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Sammanfattning 
 
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen, var att presentera en samlad bild av hur 
visionen om den goda skolan beskrivs av gymnasieelever i årskurs två. För att uppnå 
detta syfte har skolan studerats utifrån vissa givna aspekter, vilka sammantagna fått 
utgöra den goda skolans förutsättningar. Dessa aspekter är; miljö – fysisk och 
psykosocial, lärare, undervisning och arbetssätt, kunskap, motivation och drivkrafter 
samt bedömning och betyg. Undersökningen utgick från en kvalitativ ansats med 
fenomenografisk inriktning. Undersökningsgruppen utgjordes av årskurs två-elever vid 
gymnasieskolor inom Kalmarsunds gymnasieförbund, samt en lokal fristående 
gymnasieskola, och eleverna tillhörde tre skilda studieinriktningar; Naturvetenskapliga 
programmet, Hotell- och restaurangprogrammet och Individuella programmet. 
Resultatet, som bygger på en enkät, utgörs av en variation av uppfattningar som 
kategoriserats under var och en av de aspekter till vilka de härrör. Hårt sammanfattad, är 
bilden av den goda skolan en skola med fräscha lokaler där alla elever har många goda 
vänner. Lärarna är framför allt roliga, har humor och en förmåga att göra 
undervisningen lustfylld. Det huvudsakliga arbetssättet innebär föreläsningar och 
genomgångar som läraren ansvarar för. Bedömningen av eleverna sker genom prov. 
Viktiga kunskaper utgörs i första hand av kärnämnen, där största prioritet ges åt 
matematik. Eleverna finner sin studiemotivation i den goda skolmiljön och anser att 
kunskaper är det de i första hand vill ha med sig, den dag de lämnar gymnasieskolan för 
att gå vidare i livet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Förord  
   
Det finns många som förtjänar min tacksamhet i arbetet med denna uppsats. Detta gäller 
framförallt deras bidrag vid det praktiska genomförandet, men även deras tålamod när 
arbetet, av personliga skäl, under lång tid blev liggande orört.  
 
Till att börja med vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla de skolor, program och 
klasser/grupper som deltagit i undersökningen. Eleverna jag träffade gav mig ett mycket 
positivt bemötande. De engagerade sig på ett fantastiskt sätt vid ifyllandet av min enkät, 
och delgav mig där sina personliga tankar och uppfattningar. Vid varje genomläsning av 
dessa har jag slagits av hur mycket ungdomarna faktiskt bjudit på sig själva.  
 
Ett lika stort tack vill jag också framföra till de lärare på vars lektioner jag fick komma 
in och ”störa”. Alla tog emot mig med värme och vänlighet, gav mig stort tidsmässigt 
utrymme och såg mycket positivt på mitt arbete. 
 
Hjärtligt och innerligt tack även till min handledare, Maria Bjerneby Häll, som uthålligt 
stått vid min sida, även då jag misströstat som mest. En trygg och godhjärtad person 
som under tidens gång har kommit att kännas som en vän. 
 
Tack, slutligen, till Sofie Walter som hjälpte mig att ro arbetet i land. 
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1. Inledning 
 
Under första terminen på lärarutbildningen fick vi till uppgift att beskriva vår ”vision om den 
goda skolan”. Detta arbete var tänkt att beskriva vår idealbild av skolan och bygga på aktuella 
styrdokument samt relevant kurslitteratur. Arbetet skulle skrivas enskilt, för att sedan lämnas 
in för bedömning och betygsättning. Min vision belönades med ett VG och lades till 
handlingarna, som det heter. Vad de andra i gruppen skrev, eller vad deras visioner renderade 
i betygsnivå, känner jag inte till. Någon uppföljning, sammanfattande diskussion eller debatt 
följde aldrig, utan var och en lämnades åt sin egen övertygelse.  
 
Det är här som min uppsats har sitt ursprung, eftersom jag misstänker att detta speglar skolans 
värld som helhet. Att var och en bär på sin egen idealbild av hur ”den goda skolan” borde 
gestalta sig, men att den stora, övergripande och gemensamma visionen saknas. Våra politiker 
förser oss visserligen med riktlinjer, lagar och andra styrdokument, som ska ligga till grund 
för verksamheten. Men dessa tycks, inte minst med tanke på den senaste tidens utveckling 
(den snabba skrotningen av Gy07 - som snart ersätts av Gy09…) bygga mer på maktspel och 
utslag av politiska övertygelser, snarare än på välgrundade och noggrant utforskade faktorer 
runt den goda skolans utformning. Undersökningar visar dessutom, att ju längre bort från 
skolverkligheten man befinner sig, dess då mer kritisk tenderar man att vara i sina åsikter om 
rådande förhållanden (Skolverket, 2004, s.15). 
  
Enligt min erfarenhet drivs framgångsrika företag av en vision, en ledstjärna för verksamheten. 
Denna ser man till att förankra hos alla, från minsta gräsrot till högsta beslutsfattare. Det anses 
helt enkelt nödvändigt, för att samtliga ska omfattas av och verka för ett gemensamt mål. Det 
är också mycket betydelsefullt för den sammanhållna bild av företaget som man förmedlar till 
omvärlden. I skolans värld däremot, upplever jag att bilden kan skifta, inte bara från skola till 
skola utan från arbetslag till arbetslag, kanske till och med från lärare till lärare…  
 
Alla har förmodligen åsikter om skolan, vilket också är ofrånkomligt, eftersom ingen kunnat 
undgå att komma i kontakt med den obligatoriska skolan på ett eller annat sätt. Men vilka 
kommer egentligen till tals i den allmänna debatten? Jo, enligt min uppfattning, de som har 
makten över skolan. Betydelsen av deras åsikter, och därmed deras möjlighet till inflytande, 
tycks dessutom rangordnas efter exakt hur stor makt de har. Huvudpersonerna själva däremot 
– eleverna – den grupp som är skälet till skolans varande över huvudtaget, är de vars röster 
ges minst utrymme. De är i sammanhanget de mest maktlösa och därmed även de mest 
betydelselösa i opinionsbildningen. Detta trots att de har en lagstadgad rätt till inflytande 
(Skollagen, 5 kap, 2§). Därför är jag mycket intresserad av hur ”visionen om den goda 
skolan” ( i den mån en gemensam vision existerar…) skulle se ut när den beskrivs av 
gymnasieelever och det är runt den frågeställningen mitt arbete kretsar. 
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2. Syfte 
 
