. Som exempel när det gäller detta nämner lärare B1 
den gemensamma mallen över studiehandledning, vilket man kan se utifrån citatet nedanför.  
 

När det gäller t.ex. den gemensamma mallen för studiehandledning har vi på vuxenutbild-
ningen haft en i flera år medan projektplanen säger att det ska läggas fram en nu till våren. 
Och nu ska vi ha en gemensam mall med ungdomsgymnasiet istället för att dom tar vår mall 
som redan finns. 42  

 
Lärare B2 diskuterar även han om hur viktigt det är att kommunikationen fungerar bra mellan 
rektorer och lärare för att man ska kunna skapa en förankring om visionen kring flexibelt lärande. 
Enligt honom krävs det mer från ledningshåll än att man bara presenterar visionen utan man 
måste ta sig tid att diskutera vad som innebär med visionen, vilket lärare B2 uppfattar att man 
inte har gjort på utbildningscentrumet.  
 
6.3 Den personliga uppfattningen av flexibelt lärande   
 
För att kunna fånga rektorernas och lärarnas uppfattning av det flexibla lärandet ansåg vi det även 
vara viktigt att få reda på vad deras egna personliga uppfattningar, inte utbildningscentrumets 
uppfattning, var kring det flexibla lärandet. Därför fick rektorer och lärare besvara frågan 
 
- Hur uppfattar du flexibelt lärande både teoretiskt och praktiskt? 
 
                                                 
42 Intervju gjord med lärare B1, 070423. 
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Ungdomsgymnasiet 
 
Rektor A poängterar ofta genom intervjun att man ska se flexibelt lärande som ett alternativ, det 
är inte tiden eller rummet som är faktorn utan det är innehållet som är det väsentliga. Även om 
mycket av kommunikationen sker via Internet är det väldigt viktigt enligt rektor A att lärandet 
sker i en social relation med någon, man måste träffas och framför allt kommunicera med var-
andra. För lärare A1 del handlar hans uppfattning om det flexibla lärandet mycket om praktiska 
saker.  
 
Rent teoretiskt anser lärare A1 att man har det rätta tänket om hur man ska gå tillväga i det flexib-
la lärandet. Som sagt är det mycket praktiska saker som påverkar lärare A1:s uppfattning av det 
flexibla lärandet. Han menar att det är problematiskt att man har fått in ett större antal elever än 
vad man hade räknat med, vilket kräver större resurser vilket inte finns för tillfället. För lärare A1: 
s del är det viktigt, om det flexibla lärandet ska kunna fungera, att det finns bra schemaläggningar 
samt att tillgängligheten av lärare blir bättre.  
 
Den personliga uppfattning som lärare A2 har när det gäller flexibelt lärande cirkulerar mycket 
kring själva innehållet av lärandet. För hennes del handlar flexibelt lärande om att eleven ska få 
möjlighet att kunna påverka innehållet. Vad är det eleven själv vill lära sig? Det primära inom 
flexibelt lärande enligt lärare A2 är att man har med eleven i innehållet, och att även innehållet 
väljs utifrån en dialog mellan elev och lärare där man utgår ifrån en måltolkning av kursplanerna. 
Inom denna måltolkning ska det enligt lärare A2 tydligt framkomma vilka roller lärare och elev 
har samt vad som krävs för att uppnå kursmålen. Det flexibla lärandet är varken en modell eller 
metod för undervisning anser lärare A2. För henne är flexibelt lärande helt enkelt ett begrepp, 
som säger att det finns en flexibilitet. Utifrån detta skapas man sedan en modell eller metod för-
klara hon, och detta är något som man har försökt med i detta utbildningscentrum. Hon är rädd 
för att begreppet flexibelt lärande kommer att bli ett urvattnat begrepp som egentligen innefattar 
vad som helst, beroende på vem som tänker på det just då.      
 
Vuxenutbildningen 
 
När det gäller den personliga uppfattningen av flexibelt lärande säger rektor B att han uppfattar 
att det flexibla lärandet bidrar till en frihet, vilket är det bästa sättet att leva på säger han. Det 
handlar mycket om att man själv får styra vilka nivåer man vill komma till samt hur mycket tid 
man själv vill lägga ner på lärandet säger rektor B. Det flexibla lärandet ger den studerande möj-
ligheten till ett bredare perspektiv på olika ämnen, poängterar han. Lärare B1 uppfattar flexibelt 
lärande på ungefär samma sätt, det handlar mycket om att tillgodose det som eleven vill. Den 
stora skillnaden mellan reguljär och flexibel undervisning enligt henne är att man inte ser sina 
elever i ett kollektiv utan som enskilda individer. För lärare B2: s del handlar det inte om ytterlig-
heter, utan för hans del handlar det om att finna en anpassad form till den grupp han har framför 
sig. Att han i dialog med gruppen tillsammans bestämmer formerna för undervisningen.   
 
 
6.4 Möjliggöranden och förverkliganden 
 
I denna del kommer resultaten från intervjufrågorna kring möjliggöranden och förverkliganden 
av det flexibla lärandet att redovisas. De frågor som ställdes var:  
 
- Vilka möjligheter till flexibelt lärande erbjuder ni eleverna?  
- Hur uppfattar du dessa möjliggöranden och förverkliganden, finns det någon problematik? 
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- Uppfattar du att det finns en tydlighet inom det flexibla lärandet, t.ex. när det gäller ansvar, 
tjänstefördelning m.m.?  
- Hur uppfattar du att kraven rent praktiskt förändras för lärare och rektorer när man använder 
sig av flexibelt lärande?   
 
Ungdomsgymnasiet 
 
När det gäller möjliggöranden och förverkliganden poängterar rektor A att dessa styrs av de poli-
tiska direktiv som ges. Detta kan innebära att det kan vara farligt att arbeta med ett lärande som 
förutsätter elevers eget ansvar, om inte politikerna eftersträvar detta i sin skolpolitik säger rektor 
A.  
 
Det egna ansvaret är något som är en förutsättning för att kunna driva flexibelt lärande säger alla 
de tre intervjuade på ungdomsgymnasiet. När man använder sig av flexibelt lärande krävs struk-
tur, kontroll och feedback i större utsträckning än om man har elever fysiskt i ett klassrum berät-
tar rektor A. Rent praktiskt uppfattar rektor A att man inte har begränsat sig i förverkligandet av 
flexibelt lärande. Något som lärare A1 och A2 berättar mer om. Enligt lärare A1 så erbjuder man 
sina elever en väldigt långgången individualisering, man har ett brett kursutbud när det gäller det 
flexibla lärandet. Man erbjuder eleverna möjlighet till studiegrupper berättar lärare A1, men det är 
helt upp till eleven själv om den vill använda sig av studiegruppen men det är dock något som 
uppmuntras av lärare A1. Rent praktiskt erbjuds eleverna att läsa hela eller delar av kurser, man 
kan även göra validering av kurser man har läst tidigare. Det finns även tillgång till flexibelt läran-
de rum, där en lärare finns tillgänglig hela tiden som elever kan vända sig till om de har några 
frågor. Denna lärare behöver nödvändigtvis inte vara behörig i det aktuella ämnet, utan poängen 
är att eleverna ska hela tiden känna att det finns någon man kan vända sig till berättar lärare A1. 
Det viktigaste med det som erbjuds med flexibelt lärande är att eleverna får läsa i sin egen takt 
poängterar lärare A2. Möjligheterna ligger i att kunna slippa känna att här har man början och här 
är slutet enligt henne.  
 
Den finns en problematik kring möjliggörandet och förverkligandet enligt rektor A. Delvis hand-
lar det om en rädsla för om man kommer att lära sig någonting, denna rädsla kommer framför allt 
från dem som inte är inne i systemet. Men sedan handlar det även om att lära eleverna att arbeta 
metodiskt med studieteknik och ansvarsteknik. Man måste arbeta med att få eleverna att förstå 
vad det innebär att ta ansvar. Rektor A berättar även att eleverna får skriva under ett kontrakt där 
man lovar att ta eget ansvar och där måltolkningen som man gjort tillsammans med läraren fram-
kommer. Den problematik som finns med möjliggöranden och förverkliganden ligger mycket i 
tydligheten mellan lärare och elever enligt lärare A1. Det finns ett väldigt litet utrymme för miss-
förstånd och feltolkningar menar han. Det krävs att läraren utformar uppgifter på ett sådant sätt 
att eleverna förstår på en gång vad de ska göra, de ska inte fastna i en uppgift bara på grund av att 
man inte förstår vad det är man ska göra. Det ska även framkomma i uppgiften en tydlighet när 
det gäller måluppfyllelse, vad som krävs för ett visst betyg.  
 
Genom att använda sig av studiehandledning kan man motarbeta alla missförstånd och feltolk-
ningar anser lärare A1. Det kan även finnas en viss problematik kring ansvarstagandet hos elever 
men även hos lärare. Det är viktigt att man klart och tydligt redogör för eleven vilket ansvar den 
själv har men samtidigt hur stort ansvar läraren har gentemot eleven poängterar han. Lärare A1 
påpekar att det är väldigt viktigt att man som lärare snabbt ger feedback till eleverna, annars är 
risken att eleverna blir väldigt osäkra. Han upplever även att elever som får snabb feedback ofta 
blir mer självgående och tar större initiativ. Samsynen är något som lärare A2 upplever som en 
problematik när det gäller möjliggöranden och förverkliganden. Att det råder olika synsätt på 
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flexibelt lärande och flexibilitet, men även olika kunskapssyner som styr lärarna. Det hade gjort 
lärare A2 glad om man hade funnit en samsyn på just flexibla lösningar.  
 