Inom all verksamhet, med strävan att utvecklas, är det nödvändigt att reflektera över både 
verksamheten som helhet och sin egen roll i densamma. Detta gäller inte minst inom skolans 
värld, vilken ofta beskrivs som både stelbent och statisk. I det sammanhanget är 
formulerandet av en vision ett utmärkt sätt att jobba med förnyelse och framåtskridande. Men, 
för att hitta en gemensam vision behöver vi inte bara reflektera över vår egen hållning, utan 
också få möjlighet att diskutera denna med andra. 
 
 I ett försök att ytterligare nyansera bilden vill jag med detta arbete tillföra ännu en 
infallsvinkel, nämligen elevernas syn på skolans värld och deras vision om den goda skolan. 
Avsikten är att undersöka elevers uppfattningar och försöka sammanföra dem till en 
helhetsbild – en gemensam vision. Eftersom inriktningen på min lärarutbildning fokuserar på 
gymnasiet, är jag framförallt intresserad av att undersöka gymnasieelevers tankar runt 
frågeställningen; Hur ser ”visionen om den goda skolan” ut med elevernas ögon? 
 
Skolan kan betraktas utifrån ett stort antal varierande aspekter. Man skulle kunna beskriva 
skolans värld som ett pussel, där varje pusselbit/aspekt bidrar med sin del till helhetsbilden. 
För att söka svar på min frågeställning, måste de pusselbitar som kan tänkas ringa in den goda 
skolan definieras. Att helt utgå från de teman vi fick arbeta med på lärarutbildningen, i våra 
försök att formulera en vision, ger inte den fylliga bild detta arbete eftersträvar. Därför 
kommer uppsatsen att baseras på de teman som jag upplever intressanta vid utforskandet av 
ett elevperspektiv.  
 
Vid genomläsning av Skolverkets rapport Attityder till skolan (2004) återfinner man ett antal 
aspekter på densamma. Bland dem har jag valt att ta fasta på: miljö, lärare, undervisning och 
arbetssätt, kunskap, motivation och drivkrafter samt bedömning och betyg. Dessa kommer att 
nyttjas som utgångspunkter för undersökningen. 
  
Ovanstående aspekter kommer fortsättningsvis även att fungera som rubriker i tillämpliga 
delar av uppsatsen. 
 
Avgränsningar 
 
Arbetet kommer, som tidigare nämnts, att avgränsas till att undersöka gymnasieelevers vision. 
För att ytterligare begränsa den urvalsgruppen, inriktas undersökningen på elever i 
gymnasieskolans årskurs två. 
 
Uppsatsens målsättning är att redogöra för en sammanfattande bild utifrån en stor urvalsgrupp. 
Därför kommer inte några jämförelser mellan olika skolformer, skolor, program eller kön att 
göras. Detta skulle vara mycket intressant, men innebär samtidigt ett alltför omfattande arbete 
för en C-uppsats utifrån min avvägning av vad Patel och Davidsson (2003) uttrycker ”rimlig 
ambition” ( a.a., s.41). 
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3. Bakgrund 
 
Att hitta tidigare forskning, med samma eller likartad inriktning som detta arbete, visade sig 
mycket svårt. Det finns förhållandevis få undersökningar gjorda där elevernas egna tankar och 
röster ges utrymme. I de fall man kan återfinna något liknande, kretsar frågeställningarna 
oftast runt den aktuella situationen men säger inget om idealbilden av skolan ur elevernas 
perspektiv.  
 
Uppsatsen kommer inte att presentera några stora teoribildningar och förklaringsmodeller, då 
forskningsprojektet är alltför omfattande för att djupanalyseras på det sättet. Varje, tidigare 
presenterad, aspekt på skolan skulle fristående kunna ta en C-uppsats i anspråk. Dessutom är 
avsikten att förutsättningslöst studera gymnasieelevers uppfattningar. Arbetets teoriansats 
kommer därför fokusera på att skapa förförståelse, för läsaren, runt de olika aspekter på 
skolan som studien innefattar, samt att definiera utgångspunkter för undersökningen. 
 
I detta kapitel kommer de olika aspekterna att fungera som rubriker. Varje rubrik omfattas av 
en betraktelse över temat och redogör för tankar från litteratur och forskning inom det aktuella 
området.  
 
Då en viss diskrepans i tid uppstått mellan undersökningens genomförande och rapportering, 
har jag valt att uppdatera uppsatsen för att höja dess aktualitet. Det material som tillförts är 
exempelvis uppsatser och artiklar som publicerats under senare tid. Detta är inget som 
påverkar resultatet, eller på något sätt förfelar arbetet. Patel och Davidsson (2003) anger 
snarare att det kan vara lämpligt att vänta med en mer omfattande litteraturgenomgång, vid ett 
kvalitativt arbetssätt, till efter undersökningen. 
 
 
3.1 Miljö 
 
Inledningsvis bör begreppet skolmiljö diskuteras. När miljöaspekten presenteras, i detta arbete, 
är det utifrån skolans miljö som den ser ut idag, även om detta inte nödvändigtvis är den skola 
vi eftersträvar i framtiden, i vår vision om den goda skolan. Det kan ju tänkas att denna skola 
är en fullständigt förlegad konstruktion för lärande och växande. I Skolverkets utvärdering 
Skolan inifrån (1998) skriver man: 
 

Kärnan, grundstommen när vi tänker på skolan /…/ är "skolhuset", "skolsalen", "bänkarna", "katedern", 
"lektionerna", "rasterna". Tillsammantaget beskriver de en kulturs grundlag. Och detta har skolan under 
alla år hållit fast vid, fast sannolikt är det faktiskt vare sig på elevers eller lärares konservativa initiativ. 
"Skolan" är fortfarande innesluten i ett hus, tiden struktureras fortfarande i "lektioner", eleverna i sina 
"bänkar" även om de inte alltid står på rader, och läraren har sin "kateder" även om den inte alltid syns. 
Denna pedagogiska arkitektur passade väl för den "gamla" skolan där uppdraget var att eleverna under 
kort tid skulle inhämta eller införliva lärarens baskunskaper. /…/ Men frågan inställer sig hur denna 
"arkitektur" passar för alla de anspråk som skolan i dag skall motsvara (a.a., s.166) 

 
Detta arbete, och dess syfte att formulera en vision, utgår alltså genomgående från 
den ”arkitektur” skolan har i dagsläget. 
 
Skolans miljö utgör på många sätt grundförutsättningen, basen, för alla de andra aspekterna. 
Miljön är den kontext i vilken skolvardagen utspelar sig. Detta borde innebära att den därmed 
också är av avgörande betydelse.  
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Barnombudsmannens undersökning ”Rätten att komma till tals”, visar att barn och ungdomar 
i Sverige är mycket nöjda med sina liv som helhet. Det finns dock några områden som 
utmärker sig negativt och där landets unga uttrycker ett missnöje, till dessa hör skolans 
fysiska och sociala miljö. Missnöjet tenderar dessutom att öka stadigt med stigande ålder hos 
de tillfrågade barnen/ungdomarna (Barnombudsmannen, 2005, s.10). 
 
Miljön omfattar, som framgår av ovanstående, inte bara den fysiska omgivningen utan också 
den sociala. Jag kommer här att presentera båda dessa miljöfaktorer, men väljer för 
tydlighetens skull att dela på dem och presentera dem under två skilda rubriker. 
Uttrycket ”social miljö” kommer dessutom att ersättas av benämningen ”psykosocial miljö”, 
vilket ger en större spännvidd åt denna miljöaspekt. 
 
 
3.1.1 Fysisk miljö 
 
I den privata utbildningssfären framhåller man ofta vikten av hemtrevliga, ändamålsenliga 
och stimulerande lokaler för verksamheten. Detta med full insikt om att det inte bara höjer 
standarden på utbildningen, utan också är ett konkurrensmedel i kampen med andra 
utbildningsföretag om potentiella kursdeltagare. Den kommunala skolan har på många sätt 
varit en institution som fört en relativt trygg tillvaro. I dag är situationen annorlunda. Med 
vikande elevunderlag och ökad konkurrens från friskolor måste varje skola, med önskan 
att ”överleva”, ge sig in i samma kamp. Boström (fil dr i pedagogik) skriver i en artikel i 
Pedagogiska magasinet: 
 

 Hur ser det ut i era klassrum och skolor? Är lokalerna inbjudande, finns det plats för alla individer, 
längtar eleverna dit – eller är era klassrum torra öknar? Miljön är faktiskt viktig för såväl barn som vuxna. 
Att arrangera flexibla klassrum med formell och informell möblering och variation av ljud och ljus är ett 
tämligen enkelt första steg att skapa ett lärorum för bättre trivsel. (Boström, 2006, s.16) 

 
Men för att förändra exempelvis klassrumsmiljön, räcker det inte att bara möblera om. Detta 
betonas av Nordin Hultman (leg psykolog, lärarutbildare och lektor i pedagogik) i ett tidigare 
nummer av samma tidskrift. Hon uttrycker risken med att diskutera flexibla 
klassrumslösningar på följande sätt: ”Det finns dock en risk att denna flexibilitet i huvudsak 
kommer att handla om att flytta runt den inredning och det begränsade material som hör till 
vårt traditionella mönster.” (Nordin Hultman, 2006, s.40) Hon menar att detta inte ger någon 
verklig förändring, utan bara skapar en illusion av förändrad verksamhetsmiljö. Att de 
pedagogiska rummen i våra skolor är så torftiga har inte med ekonomiska resurser att göra, 
skriver hon vidare, utan med skoltraditioner. Men miljön i våra skolor speglar inte bara den 
traditionella synen på lärande och utveckling, utan också vår syn på barn. Därför, anser hon, 
måste vi sluta betrakta skolmiljön som enbart en ramfaktor och börja se över vad den faktiskt 
förmedlar till våra elever (a.a., 2006, s.36-40).  
 
Liknande tankar framförs i skriften En temabild om värdegrunden (Skolverket, 2000) där man, 
angående den fysiska arbetsmiljön, konstaterar att de flesta skolorna byggdes under 1960- och 
70-talen, eller tidigare, och att behovet av upprustning i många av dem är stort. De är inte 
ändamålsenliga eller anpassade efter moderna krav och miljön kan sammanfattas som trist, 
fastslår man. Betraktelsen avslutas: ”Miljön ger också signaler om vilket värde man tillskriver 
de barn, unga och vuxna som befinner sig där.” (a.a., s.45). 
 
Skolan skickar, genom den miljö man erbjuder, signaler som antingen kan uppmuntra till lust 
och engagemang eller olust och passivitet. Detta kan delvis beläggas genom en rapport gjord 
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av Svenska Kommunförbundet (2003). Rapporten visar ett samband mellan elevers faktiska 
studieresultat/betyg och deras upplevelse av kvalitet på den egna skolan. Upplevelsen av 
kvalitet grundar sig dock inte bara på fysisk miljö. Viktigast var, enligt rapporten, ett gott 
ledarskap följt av duktiga lärare, därefter angavs fysisk miljö och slutligen läromedel som 
betydelsefulla faktorer i upplevelsen av kvalitet. Det som värderades högt i den fysiska miljön 
var; färgsättning, textilier, klimatanläggning, öppna volymer och stora ljusinsläpp. Man ansåg 
också att en tydlig entré, med exempelvis ett café, var betydelsefullt. Bra lokaler, ur elevernas 
perspektiv, kunde se mycket olika ut. Det som däremot angavs som viktigt var att lokalerna 
skulle upplevas som fräscha. 
 