När det gäller tydligheten inom det flexibla lärandet säger rektor A att det är något som existerar. 
Mycket på grund av rektorn själv har haft möjligheten att kunna handplocka sina lärare till det 
flexibla arbetslaget. Egentligen tror han att de flesta lärarna skulle vilja jobba med flexibelt läran-
de, bara man svalde sin stolthet om att lära sig något nytt. Lärare A1 anser att det finns en tydlig-
het när det gäller ansvarsfördelningen inom arbetslaget och han menar även att teoretiskt är tjäns-
tefördelningen tydlig. Men i praktiken fungerar tydligheten inte lika bra när det gäller tjänsteför-
delningen. Eftersom det flexibla lärandet inte har varit schemalagt för de flesta lärarna, har det 
inneburit att det flexibla lärandet har hamnat på schemat då när lärarna inte har något annat att 
göra berättar lärare A1. Det vore önskvärt enligt honom att det fanns en tydligare koppling mel-
lan tjänsteantal och schemaläggning. Tydligheten är också något som kan vara problematiskt 
ibland anser A2. Inte tydligheten i arbetslaget utan tydligheten hos rektorerna när det gäller deras 
överföringssystem av elever. Idag är det så att rektorerna inte använder sig av samma överfö-
ringssystem, något som skulle behövas anser hon för att skapa en tydlighet kring vilka t.ex. vilka 
kurser det gäller och vem som har ansvaret för de olika kurserna.   
 
Att arbete med flexibelt lärande förändrar de praktiska kraven på lärarna anser rektor A. Det 
handlar delvis om att gå ifrån bunden arbetstid till att kunna arbeta mera flexibla arbetstider. Men 
det handlar även om att kunna konstruera t.ex. examen och tentamen utifrån ett socialkonstrukti-
vistiskt tanksätt. Om man inte som lärare skapar komplexa frågeställningar som kräver att man 
arbetar tillsammans får man inte ett socialkonstruktivistiskt tänk hos eleverna, vilket kan vara 
svårt för lärare ibland säger rektor A. Lärare A1 anser att kraven på tydlighet för lärare som arbe-
tar med flexibelt lärande förändras. Det krävs också en bättre organisation, man måste som lärare 
inom det flexibla lärandet vara mer organiserad. Han upplever att man måste vara lite mer ge-
nomtänkt och lite mer planerad. Det krävs också en bättre dokumentation och koll på eleverna 
anser lärare A1.  
 
Valet av material är också något som förändras, det krävs att man är allt mer noggrann säger lära-
re A1. Det är mycket lättare för elever att kommentera materialet i en traditionell undervisning än 
när man använder sig av flexibel undervisning. För lärare krävs det att man kan hantera datorer i 
en flexibel undervisning samt att man även kan förklara för eleverna de olika dataprogram som 
används. Rent praktiskt, enligt lärare A2, krävs det av en lärare som arbetar med flexibelt lärande 
att man är mer lyhörd inför varje individ. Man måste även vara mer tydlig i sin planering men 
samtidigt inte låsa sig vid sin planering om det krockar med elevernas behov. Det krävs även av 
eleverna att de tar eget ansvar, om de inte förstår en uppgift måste de ta ansvaret att kontakta 
läraren och föra en dialog med läraren. Lärare A2 anser att kraven på rektorerna är desamma som 
på lärarna, det måste likaväl där finnas en tydlighet. Något som skulle kunna skapas om man hade 
mera gemensamma träffar mellan rektorer och lärare, något som lärare A2 säger är önskvärt.  
    
Vuxenutbildningen 
 
På vuxenutbildningen erbjuder man alla sorter av flexibelt lärande, inte bara distans säger rektor 
B. Det är det som är flexibelt poängterar han. Distans är inte flexibelt i sig, utan det är möjlighe-
ten att kunna erbjuda vad eleven vill som är flexibelt. Det kan handla om allt mellan katederun-
dervisning till distans. Det viktiga säger rektor B är att man oavsett metod alltid ser till som an-
ordnare att stödet till eleven finns där. När eleverna tappar lusten måste pedagogerna in och stöt-
ta, oavsett vilken metod man använder sig av, säger han. Det absolut viktigaste är dock att man 
utgår ifrån eleven och dess behov.  
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Personligen anser lärare B1 att hon erbjuder allt till sina elever. Elever kan komma och gå regul-
järt och få föreläsningar av henne, eller de kan komma och arbeta i grupp men de kan också välja 
att komma då och då. Men det kan även finnas elever som väljer att inte komma alls, så det kan 
se väldigt olika ut berättar lärare B1. Eleverna får även vara med och påverka hur själva examina-
tionen ska se ut men även innehållet i kurserna. Det har varit ett mål inom vuxenutbildningen att 
försöka tillgodose elevers/kunders behov för att man överhuvudtaget ska kunna finnas kvar. På 
vuxenutbildningen har man kontinuerligt intag, vilket innebär att man tar in elever hela tiden oav-
sett vilken tid på terminen. Lärare B1 berättar att eleverna kan läsa i snabb takt eller långsammare 
takt, beroende på hur eleverna själv vill.  
 
Flexibelt lärande handlar enligt lärare B2 om ett förhållningssätt gentemot eleverna. Det kan även 
vara så att vissa elever inte kan hantera friheten som flexibelt lärande ger, då krävs det av läraren 
att den även kan ta rollen som handledare. När det gäller möjligheter till flexibelt lärande så säger 
lärare B2 att man har en öppenhet. Man försöker att först ta reda på vad eleverna vill lära sig och 
sedan erbjuder man ett utbud som är möjligt för skolan att kunna ge. Lärare B2 menar att han 
erbjuder eleverna både traditionell undervisning och mer flexibel undervisning beroende på vad 
eleverna vill. Vilket framgår av citatet nedanför. 
 

Jag har inga rena flexgrupper och inga rena traditionella grupper, utan alla lever i en smet. Så 
är min vardag. Jag har dem som aldrig kommer och de som kommer varenda gång och det 
här ska mixas ihop till någon trevlig gröt, förhoppningsvis ska de flesta komma ut med något 
i behållning. 43

 
 
Den problematik som rektor B ser när det gäller möjliggöranden och förverkliganden är att vissa 
inte kan acceptera det flexibla lärandet. Det kommer även att ställas krav på ansvarige lärare be-
roende på vad eleven vill. Om man inte redan från början informerar vilka krav på stöd det finns 
så kan det leda till en del organisatoriska problem säger rektor B. Det gäller att finna rätt nivå på 
stödet, så eleverna inte behöver vänta i ett läge där de behöver hjälp. Men det är ett organisato-
riskt problem som man kan lösa säger han.  
 
När lärare B1 pratar om problematiken kring möjliggörandet och förverkligandet handlar det 
mycket om praktiska saker. Dels nämner hon att CSN påverkar och styr mycket hur studietiden 
ser ut för eleverna. Men det handlar även om att det finns en viss problematik kring att det finns 
få lärare med samma ämnen. Hade man haft det så skulle man kunna erbjuda fler aktiviteter och 
mera tid till eleverna säger lärare B1. Allting skulle också vara mycket lättare om det fanns fler 
lärare med samma förhållningssätt anser hon.  
 
Visionen kring att elever ska kunna komma och läsa när som helst på året är något som lärare B2 
ser som praktiskt omöjligt, delvis beroende på att lärartjänsterna ser lite olika ut. En del har ferie-
tjänster medan en del har semestertjänster. Detta begränsar delvis möjligheten till studier under 
perioden juni till augusti. Tydligheten på vuxenutbildningen har hela tiden funnits, men den tyd-
lighet som finns inom projektet Flexibelt lärande är något som arbetas med och det ska bli bättre 
anser rektor B. Även tydligheten när det gäller elevernas ansvar är något som man har arbetat 
med på vuxenutbildningen säger han. När det gäller tydligheten kring det flexibla lärandet anser 
lärare B1 att den är bra. Hon upplever att hon har en bra dialog med sina chefer, en av dessa är 
rektor B. När det gäller tydligheten kring det flexibla lärandet berättar lärare B2 om tydligheten 
kring de ekonomiska ramarna, och enligt honom finns det inget att klaga på när det gäller detta. 
Det finns tillräckligt med ekonomiska ramar för att kunna hitta på alternativa inslag i undervis-
ningen. Rektorns tydliga ansvar är något som lärare B2 upplever som bra, men han poängterar att 
                                                 
43 Intervju gjord med lärare B2, 070426. 
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det kan alltid bli bättre. Det skulle inte skada om man fick mer tid med sin chef att diskutera så-
dana saker som flexibelt lärande upplever han.  
 
Kraven på rektorerna förändras inte med att man använder sig av flexibelt lärande på en skola 
anser rektor B. Däremot för lärarna har han en förhoppning om att de inser och känner att det 
flexibla lärandet ger en pedagogisk frihet. Han poängterar även att han tror att de lärare som fun-
gerar bäst inom denna modell känner den friheten. Frågan man kan ställa sig anser rektor B är 
vad som kommer härnäst. De lärare som arbetar med flexibelt lärande känner ett krav på sig att 
måste utvecklas på något sätt, och det är nog där rektorns roll kommer in. Att som rektor fortsät-
ta att utveckla det flexibla lärandet. Rent praktiskt kan man säga menar han att den stora föränd-
ringen för lärarna ligger i själva arbetstiderna, eftersom man ska kunna erbjuda eleverna stöd även 
på kvällstid. Dom praktiska kraven förändras för en lärare när man arbetar med flexibelt lärande, 
anser lärare B1. Det krävs att man ska vara tillgänglig på ett helt annat sätt, det förutsätter att man 
ska vara tillgänglig via nätet men samtidigt ska man kunna träffa läraren fysiskt på skolan. Det är 
inte möjligt med fysiska studiehandledningar om man sitter i ett rum med 10 andra lärare, utan 
man måste få vara i ett mindre arbetsrum säger lärare B1. Lärare B2 upplever att det är en jätte-
stor skillnad att använda sig av flexibelt lärande. Det krävs att man har ett lynne för att kunna 
hantera olika situationer som är röriga, vilket ofta lärare B2 upplever eftersom han undervisar 
mycket parallellt mellan olika kurser. Man måste försöka att ha struktur i och med att man arbetar 
flexibelt.    
      
6.5 Elevers lärande 
 
I denna del kommer resultaten från intervjufrågorna kring vad flexibelt lärande bidrar till när det 
gäller elevers lärande att presenteras. De frågor som ställdes var: 
 
- Varför använder ni er av just flexibelt lärande som undervisningsmetod? 
- På vilket sätt anser du att flexibelt lärande bidrar till elevers lärande?  
- Hur anser du att elevernas respons på flexibelt lärande har varit? 
 