I resonemang om den fysiska miljön ska naturligtvis nämnas att skolan, som är Sveriges 
största arbetsplats, omfattas av arbetsmiljölagen precis som alla andra arbetsplatser. De 
föreskrifter som anges i lagen berör inte bara skolans personal, utan också dess elever som i 
sammanhanget likställs med arbetstagare. Arbetslivsinstitutet och Arbetsmiljöverket har i 
samråd med Elevorganisationen tagit fram skriften Arbetsmiljön i skolan (2005). Där 
presenterar man, övergripande, de riktlinjer för god arbetsmiljö som bör uppfyllas. Det 
handlar bland annat om bra luft, lagom temperatur, bra ljus samt bänkar och stolar som ska 
vara anpassade efter vars och ens behov/storlek. Eleverna ska, från årskurs sju och uppåt, 
enligt denna skrift få medverka i arbetsmiljöarbetet på skolan (a.a., s.5). Det innebär att alla 
förändringar i arbetsmiljön, ombyggnad av lokaler eller förändring av undervisning, ska 
meddelas eleverna. Dessa har då har rätt att lämna synpunkter på förändringarna utifrån ett 
elevperspektiv. Hur vanligt förekommande detta förfarande är finns ingen redogörelse för. En 
gissning är att det torde vara relativt ovanligt. Enligt Skolverkets utvärdering (1998) är just 
den fysiska skolmiljön dock ett område som eleverna verkligen skulle vilja ha inflytande över. 
Där känner de att de har kunskaper nog för att tillföra något bra, till skillnad från andra 
områden inom skolans värld. 
 

Deras skolor beskrivs som fula och nedslitna. Maten är usel och toaletterna äckliga. Över allt detta som de 
erfar med sinnen dagarna i ända har de inget att säga till om och antyder att de själva klottrar och förstör 
för att de just saknar makten att påverka sin egen miljö /…/ Pedagogikens organisation känner man sig 
inte kompetent nog att vara med och bestämma över. Man kan ha synpunkter på den men man kan inte ta 
ansvar för den. Därför verkar de tycka att lärarna bör bestämma över lärsituationen - och helst på ett 
bättre och rättvisare sätt än de gör - men allt det andra borde de få vara med att styra över. (a.a., s.152) 

 
Det är intressant att fråga sig hur elever skulle vilja utforma sin fysiska skolmiljö, om de fick 
möjlighet att göra detta helt utifrån eget tyckande. En första fråga i utforskandet av visionen 
blir därför: Hur är den fysiska miljön beskaffad i den goda skolan? 
 
 
3.1.2 Psykosocial miljö 
 
På många sätt är den psykosociala miljöaspekten sammanlänkad med den fysiska miljön, 
eftersom denna utgör förutsättningar för den atmosfär som råder i skolan, antingen som full av 
möjligheter eller som full av hinder. I detta arbete är dock dessa båda separerade och 
behandlas som två skilda aspekter. 
 
Den psykosociala miljön kan beskrivas som det klimat man möts av på en skola och som 
genomsyrar dess verksamhet. Råder en trevlig eller otrevlig stämning? På så sätt är det en 
allmän upplevelse. Men den innefattar också en personlig dimension – de personliga 
relationerna och den egna upplevelsen av skolsituationen. Hur trivs jag i skolan? 
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Läroplanen är fylld av formuleringar rörande den psykosociala miljön. Redan i dess inledning 
beskrivs skolans värdegrund, som all verksamhet ska omfattas av (Lpf 94, kap.1). Denna 
borde vara ett odiskutabelt rättesnöre, som alla införlivat i sitt agerande. Tyvärr ser det inte 
alltid ut på det sättet. Skriften En temabild om värdegrunden (Skolverket, 2000) beskriver 
situationen på följande sätt: ”Mycket pekar på att mobbning eller annan kränkande behandling 
är den främsta orsaken till att barn mår dåligt i skolan.” (a.a., s.21). I Skolverkets 
attitydundersökning (2004) framgår dock att de allra flesta eleverna trivs i skolan, men att två 
procent av gymnasieeleverna upplever sig mobbade av andra elever. Mer anmärkningsvärt är 
att fler, fyra procent av alla gymnasieelever, upplever sig mobbade av sina lärare (a.a., s.100).  
 
Mobbning definieras av forskaren Dan Olweus på följande sätt: 
 

En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under viss tid, blir utsatt för negativa 
handlingar från en eller flera personer. En negativ handling är det när någon orsakar en annan person 
skada eller obehag. Sådana handlingar kan utföras verbalt, vid fysisk kontakt, genom att skada någons 
personliga egendom eller indirekt genom utfrysning och isolering. (Arbetsmiljön i skolan, 2005, s.10) 

 
Trivsel - att må bra i skolan - handlar inte enbart om upplevelsen av att vara, eller inte vara, 
utsatt för kränkande behandling och negativa handlingar. Att inte bli sedd, behöver 
exempelvis inte uppfattas som en kränkning, men kan ändå påverka både prestation och 
välmående avsevärt. Detta illustreras här med ännu ett citat hämtat från Pedagogiska 
magasinet. I en artikel, författad av Peter Emsheimer (lärare och forskare på lärarhögskolan i 
Stockholm), ges exempel på olika situationer som diskuterats vid handledning av de 
lärargrupper han jobbar med.  
 