 
 
Ungdomsgymnasiet 
 
Den stora styrkan i att använda sig av flexibelt lärande som undervisningsmodell är att man kan 
individanpassa på ett helt annat sätt än om du har klassundervisning anser rektor A. Detta bli 
mycket lättare när tiden inte är en faktor, det är just detta som fördelarna med flexibelt lärande 
poängterar han. Enligt lärare A1 är det en skyldighet att se till att elever som fått ett IG får läsa 
om kursen, vilket kan vara rätt omständigt och då kan flexibelt lärande vara ett alternativ. Man vill 
erbjuda valfrihet till eleverna, att kunna läsa kurser som kanske inte ingår i ens egna program. 
Flexibelt lärande är ett sätt att kunna tillgodose de önskemål som eleverna har. För elever som 
klarar av att ta ansvar ger flexibelt lärande möjligheten till ett större ansvarstagande. De får själv 
styra arbetsinsatsen och de har större möjlighet att individualisera det dom gör. Lärare A1 har 
märkt på de enskilda elever som kommer att de blir mer framåt och har inte möjligheten att 
gömma sig bakom en grupp. Utan det är hela tiden den enskilde eleven som ansvarar för den gör. 
Flexibilitet för lärare A2 innebär en mångfald och att man har en påverkansmöjlighet i sitt läran-
de. Att man kan påverka sitt lärande både när det gäller tid och rum men samtidigt även innehål-
let. Detta anser hon är motiveringen till varför man använder sig av flexibelt lärande.  
 
För elevernas lärande är det ingen större skillnad enlig rektor A om man använder sig av traditio-
nellt lärande eller flexibelt lärande under förutsättningen att det är utifrån samma tänk, som i det-
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ta fall den socialkonstruktivistiska teorin. Rektor A ser att båda modellerna ger lika djup kunskap, 
så länge man har samma tänk. Egentligen tror inte han att det är någon skillnad mellan en bra 
traditionell lärare och en bra flexibel lärare, att man lär sig bättre eller sämre. Det kan handla om 
att någon av dessa metoder inte passar eleverna när det gäller deras inlärning. Det är viktigt att se 
individuellt lärande. Man ska inte se det flexibla lärandet som något som löser alla problem, utan 
att det är bara ett alternativ till elevers inlärning.  
 
Lärare A1 vill gärna tro att elevernas kunskap blir djupare med det flexibla lärandet. Han har 
märkt att elever som har avslutat kurser inom det flexibla lärandet har blivit bättre på att hantera 
källor och deras sätt att bearbeta material har blivit bättre. Eleverna lär sig även att använda väl-
digt skilda material som kommer från olika håll och på olika nivåer. Det flexibla lärandet leder 
enligt lärare A1, till att eleverna inte upplever stress inför inlämningar. Risken finns att när inte 
elever väljer att interagera med andra människor, att arbeta ensam, så går det tvärtemot den soci-
alkonstruktivistiska teorin och detta anser lärare A1 vara en förlust för det flexibla lärandet. Där-
för uppmanar han som sagt sina elever att utnyttja studiegruppen som resurs. Flexibelt lärande 
kan bidra till elevernas lärande om man klarar av att arbeta självständigt, och detta leder även till 
att eleverna blir mer intresserade säger lärare A2. Flexibelt lärande förutsätter att läraren inte ger 
svaren på uppgifterna på en gång, utan eleverna måste få möjligheten att själv söka efter svaret. 
Den kunskap eleverna får genom att arbeta på detta sätt anser lärare A2 bli mycket djupare.  
 
Den respons som rektor A har sett hos eleverna angående det flexibla lärandet är att elever som 
tidigare inte haft motivationen till studier har blivit mer motiverade. Det är svårt att säga enligt 
rektor A om det finns några klagomål hos eleverna eftersom det inte finns några ordentliga ut-
värderingar än gjorda. Men man har märkt att vissa elever reagerar på att det inte längre går att 
knäcka koderna på samma sätt som tidigare. Tidigare visste eleverna vad de skulle fånga upp för 
att nå höga betyg på grund av hur man presenterade innehållet, men med det flexibla lärandet 
handlar det om att eleverna ska själva leta reda på innehållet och avgöra vad som är väsentligt. 
Vilket leder till att dessa elever inte vill vara med i det flexibla lärandet. För dom svaga eleverna 
tror han att flexibla lösningar kan fungera för dem, men det gäller att man lägger ner mycket tid 
som lärare att få dem att förstå.  
 
Många av de elever som lärare A1 har haft har upplevt det flexibla lärandet som något positivt. 
De är glada över att de kan läsa in kurser som inte ingår i deras program, så att de kan få kompe-
tens att söka utbildningar utan att behöva välja bort ordinarie kurser. Men det finns även elever 
som tycker att det är jobbigt med flexibelt lärande poängterar han. Man kan inte dölja sig i mas-
san i en klass när man inte har svarat på frågorna eller gjort uppgifterna. Den respons man har 
fått från eleverna via FC Education har varit väldigt positiv anser lärare A2. Till en början har 
kanske inte eleverna riktigt förstått vad det flexibla lärandet handlar om berättar hon, men genom 
att arbeta mer konkret med kurser och FC Education har eleverna mera förstått att det är deras 
utbildning mera. Istället för att tro att det är någonting man läser bara för att man inte har klarat 
sig på sitt vanliga program. Även bland lärare A2: s kollegor kan hon se en förändring. Tidigare 
har flexibelt lärande varit ett oskrivet blad för många lärare, men hon kan se en utveckling där 
lärarna blir mer insatta i vad egentligen flexibelt lärande handlar om. Det börjar allt mer bli ett 
myntat begrepp.  
 
Vuxenutbildningen 
 
På vuxenutbildningen handlar det framför allt om vuxna som inte kan studera under dagarna, 
utan enbart på kvällstider eller via självstudier. Då är flexibelt lärande ett utmärkt alternativ anser 
rektor B. Det är framför allt lättare att kunna tillämpa kunskapen via flexibelt lärande för sådana 
elever, och om man gör det med hjälp av studiehandledningar. Det är viktigt enligt rektor B att 
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man kan visa sin kunskap via tillämpningar. Detta kan ske t.ex. via studiebesök eller direkta un-
dersökningar i samhället. Det flexibla lärandet erbjuder denna möjlighet mycket mer än traditio-
nell undervisning poängterar han. Det handlar mycket om att anpassa sig efter elevernas behov 
säger lärare B1. Elevernas behov kan vara väldigt begränsade av t.ex. familj, arbete och ekonomi. 
Det flexibla lärandet gör det mycket enklare för vuxenutbildningen att kunna tillgodose de behov 
och önskemål som eleverna har. Sen kan det även vara så att när man lever i glesbygden kanske 
man inte vill pendla varje dag till skolan, och då finns flexibelt lärande som alternativ även för 
dem eleverna berättar hon. Man får helt enkelt anpassa sig efter den miljö man lever i.  
 
Motivationsfaktorn är enligt lärare B2 den stora orsaken till varför man använder sig av flexibelt 
lärande på vuxenutbildningen. För att man ska lära sig saker krävs det att man får lära sig i en 
miljö och i en situation som passar en själv. Det krävs av vuxenutbildningen att man är flexibel 
annars passar man inte in i samhället anser han. 
 
Det flexibla lärandet bidrar till elevernas lärande på det sätt att eleverna måste mycket mer ta ett 
eget ansvar anser rektor B, något som även lärare B2 tycker. Den kunskap man får via flexibelt 
lärande blir mycket djupare eftersom man kan tillämpa den på ett annat sätt anser han. Det flexib-
la lärandet bidrar till elevernas lärande framför allt genom att eleverna själv får välja vad som pas-
sar dem säger lärare B1. Det är inte läraren som väljer utan det är eleverna själva som vet bäst vad 
som passar dem. Det flexibla lärandet kan möta dessa önskemål mycket bättre än reguljär under-
visning anser hon. Det flexibla lärandet, enligt lärare B2, bidrar till att elevernas behov av ett eget 
reflekterande blir allt större. Det flexibla lärandet kan erbjuda eleverna en mycket djupare kun-
skap med det kan samtidigt bli en ytlig kunskap. Om eleverna sitter på sin kammare och inte tar 
hjälp av andra för att försöka finna helheten. Men han är noga att poängtera att det flexibla läran-
det inte ger något mindre behov av stöd än det traditionella. I den process man jobbar i krävs det 
väldigt mycket handledning. 
 
Rektor B kan tyckas se att de elever som tagit till sig av flexibelt lärande är väldigt positiva. Ele-
verna ser sin chans att kunna tillämpa kunskapen på ett annat sätt och att man får en annan för-
ståelse för sin kunskap. Han tror att denna respons kommer att öka allt eftersom. Det handlar 
mycket om generationsfråga, de elever som går på vuxenutbildningen nu är vana att arbeta under 
eget ansvar. Men så var det inte med de generationer som gick för några år sedan. Det handlar 
mycket om att upptäcka det positiva med det flexibla lärandet anser rektor B, och där kommer 
vuxenutbildningens roll in att visa på den kvalité som undervisningen har. 
 
Den respons som lärare B1 har mött bland sina elever är lite blandat. Majoriteten är positiv men 
det finns elever som upplever flexibelt lärande som negativt. Detta beror mycket på att eleverna 
inte berättar till läraren att de vill bli styrda i sin inlärning berättar hon. Det gäller framför allt 
vuxna elever som är skolade i ett gammalt system, och där med har det lite svårt att kunna ta eget 
ansvar. Oftast handlar det om en fas man går igenom dom första veckorna berättar lärare B1, 
men sedan efter ett tag släpper det. Det är viktigt att man klargör för eleverna hur viktigt det är 
att eleverna är tydliga med hur de vill ha sin undervisning. I de utvärderingar som lärare B2 har 
tagit del av är ofta eleverna positiva. Det är sällan som man stöter på kommentarer om att man 
inte har fått studera på det vis man velat säger han. Dessa utvärderingar har hjälpt lärare B2 att 
känna att han ligger rätt i den öppenhet han har mot sina elever.  
 
6.6 Positivt och negativt med flexibelt lärande 
 
I denna del kommer resultaten från intervjufrågorna kring positiva och negativa saker med flexi-
belt lärande att presenteras. De frågor som ställdes var: 
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- Vad upplever du som positivt med att använda sig av flexibelt lärande som undervisningsme-
tod? 