En annan vanligtvis fördragsam lärare, Christer, klagade bittert över en elev som aldrig rörde en fena, 
alltid satt passiv och inte på något sätt engagerade sig i undervisningen. Han var nästan som död på 
lektionerna. Vi resonerade fram och tillbaka och fann ingen öppning om vad det kunde handla om. Till 
slut, i brist på bättre, fick Christer uppmaningen att observera pojken för att notera om han någon gång 
reagerade mer aktivt (vilket Christer bedyrade att han aldrig gjorde) – om så bara genom att lyfta 
ögonbrynet lite mer än vanligt. Efter några veckor var pojken som förvandlad. Han var aktiv inte bara på 
lektionerna, utan även på skolgården och i förhållande till skolledningen. Läraren bedyrade att han inte 
gjort något över huvud taget. Vad hade då hänt? Antagandet var att genom att läraren medvetet eller 
omedvetet sökt skillnader i pojkens ansiktsuttryck hade denne på något sublimt sätt känt sig mer 
uppmärksammad och därmed hamnat i en god cirkel. (Emsheimer, 2007, s.48) 

 
Att uppleva sig sedd av sina lärare kan med andra ord påverka hela skolsituationen. Viktigt är 
det också att bli sedd av kamraterna, eftersom skolan är lika mycket en social arena som en 
arbetsplats och institution för lärande. Det är ju här ungdomarna tillbringar merparten av sin 
vakna tid. Nu är det dock inte fullt så enkelt, att det enbart räcker med ”att bli sedd” av lärare 
och kamrater för att en känsla av trivsel ska infinna sig. Det handlar också om hur man blir 
sedd; ”Att trivas är att bli sedd för de kvaliteter vi vill ska synas” (Kernell, 2002, s.175). För 
att trivas, vill jag alltså att min omgivning ska se mig för den jag vill vara. 
 
I Arbetsmiljön i skolan (2005) tar man även upp andra faktorer som påverkar den 
psykosociala miljön, exempelvis stress (a.a., s.14). Stressorerna kan vara många; hög 
arbetsbelastning, brist på arbetsro, dåligt schema och små möjligheter till inflytande. 
Skolverkets attitydundersökning (2004) visar att en tredjedel av eleverna alltid, eller oftast, 
känner sig stressade i skolan (a.a., s.104). Den psykosociala miljön påverkas således av en 
mängd olika faktorer. Det kan vara svårt att avgöra vilka som har störst betydelse för 
välmåendet. Vad tar gymnasieelever fasta på när de presenterar sin vision? Hur beskrivs den 
psykosociala miljön i den goda skolan? 
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3.2 Lärare 
 
I Skolverkets rapport Individers skolkarriär (1996), noterar man att ”alla elever betonar vikten 
av goda lärare” och att ”läraren är ämnet” för många elever (a.a., s.39). Detsamma kan man 
läsa i Den rimliga skolan (Skolverket, 1999): ”Eleverna uttrycker påfallande tydligt ett direkt 
samband mellan hur läraren är och inställningen till ämnet” (a.a., s.47).  
 
Vad är det då de lärare eleverna tänker på med glädje, vars ämnen de kommit att älska, har 
som andra saknar? Vad har de erbjudit som andra inte lyckats tillgodose? Det finns 
förmodligen inget enkelt eller entydigt svar på den frågan. Kernell skriver i boken Att finna 
balanser (2002): ”Visste vi i detalj vad som krävdes av den Gode Läraren skulle denna 
kriterielista varit spridd över världen sedan långa tider. Tyvärr existerar den inte!” (a.a., s.81). 
 
Lärarrollen har förändrats genom tidens gång och därmed också de förväntningar som ställs 
på dess innehavare. Detta är helt naturligt, ”eftersom en lärares förträfflighet alltid kommer att 
vara beroende av i vilken tid hon verkar” (a.a., s.81). När man nu diskuterar en auktorisation 
av läraryrket, är det därför mycket intressant att fundera över vilka kriterier denna ska grunda 
sig på. I den tidigare regeringens förslag till en förnyelse av lärarutbildningen (Prop. 
1999/2000:135), anges en grundkompetens som alla lärare bör besitta. Denna 
omfattar: ”kognitiv kompetens, kulturell kompetens, kommunikativ kompetens, kreativ 
kompetens, kritisk kompetens, social kompetens och didaktisk kompetens” (a.a., s.10). Man 
fortsätter: ”Denna kompetens är inte beroende av sammanhang och situation, men den avser 
grundläggande frågor och problem som alla lärare måste ta ställning till oavsett vilket konkret 
läraruppdrag man har.” (a.a., s.10). Menar man då att det alltså går att ta fram en kriterielista 
för den Gode Läraren? Och är det, i sådana fall, denna som ska ligga till grund för 
auktorisation? 
 
När Kernell (2002) redogör för sin personliga uppställning av kompetensområden, är det med 
ambition att täcka in allt som anses väsentligt inom professionen. Han preciserar tio områden: 
ämneskompetens, ämnesdidaktisk kompetens, vetenskaplig kompetens, pedagogiskt 
yrkesspråk, didaktisk kompetens, kommunikativ kompetens, metodisk kompetens, 
arbetsledande kompetens, social kompetens och allmänprofessionell kompetens (a.a., s.81-
139). Dessa kompetensområden konkretiseras utförligt och tycks innefatta det mesta som 
möjligen kan förväntas av en lärare. Men, som Kernell skriver. ”Detta är inte en vetenskaplig 
kategoriindelning som gör anspråk på att vara den enda rätta. Den komplexa världen låter sig 
ju struktureras på många olika sätt.” (a.a., s.130) 
 
Finns det då någon beskrivning av lärarkompetens ur elevperspektiv? Kernell (a.a.) ger oss en 
bild, genom den undersökning som genomfördes av Hesslefors Arktoft 1998. Där intervjuades 
85 tidigare elever om vad som kännetecknar en god lärare. Sammanfattningen lyder: 
 

En bra lärare ska... 
a. Vara personlig och mänsklig men också yrkesmässig, inte ta med sig privatlivet för mycket 
b. Vara glad, hitta på nya saker, vara rolig och kreativ men också vara lugn och ordningsam och   

konsekvent 
c. Visa respekt för eleverna men också inge respekt 
d. Vara rättvis genom att vara viktig för var och en på sitt vis men också rättvis genom att inte 

favorisera någon 
e. Vara snäll men också sträng 
f. Lyssna på eleverna och vara flexibel men också leda, bestämma och styra...  
(Kernell, 2002, s.128) 
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Vad eleverna anser är det fler som funderar över. I ett examensarbete från 2004 belyser två 
lärarstudenter, vid Högskolan i Kalmar, denna frågeställning (Gustafsson & Hulten). De 
undersökte uppfattningen hos 85 femtonåriga elever, i tre länder, för att hitta svaret på sin 
fråga: ”Hur skulle du vilja beskriva en bra lärare?” I sin slutsats presenterar de tre perspektiv 
– ämneskompetens, metodisk kompetens och social kompetens. Viktigast, för samtliga elever, 
var lärarens sociala kompetens, i relation till dennes förmåga att skapa trygghet. Hur 
tryggheten skulle åstadkommas, skiljde sig dock åt mellan de olika ländernas elever. Vissa 
ansåg att det byggde på lärarens förmåga att vara snäll och andra på densammes förmåga att 
vara sträng. Efter den sociala kompetensen rankades, i denna undersökning, den metodiska 
kompetensen och sist ämneskompetensen.  
 
I en av de tidigare nämnda rapporterna från Skolverket (1999) kan man läsa:  
 

De drag hos lärarna som tydligast träder fram i elevernas berättelser om den gode läraren handlar framför 
allt om engagemang, närvaro och ett personligt tilltal /.../ Den lärare som det ’lyser om’ i elevernas 
berättelser bjuder på sig själv i mycket konkret mening. (a.a., s.46) 

 
Den Gode Läraren tycks alltså vara en person som inte bara har stor social kompetens, utan 
som dessutom har förmåga, och framför allt vilja, att bjuda på sig själv. I förslaget till en 
förnyelse av lärarutbildningen (Prop. 1999/2000:135) talar man om ”förmåga att skapa 
personliga möten” som en allt viktigare del i lärarrollen  (a.a., s.8). Dessa möten bygger till 
stor del på att se människorna i sin omgivning. Men, för att återknyta till den psykosociala 
miljöaspekten, att då också se dem för de kvaliteter de vill bli sedda. Elever på gymnasiet 
kommer under sin skoltid att bli myndiga. Det är den tydligaste markören vi har i vårt 
samhälle på ett inträde i vuxenvärlden. Därmed finns också en önskan hos dessa elever om att 
bli sedda och bemötta som vuxna. Enligt Skolverkets rapport Skolan inifrån (1998) verkar det 
dock som att gymnasieeleverna aldrig får bli och vara vuxna i skolan, vilket skapar 
svårigheter i deras försök till relationer med sina lärare. 
 

Alla elever talar om sitt behov av nära kontakt med lärarna. Gymnasisterna gör det på ett speciellt sätt. 
Man talar om lärarrummet där man inte är välkommen. Man får konstiga blickar när man söker sig dit. 
/…/ Man vill bli vän med läraren men det går inte. Vad handlar detta om? Knappast om avund, mera om 
att få del av vuxen erkänsla, tecken genom vuxna privilegier. Och framförallt; att få vara med och bland 
andra vuxna som en jämlike! (a.a., s.121) 

 
Att - som gymnasielärare - aspirera på benämningen ”den Gode Läraren”, torde således även 
handla om förmåga att skapa personliga möten med eleverna på samma villkor som man 
möter kollegor, övrig skolpersonal, föräldrar och andra vuxna. 
 
En färsk doktorsavhandling (Hugo, 2007) med fokus på elever vid gymnasieskolans 
individuella program, bekräftar betydelsen av goda personliga möten mellan lärare och elever. 
För de elever som omfattas av studien har dessa möten förändrat hela skoltillvaron. 
 

I empirin framträder de möten som sker mellan elever och lärare som avgörande för om eleverna kommer 
till skolans undervisning eller inte. /…/ De möten med lärare som framträder i elevernas berättelser från 
grundskolan kännetecknas framförallt av utsatthet, kränkande behandling, utanförskap, konflikter, 
besvikelse, misslyckande och meningslöshet. De möten som kom till stånd under deras gymnasietid 
kännetecknas framförallt av närhet, tillit och att bli sedd och bekräftad. /…/ Framträdande är att lärarna är 
genuint intresserade av sina elever som människor med olika erfarenheter och behov. (a.a., s.159) 

 
Hugo konstaterar i sitt arbete att: ”Eleverna blev motiverade när de upplevde att 
relationerna med lärare var riktiga mellanmänskliga relationer och inte enbart lärar-elev 
relationer.” (a.a., s.163) 
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För alla lärare ska eleverna stå i centrum för skolans verksamhet (Lärares yrkesetik, 2001). Ur 
elevernas perspektiv får dock oftast läraren, på gott och ont, finna sig i att bära upp 
huvudrollen. Hur ser då gymnasieelever egentligen på denna rollinnehavare? Vilka 
egenskaper, förmågor och kompetenser bör den Gode Läraren besitta? Hurdan är läraren i 
den goda skolan? 
 
 
3.3 Undervisning och arbetssätt 
 
Att erbjuda en stimulerande, engagerande, givande och meningsfull undervisning är sannolikt 
varje lärares mål. Varför upplever då inte alla elever att det är på det viset? Kanske beror det 
på att lärare och elever har väsentligt skilda utgångspunkter för sitt engagemang - att lära ut 
och att lära in. Ett annat dilemma i undervisningssammanhang är våra skilda utsiktspunkter 
från vilka vi betraktar omvärlden. Detta gäller inte bara förhållandet mellan lärare och elev, 
utan också elever emellan.  
 
I boken Det lärande mötet (Sträng & Dimenäs, 2000) talar man om utbildning som en 
mötesplats.  
 