- Vad upplever du som negativt med att använda sig av flexibelt lärande som undervisnings-
metod? 

- Vad skulle kunnas göra annorlunda för att uppnå ett positivt resultat?   
 
Ungdomsgymnasiet 
 
Att prova och utveckla något nytt anser rektor A är väldigt spännande. Det som är positivt med 
flexibelt lärande är att man möter elever på en kommunikations – och nätverksnivå som håller på 
att vidareutvecklas i samhället säger han. Men det är även positivt att man genom flexibelt lärande 
kan bejaka elevernas individuella önskemål i större utsträckning påpekar rektor A. Det som är 
positivt med att använda sig av flexibelt lärande enligt lärare A1 är att man får en bättre kontakt 
med eleverna. Det blir också lättare att göra en betygsbedömning på eleverna och man får det 
lättare att göra en överblick över dem. Framför allt är det positivt för läraren för att man tvingas 
tänka i nya banor, man utvecklas mycket mera som pedagog anser han. Inom det flexibla lärandet 
är det lättare att se olikheterna hos eleverna och man får även möjligheten att kunna fokusera 
mera på individen poängterar lärare A1. Vilket ger en större tillfredsställelse hos eleverna. Att 
man får en dialog med eleverna är något som lärare A2 upplever som positivt med flexibelt läran-
de. Den dialogen blir allt mer personligare och tydligare från elevens håll anser hon. Att få arbeta 
utifrån sina egna förutsättningar kan inte lärare A2 se som något negativt, men självklart finns det 
vissa risker. 
 
Det negativa med flexibelt lärande om man tror att man kan lösa alla problem med denna metod, 
något som rektor A inte anser att man kan. Att flexibelt lärande skulle erbjuda mer kunskaper till 
eleverna är något som han även anser vara fel, och han säger även att man kanske ska vara försik-
tigt med att införa flexibelt lärande på grundskolan. Det viktiga är att man ser flexibelt lärande 
som ett alternativ eller komplement till elevers inlärning, och inte som något bättre än traditionell 
undervisning. Dock är det viktigt att man vågar prova sig fram poängterar rektor A. Det finns 
vissa negativa faktorer med flexibelt lärande, och det är att man är mer känslig för personfrånvaro 
säger lärare A1. Vid sjukdomar av lärare kan det dröja flera veckor innan eleverna får feedback på 
sina uppgifter. Vilket kan upplevas väldigt frustrerande av eleverna. Om man inte har en bra 
schemaläggning och goda lärarresurser kan en negativ situation också uppstå påpekar lärare A1. 
De risker som lärare A2 kan se med flexibelt lärande handlar om man släpper ansvaret allt för 
tidigt på eleverna. En del elever är kanske inte mogna att kunna ta eget ansvar säger hon. Men 
under förutsättning att man har en samsyn och att rektorerna har ett gemensamt förhållningssätt 
kan man övervinna sådana risker poängterar lärare A2. När det gäller det flexibla lärandet ser hon 
inte distans som en lösning för elever som inte kan ta eget ansvar, och det hade varit bra om spe-
cialpedagogerna hade varit mer involverade i undervisningen.  
 
Det som kanske behövs bli bättre inom detta utbildningscentrum är själva strukturerna kring det 
flexibla lärandet men även ledarskapet behöver bli tydligare anser rektor A. Rektor A ser det flex-
ibla lärandet som ett spännande lärosätt, det mest spännande är det fysiska och det tidsmässiga 
perspektivet. Det spelar ingen roll vart i världen du befinner dig, det finns alltid en möjlighet till 
inlärning. Det som är viktigt att tänka på när det gäller det flexibla lärandet är att man inte tappar 
de fysiska träffarna för då finns risken att man hamnar i ren distans säger han. Detta skulle inne-
bära att man backar 40 år i skolutvecklingen säger rektor A. Det är väldigt viktigt i framtiden att 
man ser till att det finns tillgång till lärare fem dagar i veckan säger lärare A1. Det krävs även i 
framtiden en tydlighet över vilka elever som ska få läsa inom flexibelt lärande. I framtiden kom-
mer det att krävas att man inom utbildningscentrumet blir bättre inom IKT och att man kan mo-
tivera eleverna att arbeta mera inom studiegrupperna poängterar lärare A1. Enligt lärare A2 är det 
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viktigt i framtiden att man gör ett helhets begrepp av flexibelt lärande. Speciellt när det gäller tan-
karna kring undervisningen, arbete med studiegrupperna och hur man ser på lärarens roll som 
handledare. Det kan även vara viktigt att fundera på inför framtiden hur man kan frigöra läraren 
som resurs mera påpekar lärare A2. Det kanske inte är nödvändigt att hela klasser behöver få 
samma genomgångar, utan eleverna får vara med och bestämma när och vad som ska bli genom-
gånget. Enligt lärare A2 skulle det även vara intressant om man tittade över möjligheterna att 
kunna införa flexibelt lärande redan på grundskolan.  
 
Vuxenutbildningen 
 
Att få en helt annan förståelse för sin kunskap anser rektor B vara det positiva med flexibelt 
lärande. Det flexibla lärandet kan ses som en kombination av både lärnings – och yrkesutbildning 
eftersom man får ta del av både praktik och teori. Vilket leder till en djupare förståelse enligt ho-
nom. För lärare B1:s del är det positiva med det flexibla lärandet att man inte tröttnar som lärare, 
eftersom det hela tiden råder en stor variation. Sedan är det positiva även att hon upplever sig 
känna sina elever mycket bättre än tidigare när hon hade reguljär undervisning. Det är mycket 
lättare att se olikheterna när man har en individuell kontakt med sina elever säger lärare B1. Det 
flexibla lärandet är inte bara någonting för de duktiga eleverna anser lärare B1, utan hon tror även 
att det flexibla lärandet kan vara bra för elever som inte är självständiga och duktiga. Eftersom 
flexibelt lärande möjliggör för individuell hjälp, så kan man som lärare anpassa sig efter varje 
elevs förutsättningar. Flexibelt lärande är därmed något som är anpassat för alla elever anser hon.  
Att få en bra kontakt med sina elever är något som flexibelt lärande bidrar till tycker lärare B2. 
Man har en dialog, en kommunikation, med eleverna på ett helt annat vis. Att kommunicera via 
FC är någonting som han har upplevt positivt, via denna kanal kan eleverna var mer öppna kring 
olika saker. 
 
Det som kan vara negativt med flexibelt lärande är när elever inte kan ta eget ansvar, att man 
försöker att fuska till sig kunskapen. Det finns vissa risker med flexibelt lärande att man måste ta 
in vissa kontrollfunktioner som kanske inte är lika nödvändiga i katederundervisning säger rektor 
B. Det är viktigt att redan vid ett tidigt stadium poängtera för eleverna hur viktigt det är med det 
egna ansvaret och det är det ända sättet att kunna vända den negativa trenden med fusk bland 
eleverna anser han. Begränsningar som t.ex. CSN har en viss påverkan på det flexibla lärandet 
anser lärare B1. Denna typ av begränsning kan vid vissa tillfällen ha en negativ påverkan på det 
flexibla lärandet säger hon, t.ex. när det gäller möjligheten för eleverna att forma sina egna stu-
dieplaner. Det flexibla lärandet förutsätter också att man som lärare hela tiden är där för sina ele-
ver, vilket kan vara svårt när man är bara en person poängterar lärare B1. Det finns många idéer 
som inte kan förverkligas på grund av olika faktorer som t.ex. tid och ekonomi. Det kan även 
vara negativt att hela tiden ha kravet på sig om kontakt anser lärare B2. Att man måste hela tiden 
rapportera in. Men så länge det finns regler kring hur det ska fungera och vad som händer om det 
inte fungerar så kan man lösa allting säger lärare B2. Ytterligare en negativ sak med flexibelt 
lärande är att man inte har lika mycket social kontakt med eleverna säger lärare B2. Den sociala 
kontakten med eleverna är en av sakerna han gillar med läraryrket säger han.     
 
I framtiden kan man se, i alla fall när det gäller på vuxenutbildningen, att det kommer att komma 
allt fler elever som har ett arbete vid sidan om studierna. Detta kommer att innebära mer flexibili-
tet för utbildningscentrumets del säger rektor B. Vilket även kommer att förutsätta att samarbetet 
mellan vuxenutbildningen och ungdomsgymnasiet leder till någonting positivt, vilket lärare B1 
hoppas på. Att man blir fler lärare med samma förhållningssätt. Det är även viktigt att man finner 
organisationsformer som fungerar bättre. Speciellt när det gäller en kombination av renodlat flex-
ibelt lärande och traditionell undervisning, för det är viktigt enligt lärare B2 att man erbjuder båda 
två.  
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7. Sammanfattande slutdiskussion 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur lärare och rektorer på ett specifikt utbildnings-
centrum uppfattar, möjliggör och förverkligar flexibelt lärande samt få deras insikt i vad flexibelt 
lärande bidrar till när det gäller elevers lärande. För att kunna uppnå detta syfte ställdes följande 
frågor: 
 
1. Hur uppfattas flexibelt lärande av lärare och rektorer? 
2. Vad uppfattar rektorer och lärare som positivt samt negativt med flexibelt lärande? 
3. Hur möjliggörs och förverkligas utbildningscentrumets vision om flexibelt 
    lärande av lärare och rektorer? 
4. Hur ser lärare och rektorer på det flexibla lärandets funktion 
    när det gäller elevers lärande? 
 
 
För att kunna presentera en så klar bild som möjligt över hur lärare och rektorer uppfattar, möj-
liggör och förverkligar flexibelt lärandet och deras insikt om hur det flexibla lärande bidrar till 
elevers lärande, kommer varje fråga som ställts för att uppnå syftet att diskuteras var för sig i det-
ta avsnitt.  
 
7.1 Hur uppfattas flexibelt lärande av lärare och rektorer? 
 
För att lärare och rektorer ska kunna skapa sig en uppfattning av flexibelt lärande krävs det att 
man förstår vad begreppet flexibelt lärande innebär. Det har framkommit i undersökningen att 
det inte finns någon allmän definition av begreppet flexibelt lärande bland lärare och rektorer, 
däremot finns det ett försök till definition i utbildningscentrumets projektplan kring flexibelt 
lärande. Den definitionen bygger mycket på den socialkonstruktivistiska teorin, där man säger att 
kunskap skapas i sociala relationer med andra och att kunskap är något som individen skapar själv 
i mötet med andra. Den socialkonstruktivistiska teorins betydelse är något som uppfattas på olika 
sätt inom utbildningscentrumet, vilket framkommer av intervjuerna.  
 