Till detta möte bär individen med sig sina erfarenheter och kunskaper från tidigare möten såväl i det 
privata livet som i institutionella miljöer (exempelvis skolan). Om skolans professionella /…/ skulle 
tillvarata alla de möten som sker mellan innehåll och elever, mellan elever och elever, mellan lärare och 
elever och mellan lärare och lärare skulle den professionella kompetensen utvecklas än mer (a.a., s.10-11). 

 
Med detta synsätt borde god undervisning, som upplevs engagerande och givande av eleverna, 
handla om förmågan att skapa goda möten. För att lyckas med det, bör man som lärare utgå 
från den enskilda elevens förutsättningar när man planerar sin undervisning, snarare än att 
utgå från sina egna kunskaper eller preferenser i innehållet. ”Läraren har ju ingen egentlig 
nytta av att han/hon är bäst i klassen!”, som Sträng och Dimenäs skriver (a.a., s.137). Allt 
lärande kräver dessutom ett visst mått av intresse och motivation, vilket i sin tur bygger på en 
upplevelse av att känna sig hemma i det man talar om (Gustavsson, 2002, s.116). Det blir 
därmed nödvändigt att bygga undervisningen utifrån elevernas erfarenheter och kunskapssfär. 
 

Mötet mellan skolkunskaperna och vardagens erfarenheter är inte bara avgörande för elevernas inställning 
till skolan, utan också för hur barn och unga uppfattar sig själva som personer. När eleverna inte förstår 
det som skolan vill att de ska förstå, påverkas deras självuppfattning. Om förståelsen av fysik är dålig, lär 
man sig på ett dolt sätt också något om sig själv, att det är jag som är dålig i förhållande till skolans krav. 
När de unga gång på gång, i ämne efter ämne upplever att de inte kan motsvara de krav som är ställda, 
utvecklar de snabbt en negativ bild av sig själva. (Tiller & Tiller, 2003, s. 23). 

 
För elever som tvingas delta i undervisning där kunskapsstoffet inte kan relateras till något 
tidigare bekant, kommer således inte bara engagemanget att avta och dö ut. Hela elevens 
självbild kan komma att förändras; från att vara någon som tror sig kunna, till att bli någon 
som tror sig vara obildbar. Att undervisningen ska utgå från eleverna ges dessutom tydliga 
riktlinjer för i läroplanen (Lpf 94), där det står att ”läraren ska utgå från den enskilda elevens 
behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (a.a., kap 2.1).  
 
För att skapa goda möten och bygga en undervisning som utgår från eleverna, måste dessa 
göras delaktiga i såväl planering som genomförande. Även här finns riktlinjer angivna i 
läroplanen: ”läraren ska se till att alla elever /…/ får ett verkligt inflytande på arbetssätt, 
arbetsformer och innehåll i undervisningen” (Lpf 94, kap 2.3). I samma stycke står dessutom 
att: ”läraren ska planera undervisningen tillsammans med eleverna” (a.a., kap 2.3). Trots detta 
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säger elever, i attitydundersökningar, att lärarna inte har förmåga att lyssna på och ta hänsyn 
till deras erfarenheter och åsikter. ”Många elever upplever därför inte skolan som 
meningsfull” (Skolverket, 2000, s.31). 
 

”När elever får tillfälle att ställa äkta frågor, dvs frågor de är intresserade av att få svar på, blir det också 
möjligt för dem att inse att det som behandlas i undervisningen kan ha betydelse i deras egna liv. Just det 
personliga engagemanget i skolans innehåll betraktar många inlärningsforskare idag som avgörande för 
kvaliteten i elevernas lärande.” (Sandström Madsén, Skriva för att lära, 1996, s.32) 

 
God undervisning - som upplevs meningsfull av eleverna, erbjuder kvalitet i lärandet och som 
skapar engagemang - tycks således förutsätta att lärarna tar elevernas åsikter på allvar. 
Dessutom bör läraren själv vara lika engagerad som han/hon önskar få eleverna. Denna 
nyckelfunktion, som läraren har, blir tydlig i en undersökning som genomförts av Skolverket 
(1996) bland gymnasieelever. Där konstateras att: ”Ett vanligt synsätt bland eleverna är att en 
inspirerande lärare gör ämnet i fråga roligt, motivationen ökar och kunskapsinhämtandet blir 
lustfyllt” (a.a., s.71). Beskriver detta då kärnan i god undervisning - undervisning som känns 
intressant och givande för eleverna, undervisning som skapar aktivitet och engagemang - eller 
finns det andra faktorer som eleverna anser vara avgörande? Hur görs undervisningen 
engagerande i den goda skolan? 
       
Att skapa engagemang och delaktighet handlar även om att låta eleverna vara aktiva i 
undervisningssituationen. För många är denna egna aktivitet dessutom en förutsättning för 
lärande: ”Idag har jag inte lärt mig någonting för fröken har pratat hela tiden...” (Pramling, 
2006, s.16). 
 
I äldre generationers skola var förmedlingspedagogiken den förhärskande. Läraren stod längst 
fram vid sin, ofta upphöjda, kateder. Eleverna satt i raka bänkrader och skulle veta hut och 
hålla mun. Alla tog del av samma kunskapsstoff samtidigt och förväntades lära lika mycket på 
samma tid. Idag ser skolan annorlunda ut och undervisningen ska, så långt det är möjligt, 
individanpassas. Eftersom eleverna i en klass har väldigt olika förutsättningar och väsentligt 
skilda förmågor, innebär detta ett dilemma också i val av arbetsmetoder. För många lärare 
tycks lösningen, enligt min uppfattning, vara så kallat ”eget arbete”. På gymnasiet benämns 
ofta detta egna arbete ”fördjupningsuppgift”, och innebär att eleven utforskar ett självvalt 
område inom ramen för den kurs man läser. I regel ges ett stoppdatum då uppgiften ska 
redovisas. Fram till denna tidpunkt jobbar eleven på egen hand, ofta på valfri plats, med sitt 
arbete. Metoden innebär visserligen ett i högsta grad elevaktivt arbetssätt, men begränsar 
kraftigt andelen lärande möten utifrån de tankar som presenterats tidigare.  
 