På ungdomsgymnasiet framkommer det av undersökningen att man försöker att anamma den 
socialkonstruktivistiska teorin, medan på vuxenutbildningen framkommer det att man inte ser 
teorin som det viktigaste inom definitionen av flexibelt lärande. Man är på vuxenutbildningen 
medveten om att teorin existerar i projektplanen men man anammar den inte. Man har på vuxen-
utbildningen försökt att skapa sig en egen definition av begreppet flexibelt lärande som dom sä-
ger inte utgår ifrån den socialkonstruktivistiska teorin, utan definitionen bygger på att man utgår 
ifrån individen och dess behov. Att det inte finns en allmän definition av begreppet flexibelt 
lärande har satt sin prägling på projektet anser en av lärarna. Samtidigt är man medveten om att 
det är svårt att finna en samsyn över flexibla lösningar, fast det är dock önskvärt att denna sam-
syn ska finnas. Beroende på att det inte finns en allmän definition av begreppet så ser uppfatt-
ningen av flexibelt lärande väldigt olika ut beroende på lärare/rektorer och institution, för en del 
personer handlar det mer om praktiska saker medan en del personer har ett mer visionärt förhåll-
ningssätt gentemot definitionen. Däremot den likhet man kan finna mellan ungdomsgymnasiet 
och vuxenutbildningen när det gäller uppfattningen av flexibelt lärande är att man inte ska vara 
beroende av tid och rum. Utan man ska utgå ifrån individen och dess möjligheter till studier.  
 
När det gäller rektorernas och lärarnas personliga uppfattningar av flexibelt lärande framkommer 
det väldigt olika perspektiv. Inom ungdomsgymnasiet kan man se att det finns en gemensam 
nämnare, och det är den socialkonstruktivistiska teorin. Rektor A lyfter fram teorin väldigt myck-

 29



et och hävdar att det är viktigt att kunskapen skapas i relation till andra. Inte bara virtuellt utan 
det är lika viktigt att man har fysiska träffar. Både lärare A1 och A2 uppfattar att man har det 
rätta tänket när det gäller själva pedagogiken, att den bygger på den socialkonstruktivistiska teo-
rin.  
 
Däremot lyfter de fram olika praktiska saker som är viktiga för det flexibla lärandet. Lärare A1 
diskuterar hur viktigt det är att det organisatoriska fungerar bra för att flexibelt lärande ska bli 
lyckat. Medan lärare A2 pratar om hur viktigt det är att innehållet känns relevant för eleven. På 
vuxenutbildningen är den gemensamma nämnaren frihet, fast frihet på olika sätt. Rektor B menar 
att flexibelt lärande för honom innebär en frihet att själv få välja hur, var och när man vill läsa. 
Detta är något som även lärare B1 säger, det handlar om att kunna tillgodose det som eleven vill. 
Lärare B2 diskuterar även frihet, men han säger att den frihet som eleven får är genom en dialog 
med honom om hur, när och vad som ska läsas. Denna dialog ser ut på ett annat sätt när man 
arbetar med flexibelt lärande, genom att kommunicera via FC Education får eleverna möjlighet 
att öppna kring olika saker.    
 
7.2 Vad uppfattar rektorer och lärare som positivt samt negativt med flexibelt lärande? 
 
Bland resultaten kunde man se att rektorerna och lärarna hade en del uppfattningar kring vad 
som var positivt samt negativt med flexibelt lärande. Enligt rektor A var det positiva med flexi-
belt lärande att man mötte elever på en kommunikations – och nätverksnivå som redan existera-
de i samhället. Lärare A1 pratade också om kontakten med eleverna, han ansåg att genom flexi-
belt lärande fick man en bättre kontakt med eleverna, och samtidigt utmanades man som lärare 
till att tänka i nya banor. Den dialog som uppstår med flexibelt lärande ansåg lärare A2 vara posi-
tiv, dialogen blir allt mer personligare och tydligare från elevens håll. 
 
Att få en annan förståelse för sin kunskap ansåg rektor B vara positivt med flexibelt lärande. Ge-
nom flexibelt lärande konstrueras ens kunskap av både teori och praktik, vilket leder till att kun-
skapen också blir djupare enligt rektor B. En annan positivt sak som lärare B1 kan se med flexi-
belt lärande är att risken med att tröttna som lärare är mindre. Eftersom det hela tiden råder en 
stor variation, t.ex. när det gäller undervisning och inlämnat material. Även hon säger att dialogen 
med eleverna blir mer personligare och man lär känna sina elever mycket bättre, något som även 
lärare B2 håller med om.  
 
När det gäller det negativa med flexibelt lärande framkom det i intervjuerna en rad olika saker 
som upplevdes negativt eller kunde blir negativa om de inte åtgärdades i tid. Rektor A poängterar 
att det kan bli en negativ sak om man tror att man kan lösa alla problem med flexibelt lärande, 
man måste se flexibelt lärande som ett alternativ eller komplement. Inte som något som är bättre 
än traditionell undervisning. Ytterligare en sak som kan bli negativ med flexibelt lärande är om 
man släpper ansvaret för tidigt till eleverna säger lärare A2. I fall där eleven inte är mogen att 
kunna ta eget ansvar hade det varit bra om specialpedagogerna hade varit delaktiga i undervis-
ningen. Enligt lärare A1 är det negativa med flexibelt lärande att man är väldigt känslig för per-
sonfrånvaro. Vid sjukdom av lärare kan det dröja flera veckor innan eleverna får feedback på sina 
uppgifter, vilket kan leda till att eleverna känner en frustration. Inom det flexibla lärandet krävs 
det som sagt att man kan ta eget ansvar, om man inte kan det finns risken att man fuskar till sig 
kunskap. Vilket kan vara en negativ aspekt av det flexibla lärandet säger rektor B.  
Det flexibla lärandet förutsätter att man som lärare är där för sina elever hela tiden, vilket kan 
vara svårt när man bara är en person säger lärare B1. Detta påverkar ens möjligheter att kunna 
genomföra de olika idéerna man har kring flexibelt lärande säger hon. Även om lärare B2 anser 
att dialogen med eleverna blir personlig, anser han att en negativ sak med flexibelt lärande är att 
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den sociala biten blir mindre. Men samtidigt säger han att det kan även vara en negativ sak att 
hela tiden ha kravet på sig att hålla kontakten med andra lärare och elever.  
 
För att kunna uppnå positiva resultat inför framtiden önskar man inom ungdomsgymnasiet att 
vissa saker skulle förbättras. Det är viktigt att själva strukturen kring det flexibla lärandet blir bätt-
re, och även att ledarskapet blir tydligare. Det är även viktigt i framtiden att man ser till att det 
finns tillgång till lärare fem dagar i veckan för de elever som läser flexibelt. Även en större tydlig-
het kring vilka elever som ska få läsa inom flexibelt lärande. Att lyckas motivera eleverna till att 
arbeta mer inom studiegruppen är något som är önskvärt inför framtiden. Att göra ett helhets 
begrepp av flexibelt lärande är något som kommer att vara avgörande inför framtiden säger lärare 
A2. Speciellt när det gäller tankarna kring undervisningen, arbete med studiegrupperna och hur 
man ser på lärarens roll som handledare.  
 
Även på vuxenutbildningen ser man vissa saker som skulle kunna förbättras inför framtiden.  Det 
kommer att bli ökade krav på flexibilitet i framtiden när allt fler elever kommer som har arbete 
vid sidan om studierna. Detta förutsätter att samarbetet mellan ungdomsgymnasiet och vuxenut-
bildningen, alltså projektet Flexibelt lärande, leder till något positivt. Samarbetet ska leda till att 
det finns fler lärare med samma förhållningssätt. Det är även viktigt att man finner bättre organi-
sationsformer, speciellt när det gäller kombinationen av renodlat flexibelt lärande och traditionell 
undervisning anser lärare B2. För det är viktigt att man erbjuder båda två. 
 
7.3 Hur möjliggörs och förverkligas utbildningscentrumets vision om flexibelt lärande av 
lärare och rektorer?  
 
I utbildningscentrumets projektplan framkommer det att visionen med projektet Flexibelt lärande 
är att skapa ett centra för flexibelt lärande där elever oberoende av tid och rum kan nå individuel-
la inlärningsmål, även skapa ett socialkonstruktivistiskt lärande inom en virtuell lärmiljö samt ge 
möjligheter för samtal och dialog i ett virtuellt klassrum för skapande av kunskap. I undersök-
ningen framkommer det att båda rektorerna och de 4 lärarna uppfattar sig vara införstådda i ut-
bildningscentrumets vision om flexibelt lärande. Däremot visar det sig när de intervjuade diskute-
rar visionen så framkommer alla möjliga variabler till en vision. Att vara oberoende av tid och 
rum är något som alla nämner, även att det ska finnas möjlighet till samtal och dialog är något 
som man diskuterar men att det ska ske i ett virtuellt klassrum är något som inte många poängte-
rar. Man nämner att en del av kommunikationen sker via FC Education, men så mycket mer ver-
kar man inte reflektera kring det. Däremot när det gäller att skapa ett socialkonstruktivistiskt 
lärande inom en virtuell miljö kan man utifrån intervjuerna se att det är bara ungdomsgymnasiet 
som hävdar att man försöker skapa ett sådant lärande. På vuxenutbildningen kanske man har ett 
sådant lärande fast man inte är medveten om att den är socialkonstruktivistisk. Men om man ska 
följa en teori till dess fullo så krävs det dock att man är medveten om dess betydelse.  
 
En viktig förutsättning för att utbildningscentrumets vision om flexibelt lärande ska kunna upp-
nås krävs det att kommunikationen mellan lärare och rektorer fungerar bra, vilket även fram-
kommer i intervjuerna att man anser. På ungdomsgymnasiet uppfattar man kommunikationen 
som god, och så även på vuxenutbildningen till en viss del. Lärare B2 poängterar att det krävs 
mer kommunikation från ledningshåll för att man ska kunna förankra visionen inom utbildnings-
centrumet. Detta kan vara en orsak till varför det plockas in så många olika variabler i visionen. 
För att alla ska få en klar bild över vad visionen handlar om krävs det även att kommunikationen 
mellan ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen blir bättre, vilket dom på vuxenutbildningen 
önskar. För då skulle man kanske kunna se vuxenutbildningen som en resurs i projektet Flexibelt 
lärande, eftersom man har arbetat med flexibla lösningar en längre period än vad ungdomsgym-
nasiet har gjort.  
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Rent praktiskt ser möjligheterna till flexibelt lärande ganska lika ut på ungdomsgymnasiet och 
vuxenutbildningen. Båda rektorerna hävdar att man erbjuder alla sorter av flexibla lösningar och 
dom inte har begränsat sig när det gäller möjligheten att tillgodose elevernas behov. Det kan vara 
allt från reguljär undervisning till ren distans, fast distans är något som inte ses som flexibelt av 
vissa lärare. Eftersom det finns en risk med ren distans d.v.s. att man skapar en avsaknad av soci-
ala sammanhang. Det som båda institutionerna poängterar som viktigt är att man hela tiden utgår 
ifrån vad eleven vill, därför är det viktigt att man kan vara så flexibel som möjligt. Det handlar 
inte om att organisationen uppfattar det som flexibelt, utan det viktigaste är att eleven upplever 
det flexibelt som rektor B säger. Den fråga man kan ställa sig är om man verkligen utgår ifrån vad 
eleven vill när man uppmanar eleven till att ingå i en studiegrupp och se den som en resurs, vilket 
man gör på ungdomsgymnasiet. Valet ligger självklart hos eleven, men man har byggt upp syste-
met på ett sådant sätt där studiegruppen är i fokus.  
 
Det finns viss problematik kring möjliggörandet och förverkligandet av denna vision enligt rekto-
rerna och lärarna. Något som båda institutionerna nämner är att det kan vara svårt att lära elever-
na att ta eget ansvar om de inte är mogna för det. Det krävs en viss studieteknik och ansvarstek-
nik för att kunna arbeta med flexibla lösningar. På ungdomsgymnasiet framkommer det även att 
det är viktigt med en tydlighet, existerar inte detta kan det uppstå problem. Det är viktigt att det 
finns en klar tydlighet mellan lärare och eleven, det finns väldigt lite utrymme för missförstånd 
och feltolkningar. För att kunna motarbeta sådana problem krävs det att det finns en bra studie-
handledning, där kommunikationen mellan lärare och elev fungerar bra. Ytterligare en viktig 
aspekt i diskussionen kring problematiken med möjliggörandet och förverkligandet är att det 
måste finnas en samsyn över flexibelt lärande och synen på kunskap, något som lärare A2 anses 
saknas inom hela utbildningscentrumet. Däremot uppfattar hon att hennes arbetslag har en sam-
syn på dessa saker. På vuxenutbildningen anser rektor B att det finns en grundläggande proble-
matik genom att en del inte kan acceptera det flexibla lärandet, men genom information går detta 
att lösa. Det kan även uppstå problem om man inte i ett tidigt läge informerar om vilka krav på 
stöd det finns och det gäller även att finna rätt nivå på stödet, så eleverna inte behöver vänta i ett 
läge där de behöver hjälp. Det är även problematiskt att det finns få lärare inom samma ämnen, 
vilket ställer oerhörda krav på de lärare som jobbar med flexibla lösningar. Genom att organisa-
tionen är uppbyggt på ett sätt idag, kan det även finnas en viss problematik att kunna erbjuda 
eleverna möjlighet till studier när som helst på året, säger lärare B2. 
 
Ytterligare en viktig aspekt för att man ska kunna möjliggöra och förverkliga visionen om flexi-
belt lärande på utbildningscentrumet är att det finns en tydlighet när det gäller t.ex. ansvar och 
tjänstefördelningar m.m. På ungdomsgymnasiet säger man att det existerar en tydlighet men det 
kan bli bättre. Lärare A1 menar att tydligheten inte fungerar i praktiken när det gäller tjänsteför-
delningen, själva schemaläggningen har inte fungerat på ett sådant sätt att man tillgodoser elever-
nas behov. Det finns även en viss otydlighet när det gäller rektorernas överföringssystem av ele-
ver till flexibelt lärande, vilka elever ska få möjlighet att läsa flexibelt och på vilka grunder. På 
vuxenutbildningen upplever rektor A att det finns en tydlighet men däremot måste tydligheten 
inom projektet Flexibelt lärande blir bättre. Även lärarna B1 och B2 anser att det finns en bra 
tydlighet, däremot säger lärare B2 att det inte hade skadat om man hade fått mer tid med sin chef 
för att just diskutera det flexibla lärandet. 
 
Att kraven förändras på lärarna när man använder sig av flexibelt lärande är något som alla inter-
vjuade är överens om. Det är en rad olika saker som de lyfter fram som förändras. På ungdoms-
gymnasiet nämner man att det handlar om att kunna ställa om sig till mer flexibla arbetstider, men 
det handlar även om att som lärare kunna lägga sin planering utifrån ett socialkonstruktivistiskt 
tankesätt, vilket inte alltid är lätt poängterar rektor A. Även tydligheten blir ett större krav på lära-
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ren. Man måste även som lärare kunna vara mer organiserad och lyhörd. Det krävs att man har 
en tydlig planering men samtidigt så får man inte låsa sig vid den, utan man måste vara beredd på 
att kunna anpassa sig efter vad eleverna vill. På vuxenutbildningen nämner man ungefär samma 
saker, det krävs att man ska vara tillgänglig på ett helt annat sätt om man hade haft reguljär un-
dervisning. Rektor B säger även att kraven på att utveckla det flexibla lärandet blir allt större när 
man arbetar med flexibla lösningar. 
 
7.4 Hur ser lärare och rektorer på det flexibla lärandets funktion när det gäller elevers 
lärande? 
 
Att använda sig av flexibelt lärande innebär att man kan individanpassa undervisningen på ett helt 
annat sätt, något som alla intervjuade säger. På ungdomsgymnasiet har man sett att enskilda ele-
ver som kommer och läser flexibelt blir mer framåt och tar för sig mer, detta beror nog mycket 
på att man inte längre kan gömma sig en bakom en grupp säger lärare A1. På vuxenutbildningen 
handlar det betydligt mer om att anpassa sig efter elevernas behov, eftersom eleverna är vuxna 
och kan oftast inte studera dagtid eftersom man har ett arbete berättar lärare B1. Detta är den 
stora motiveringen till att man använder sig av flexibelt lärande på vuxenutbildningen. Rektor B 
säger även att flexibelt lärande ger en större möjlighet till att kunna tillämpa sin kunskap. Motiva-
tionsfaktorn är enligt lärare B2 den stora orsaken till varför man använder sig av flexibelt lärande 
på vuxenutbildningen. Enligt honom krävs det för att man ska lära sig saker att man får lära sig i 
en miljö och i en situation som passar en själv. Det är viktigt att vuxenutbildningen är flexibel 
annars passar man inte in i samhället poängterar lärare B2. 
 
Synen på vilket sätt flexibelt lärande bidrar till elevers lärande skiljer sig lite åt beroende på vem 
av de intervjuade man frågar. På ungdomsgymnasiet säger rektor A att han anser, utifrån elevers 
lärande, att det inte finns någon skillnad på traditionell undervisning och flexibelt lärande, så 
länge man utgår ifrån den socialkonstruktivistiska teorin. Lärare A1 säger däremot att han gärna 
vill tro att elevers kunskaper blir djupare med det flexibla lärandet. Elevers hantering av källor 
och bearbetning av material ser han har blivit bättre på grund av det flexibla lärandet. Flexibelt 
lärande bidrar även till elevers lärande om de klarar av att arbeta självständigt säger lärare A2, och 
det kan även innebära att eleverna blir mer intresserade av ämnena. Det är viktigt att läraren inte 
ger eleverna de färdiga svaren utan att eleverna utmanas till att söka reda på svaren på egen hand. 
På så sätt blir elevernas kunskap mycket djupare anser lärare A2. På vuxenutbildningen anser man 
att flexibelt lärande bidrar till elevernas lärande på det sättet att eleverna måste lära sig att ta eget 
ansvar i större grad än tidigare. Kunskapen blir också mycket djupare eftersom man kan tillämpa 
den på ett annat sätt säger rektor B. Enligt lärare B1 bidrar även flexibelt lärande till att eleverna 
själv får välja eftersom det är dem som vet bäst vad som passar dem. Flexibelt lärande enligt hen-
ne är inte bara till för starka elever, utan det är en möjlighet att kunna hjälpa även de elever som 
inte är självständiga och duktiga. Att man får djupare kunskap via flexibelt lärande kan endast ske 
om man använder det på rätt sätt poängterar lärare B2. Om man som elev inte skapar sin kun-
skap i interaktion med andra så är risken att kunskapen endast blir ytlig. Men det är viktigt att 
komma ihåg att flexibelt lärande inte förutsätter mindre stöd från lärare, snarare tvärtom säger 
lärare B2. 
 
Enligt rektor A på ungdomsgymnasiet har elever som inte tidigare haft motivationen till studier, 
funnit motivationen genom det flexibla lärandet. Enligt honom är det svårt att veta om det finns 
några klagomål hos eleverna eftersom det inte finns några utvärderingar kring detta. Men det 
finns vissa elever som är skeptiska till flexibelt lärande eftersom man inte längre kan knäcka ko-
derna kring vad man ska lära sig för att få höga betyg säger rektor A. Många av de elever som 
lärare A1 har haft, har upplevt flexibelt lärande som något positivt eftersom eleverna får möjlig-
het att läsa kurser som inte ingår i deras program istället för att välja bort ordinarie kurser. Men 
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samtidigt säger han att det finns elever som upplever det jobbigt att arbeta med flexibla lösningar 
eftersom man inte längre kan dölja sig i en klass när man inte har svarat på frågorna eller gjort 
uppgifterna. Den respons man har fått av eleverna via FC Education har varit väldigt positiv sä-
ger lärare A2. Till en början var det kanske svårt för eleverna att förstå vad flexibelt lärande inne-
bar men genom att arbeta aktivt med kurser och FC Education har eleverna förstått mer att det 
handlar om en möjlighet att påverka sin egen utbildning. På vuxenutbildningen har eleverna rea-
gerat bra på det flexibla lärandet. Eleverna ser sin chans att kunna tillämpa kunskapen på ett an-
nat sätt och man får en annan förståelse för sin kunskap. Det finns elever som har upplevt flexi-
belt lärande som något negativt berättar lärare B1. Oftast har det handlat om elever som inte har 
berättat för läraren att de vill bli styrda i sin inlärning, framför allt är det äldre elever som har bli-
vit skolade i det gamla systemet och där med har det svårt att ta eget ansvar. I de utvärderingar 
som lärare B2 har tagit del av har responsen varit positiv hos eleverna, dessa utvärderingar ser 
han som redskap för att kunna se att han ligger rätt till när det gäller öppenheten mot sina elever.   
   
7. 5 Diskussion 
 
Som tidigare sagt är syftet med detta examensarbete att undersöka hur rektorer och lärare på ett 
specifikt utbildningscentrum uppfattar, möjliggör och förverkligar flexibelt lärande samt få deras 
insikt i vad flexibelt lärande bidrar till när det gäller elevers lärande. I detta avsnitt kommer under-
sökningens resultat att diskuteras för att sedan kopplas samman med tidigare forskningen. 
 
Om man tittar på hur rektorer och lärare uppfattar flexibelt lärande utifrån undersökningens re-
sultat så kan man se att det finns en positiv uppfattning om vad flexibelt lärande innebär. Denna 
uppfattning är ganska grundad, t.ex. alla pratar om inlärning oberoende av tid och rum men även 
om att se till individens behov. Man kan se likheter mellan det undersökta utbildningscentrumets 
uppfattning av flexibelt lärande och hur Kjellin, Perme och Skärgren44 definierar flexibelt lärande. 
Båda parterna utgör ifrån individen och anser att alla ska tillgång till utbildning oavsett t.ex. famil-
jeförhållanden och arbetssituation. Men utifrån undersökningens resultat kan man se att på grund 
av att det inte existerar en allmän definiering av begreppet flexibelt lärande, som är förankrad hos 
rektorer och lärare, så är uppfattningen av vad flexibelt lärande innebär väldigt splittrad. Under-
sökningen visar att det går att bedriva en pedagogisk modell fastän det teoretiska tankesättet inte 
är riktigt förankrat hos rektorerna och lärarna. På ungdomsgymnasiet verkar man vara medveten 
om och anammar det teoretiska men däremot är inte fallet riktigt så vuxenutbildningen. Man pra-
tar om, på vuxenutbildningen, att man har en egen definition som inte grundar sig på den social-
konstruktivistiska teorin. Den fråga man kan ställa sig är om inte denna definition ändå bygger 
delvis på ett socialkonstruktivistiskt tankesätt, speciellt eftersom man säger sig se till individen 
och hur den skapar sin kunskap. När man lägger upp det flexibla lärandet verkar man ändå utgå 
ifrån på något plan att kunskap skapas i ett socialt sammanhang. Utifrån undersökningen kan 
man se att vuxenutbildningen arbetar utifrån ett socialkonstruktivistiskt tankesätt utan att vara 
medvetna om det. För att samarbetet mellan ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen ska bli 
mer djupare krävs det nog att en medvetenhet skapas kring den socialkonstruktivistiska teorin. 
För att kunna förstå flexibelt lärande krävs det att man har en insikt i vad den socialkonstruktivis-
tiska teorin handlar om, säger författarna Kjellin, Perme och Skärgren säger.  
 
På det undersökta utbildningscentrumet finns en önskan om att det ska finnas en samsyn över 
det flexibla lärandet och synen på kunskapen. Både Sahlin och Becker45 samt Boström och Nyb-
rodahl46 säger i sina forskningar att det är oerhört viktigt att det finns en samsyn över det flexibla 
lärandet och att det är även viktigt att alla genomsyras av det flexibla tänkandet för att man ska 
                                                 
44 Kjellin, Perme, Skärgren (2004). 
45 Sahlin, Becker (2005). 
46 Boström, Nybrodahl (2001). 
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lyckas med flexibelt lärande och skolutveckling. Undersökningen visar att detta existerar på det 
undersökta utbildningscentrumet men kan säkert bli bättre. Om det blir fler personer involverade 
i projektet Flexibelt lärande i framtiden blir det ännu mer viktigare att man finner en samsyn över 
det flexibla lärandet och synen på kunskapen. Det kan vara svårt att finna en för alla godtagbar 
definition av flexibelt lärande, men dock är detta en nödvändighet. Det är även viktigt att man 
förankrar projektplanen på det undersökta utbildningscentrumet, detta innebär att det inte räcker 
med att dela ut den, utan den måste även diskuteras igenom av rektorer och lärare. Även om det 
inte finns en förankrad teori i projektet Flexibelt lärande, så verkar inte det vara det huvudsakliga 
problemet. När rektorerna och lärarna diskuterar problematiken och det negativa med flexibelt 
lärande handlar det till stor del om praktiska saker. Sådana saker som går att lösa med tiden.      
 
När det gäller flexibelt lärande framgår det av tidigare forskning och även det undersökta utbild-
ningscentrumets projektplan om Flexibelt lärande, att man ska utgå ifrån den socialkonstruktivis-
tiska teorin. Som tidigare sagt förutsätter ett fortsatt lyckat arbete med flexibelt lärande att man 
förstår vad den socialkonstruktivistiska teorin handlar om. Om man tittat på hur den socialkon-
struktivistiska teorin säger att kunskap skapas, framkommer det att man endast kan förstå männi-
skan mental utveckling som ett samspel mellan den sociala omgivningen. Vygotsky menar att 
skapandet och förmedlingen av kunskap sker genom den sociala kontakten med andra människor 
både praktiskt och språkligt. Den fråga man kan ställa sig är om det flexibla lärandet tar hänsyn 
till den sociala kontakten som är viktig inom den socialkonstruktivistiska teorin. I denna under-
sökning framkommer det av resultatet att några av de intervjuade ansåg att det flexibla lärandet 
gjorde just detta, genom att möjligheten till social kontakt fanns hela tiden där både fysiskt och 
virtuellt. Den sociala kontakten behöver inte nödvändigtvis vara fysisk, vilket många kan anta. 
Därför kan det skapas en viss misstänksamhet gentemot flexibelt lärande, eftersom man skapar 
sig uppfattningen om att flexibelt lärande inte förutsätter som helst kontakt med andra. Efter att 
ha fördjupat sig i begreppet flexibelt lärande och gjort en undersökning kring detta fenomen, så 
kan man se att flexibelt lärande grundar sig på den socialkonstruktivistiska teorin. Det är ingen 
teori som man bara har plockat in, vilket en av de intervjuade lärarna ansåg, utan man märker att 
det har funnits ett socialkonstruktivistiskt tänk hela tiden när man har konstruerat det flexibla 
lärandet.      
 
När det gäller rektorernas och lärarnas egna personliga uppfattningar kring det flexibla lärandet, 
är det någonting som inte kommenteras eftersom det är personliga tankar och åsikter som pre-
senteras. Däremot kan man utifrån undersökningen säga att man märker att rektorer och lärare 
har reflekterar en hel del själv och kanske med sina kollegor kring hur man ska förhålla sig till 
flexibelt lärande.  
 
När det gäller utbildningscentrumets vision om flexibelt lärande kan man även se utifrån under-
sökningen att den vision som presenteras i projektplanen är delvis förankrad men tolkningarna 
kan se olika ut. Man är medveten om att eleverna ska vara oberoende av tid och rum, samt att det 
ska finnas möjligheter för dialog och samtal. Däremot kan man se att visionen med att skapa ett 
socialkonstruktivistiskt lärande är inte möjligt så länge det inte finns en medvetenhet om teorins 
betydelse. En viktig aspekt för att kunna uppnå visionen om flexibelt lärande är att kommunika-
tionen fungerar bra. Uppfattning man kan se utifrån undersökningen är att kommunikationen 
inom institutionerna är bra, medan man kan tycka kommunikationen mellan institutionerna bor-
de bli bättre. Det är viktigt att man ser varandra som resurser inom detta projekt.  
 
Tydligheten kring ansvar och tjänstefördelning kan man se utifrån undersökningen existerar, men 
på t.ex. ungdomsgymnasiet skulle det kanske behöva ses över lite mera. Syftet med flexibelt 
lärande är att kunna tillgodose elevens behov och detta kräver att det finns en tillgång till lärare 
hela tiden. Genom att schemaläggningen har krånglat har det inneburit att det flexibla lärandet 
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har placerats på tider som inte alltid har varit lämpliga för de inblandade. Det är viktigt när man 
arbetar med flexibelt lärande att man funderar kring om man ska organisera lärandet utifrån ele-
ven eller ämnet. Utifrån undersökningen kan man se att man försöker hela tiden utgå ifrån ele-
ven, men självklart kan det uppstå vissa begränsningar beroende på ämnet. Detta är ett dilemma 
som man ställs inför när man arbetar med flexibelt lärande, något som Thelin och Scherp disku-
terar i sin forskning.47 Ytterligare ett dilemma som kan uppstå när man arbetar med flexibelt 
lärande enligt Thelin och Scherp är att det kan vara svårt att skapa ett arbetssätt som bygger på 
samarbete mellan elever. Utifrån undersökningen kan man se att ett sådant dilemma har uppstått 
på ungdomsgymnasiet, eftersom eleverna inte utnyttjar studiegrupperna som en resurs. Genom 
att eleverna inte utnyttjar studiegrupperna så sker inte arbetssättet genom samarbete med andra, 
och då inte heller på ett socialkonstruktivistiskt sätt.  
 
Utifrån resultatet i denna undersökning var det intressant att se vilka krav som ställs på lärare och 
rektorer som arbetar med flexibelt lärande. De krav som förändras för lärarna enligt intervjuerna 
är något som anses av författarna inte vara direkt främmande i läraryrket. Detta är egenskaper, 
t.ex. tydlighet och lyhördhet, som borde finnas hos lärarna oavsett om man arbetar med flexibelt 
lärande eller inte. Flexibelt lärande kan man istället säga ställer högre krav på redan befintliga 
egenskaperna hos rektorerna och lärarna.  
 
Det kan vara viktigt att poängtera att detta projekt befinner sig i ett första skede, och därför är 
det inte konstigt att rektorer och lärare uppfattar att det finns vissa saker som behövs förbättras. 
Det är en del strukturella och organisatoriska saker som behövs förändras så att det blir enklare 
att arbeta med flexibelt lärande på det undersökta utbildningscentrumet. Genom att de två insti-
tutionerna befinner sig i olika stadier när det gäller det flexibla lärandet, så kan dessa strukturella 
och organisatoriska saker se annorlunda ut.   
 
När det gäller vad flexibelt lärande bidrar till elevers lärande, så framkom det väldigt olika åsikter 
kring det. Rektor A som exempel nämnde att han ansåg att kunskapen blir den samma oavsett 
om man använder flexibelt lärande eller traditionell undervisning, så länge man utgår ifrån den 
socialkonstruktivistiska teorin. Medan rektor B och några av lärarna ansåg att flexibelt lärande ger 
eleverna en möjlighet till fördjupad kunskap. Att konkret peka på hur flexibelt lärande bidrar till 
elevers lärande är svårt att göra utifrån undersökningen, eftersom åsikterna kring detta var väldigt 
olika. Det man kan säga dock är att flexibelt lärande bidrar till elevers lärande på något sätt, det 
behöver nödvändigtvis inte handla om fördjupad kunskap i ett speciellt ämne utan det kan vara 
en fördjupad kunskap kring hur man letar reda på material och hur man granskar det. Det kanske 
är som rektor A säger, det viktigaste är att man har det rätta tankesättet oavsett vilken pedagogisk 
modell man använder sig av. I detta fall skulle det handla om att man hela tiden utgår ifrån ett 
socialkonstruktivistiskt tankesätt. Fördelen med flexibelt lärande är att man kan individanpassa 
väldigt mycket, detta förutsätter även att om en elev vill ha traditionell undervisning ska hon/han 
få det. Detta är oerhört viktigt, att man kan vara flexibel på alla möjliga sätt. I och med detta kan 
man inte säga att flexibelt lärande bara passar vissa elever.    
 
Lika som denna undersökning visar sägs det även i boken Flexibelt lärande i praktiken48, att genom 
flexibelt lärande får eleverna en helt annan möjlighet att visa andra sidor som annars aldrig kom-
mer fram. Undersökningen visar på att eleverna får utveckla olika sidor som kanske inte får chan-
sen att utvecklas i traditionella undervisningar, t.ex. lärare A1 uppfattar att eleverna genom flexi-
belt lärande blir mer framåt eftersom det inte finns någon grupp att gömma sig bakom. Vilket 
borde innebära att eleverna får möjlighet att utveckla sina personliga egenskaper. Man säger även 
i boken Flexibelt lärande i praktiken att möjligheten för individuella handledningar ökar, något som 
                                                 
47 Thelin, Scherp (2004). 
48 Flexibelt lärande i praktiken (2005). 
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även denna undersökning visar på. I undersökningen framkommer det även att rektorerna och 
lärarna anser att eleverna utvecklas i att ta eget ansvar via flexibelt lärande, något som även tas 
upp i den tidigare forskningen. Boken Flexibelt lärande i praktiken visar på att grundtanken med 
flexibelt lärande är att ge eleverna snabb respons, något som även en av lärare i undersökningen 
diskuterade. Lärare A1 sa att det var viktigt med snabb feedback till eleverna annars kunde de 
uppleva en frustration. Något som säkert kan påverka elevernas motivation samt även studiere-
sultat.   
 
7.6 Slutsats 
 
Slutsatsen av denna undersökning är att de intervjuade rektorerna och lärarna på det undersökta 
utbildningscentrumet har en positiv uppfattning av det flexibla lärandet. Annars hade det nog 
varit svårt för rektorerna och lärarna att finna en motivation till fortsatt arbete med flexibelt 
lärande. Men det finns vissa saker som måste förbättras för att man ska lyckas med projektet 
Flexibelt lärande, det handlar främst om att lyckas förankra den socialkonstruktivistiska teorin för 
att man ska kunna finna ett gemensamt förhållningssätt. Det är just detta som separerar ung-
domsgymnasiet och vuxenutbildningen åt, men finner man ett gemensamt förhållningssätt finns 
det alla möjligheter att lyckas med projektet Flexibelt lärande. Det är svårt utifrån denna under-
sökning att säga att flexibelt lärande skulle påverka elevers lärande på ett sådant sätt att själva 
faktakunskapen skulle bli större, däremot kan man förstå om kunskapen blir djupare. Eftersom 
man får en insikt i hur man lär sig och på så sätt kan det bli enklare att skapa kunskap för sin egen 
del. Om flexibelt lärande används på rätt sätt så är det den rätta vägen för att kunna möta varje 
elev. Den stora skillnaden mellan traditionell undervisning och flexibelt lärande, är att inom flexi-
belt lärande passar alla elever in eftersom man kan anpassa efter individen. Men samtidigt oavsett 
vilken pedagogik man använder, så är det viktigt att man har det rätta tankesättet. I detta fall skul-
le det vara att man ser lärandet på socialkonstruktivistiskt sätt. Dock finns det en medvetenhet 
om att det kan vara svårt att tillgodose varje individ i ett klassrum med 30 elever.  
 
7.7 Tips på fortsatt forskning 
 
Som tips inför fortsatt forskning kring detta ämne, kan vi nämna att det hade varit intressant att 
undersöka närmare hur elever uppfattar flexibelt lärande. Eftersom detta är en bit som saknas i 
tidigare forskning men även i vår undersökning beroende på att vi inriktade oss på rektorers och 
lärares uppfattningar.   
   

 37



8. Käll – och litteraturförteckning 
 
Litteratur 
 
Andersson B. (2000) En socialkonstruktivistisk syn på lärandet och kunnande. Göteborg  
 
Bergbäck A-S, Forozin A. (2003) Elevers motivation i grundskolan och gymnasiet. Luleå. Examensarbete 
– Luleå tekniska universitet 
 
Boström M, Nybrodahl I. (2001) Vilka faktorer påverkar engagemang och deltagande i projektet Flexibelt 
lärande. Borlänge. Examensarbete – Högskolan Dalarna 
 
Holmberg C. (2004) ”På den studerandes villkor – flexibelt lärande” i Danielsson R. (red), Utsik-
ter och insikter – en antologi om flexibelt lärande i vuxenutbildningen. Hässleholm: CFL 
 
Kjellin S, Perme L,Skärgren L. (2004) Flexibelt lärande. Lund: Studentlitteratur 
 
Lantz A. (1993)  Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur 
 
Linered I. (2005) Intervju som metod vid utveckling av IT-produkter för barn med hörselskador. Stockholm, 
Examensarbete – KTH 
 
Nätverksgymnasiet i Jämtlands län. (2005) Flexibelt lärande i praktiken. Östersund 
 
Sahlin E, Becker A. (2005) En skola för alla! Om skolutveckling med flexibelt lärande. Eslöv: Lorentz 
 
Thelin K, Scherp H-Å. (2004) ”Flexibilitet – lärande eller hinder” i Danielsson R. (red), Utsikter 
och insikter – en antologi om flexibelt lärande i vuxenutbildningen. Hässleholm: CFL  
 
Vetenskapliga rådet. (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning. 
Stockholm: Vetenskapsrådet 
 
Otryckt litteratur 
 
Flexibelt lärande inom det undersökta utbildningscentrumet 
Projektplan för integrering/samarbete mellan vuxenutbildningen, ungdomsskolan och EU-projektet: Edulinux, 
2006 
 
Källor 
 
Intervjuer gjorda på det undersökta utbildningscentrumet, vuxenutbildningen och ungdomsgym-
nasiet. 070423 och 070426  
 
   
 
  
 
  

 38



      Bilaga 1 
 
Övergripande frågeställning till examensarbetet 
 
- Hur uppfattas flexibelt lärande av lärare och rektorer? 
- Vad uppfattar rektorer och lärare som positivt samt negativt med flexibelt lärande? 
- Hur möjliggörs och förverkligas utbildningscentrumets vision om flexibelt lärande av lärare 
och rektorer? 
- Hur ser lärare och rektorer på det flexibla lärandets funktion när det gäller elevers lärande? 
 
Intervjufrågor 
Flexibelt lärande 
 
- Hur ser utbildningscentrumets definition av flexibelt lärande ut? 
- Vad bygger ni denna definition på, någon speciell teori? 
- Hur uppfattar du ett socialkonstruktivistiskt lärande? 
- Är du införstådd i utbildningscentrumets vision kring flexibelt lärande? 
- Har informationen/kommunikationen mellan rektorer och lärare fungerat bra, när det gäller 
utbildningscentrumets vision om flexibelt lärande? 
- Hur uppfattar du flexibelt lärande? Både teoretiskt och praktiskt. 
 
Möjliggörande och förverkligande 
 
- Vilka möjligheter till flexibelt lärande erbjuder ni eleverna? 
- Hur uppfattar du dessa möjliggöranden och förverkliganden? Finns det någon problematik? 
- Uppfattar du att det finns en tydlighet inom det flexibla lärandet? T.ex. när det gäller ansvar, 
tjänstefördelning m.m. 
- Hur uppfattar du att kraven rent praktiskt förändras på lärare och rektorer när man använder 
sig av flexibelt lärande? 
 
Elevers lärande 
 
- Varför använder ni er av just flexibelt lärande som undervisningsmetod? 
- På vilket sätt anser du att flexibelt lärande bidrar till elevers lärande? 
- Hur anser du att elevernas respons på flexibelt lärande har varit? 
 
Positivt och negativt med flexibelt lärande 
 
- Vad upplever du som positivt med att använda sig av flexibelt lärande som undervisnings-
metod? 
- Vad upplever du som negativt med att använda sig av flexibelt lärande som undervisnings-
metod? 
- Vad skulle kunna göras annorlunda för att uppnå ett positivt resultat? 
- Har du något som du skulle vilja säga om flexibelt lärande som du anser inte har framkom-
mit bland frågorna?  
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