”Kunskaper ska brukas i sociala sammanhang, därför utvecklas de också bäst i social samvaro.” (Kernell, 
2002, s.184) 

 
Vissa elever kommer också att lyckas bättre än andra med sina fördjupningsarbeten. När det 
gäller de elever som lyckas sämre, söks ”felet”, utifrån min erfarenhet, oftare hos den enskilda 
eleven än i valet av arbetsmetod. 
 

För att en skola skall utvecklas måste den fortlöpande ifrågasätta sina undervisningsmål och arbetsformer, 
utvärdera sina resultat och pröva nya metoder. (Lpf 94, kap 1.2) 

 
Finns det då arbetssätt som fungerar bättre än andra? Detta är kanske en fråga som är omöjlig 
att besvara. Utifrån den elevgrupp som studerades i Liv och lärande i gymnasieskolan (Hugo, 
2007) kunde dock vissa slutsatser dras: 
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Framträdande är att eleverna blev motiverade och lärde sig när de upplevde att lärandesituationer var på 
riktigt och såg att det de gjorde fick direkta konsekvenser. /…/ Det är alltför många elever i dagens 
svenska skolsystem som upplever att undervisningen inte är på riktigt och då lär de sig också mindre. (a.a., 
s.167) 

 
Låt vara att detta avser en specifik grupp elever. Min gissning är att deras uppfattningar inte 
skiljer sig i något väsentligt från andra gymnasieelevers. 
 
I skolverkets attitydundersökning (2004) uppges arbetssätten vara ett av de områden eleverna 
helst skulle vilja vara med och påverka, men där bara drygt hälften anser sig ha något 
inflytande (a.a., s.65). Om denna upplevelse grundar sig på verkliga förhållanden eller bara är 
just en upplevelse framgår inte. Det är dock intressant att ställa frågan hur eleverna själva 
skulle vilja arbeta med sitt lärande, vilka arbetsmetoder de skulle förorda, om de hade ett 
reellt inflytande? Vilka arbetssätt används i den goda skolan? 
 
 
3.4 Kunskap 
 
Ett skäl till att vårt lands uppväxande släkte tillbringar allt större del av sin barndom och 
ungdom i skolan, är att de där förväntas inhämta kunskaper de behöver för att leva och verka i 
vårt samhälle. Detta gäller även elever som studerar på gymnasienivå. 
 

Utbildningen skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och 
utvecklar yrkes- och samhällslivet. (Lpf 94, kap 1.2) 

 
Men, vårt samhälle förändras i en allt snabbare takt. Våra kunskaper måste därför ständigt 
byggas på och förnyas. Man talar idag om ett livslångt lärande. Dahlkwist 
(lärarutbildare/lärarfortbildare i psykologi och pedagogik) skriver i boken Arbetssätt och 
lärande (2000): 
 

Men hur kommer behovet av ett livslångt lärande att se ut i framtiden? Här följer några förutsägelser: 
 
• ”Att utbilda sig för ett visst yrke och vara verksam i samma yrke fram till pensionen tillhör det 

förgångna. Dagens gymnasieungdomar förespås komma att byta arbetsuppgifter i genomsnitt 3-4 
gånger per år.” /…/ 

• ”Den informationsmängd som ungdomar idag konfronteras med under ett år, motsvarar ungefär vad 
deras farfäder eller farmödrar mötte under hela sitt liv. Vart tredje år fördubblas den totala 
kunskapsmängden i samhället!” 

• ”Av alla vetenskapsmän som någonsin levt, lever 90 procent idag. Den vetenskapliga 
kunskapsmassan fördubblas för närvarande vart femte till sjätte år. År 2020 beräknas den fördubblas 
var 73:e dag:” (a.a., s.4) 

 
Tar man då någon hänsyn till denna samhällsutveckling i skolan? Tittar man i läroplanen står 
följande att läsa: 
 

Skolan skall förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram som 
alla i samhället behöver. Eleverna skall också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 
informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny 
kunskap blir därför viktig. (Lpf 94, kap 1.2) 

 
Frågan skulle därmed kunna besvaras med ett ja. Orlenius (fil.dr i pedagogik) är dock 
tveksam. I skriften Etik i princip och praktik (2004) konstaterar han att det betygsdokument 
han erhöll 1964 uppvisar slående likheter, vid en jämförelse, med ett motsvarande dokument 
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från 2004. Både urvalet och antalet ämnen är i stort sett identiska, fyrtio år senare. Detta trots 
att samhället i övrigt har förändrats dramatiskt under samma tidsperiod. 
 

Vi kan konstatera att svensk skola tycks ha varit mycket stabil över tid i sättet att strukturera innehållet 
och vad som ska bedömas som värdefulla och viktiga kunskaper. /…/ Hur kommer då ämnesstruktur och 
kursplaner att se ut om ytterligare fyrtio år /…/ Och med utgångspunkt från dagens skola – i vilket 
avseende förbereder förskolan, grundskolan och gymnasieskolan dagens barn och unga för framtiden? 
(a.a., s.17) 

 
Liknande tankar framförs av Andersson (professor emeritus i utvecklingspsykologi och 
pedagogik) i studien Ungdomarna, skolan och livet (2001). 
 

Vi har en skola med gamla traditioner. I sina grunddrag formades denna skola för flera hundra år sedan 
och de grundläggande strukturerna är de samma nu som då. Detta trots att samhället genomgått otroliga 
förändringar under mycket kort tid. Skolan har inte lyckats hänga med. En orsak till detta /…/ är att alla 
tror sig veta hur en skola skall vara. Alla har erfarenheter av att ha gått i skola och för dem som nått en 
position i samhället som beslutsfattare och politiker har det gått bra. Alltså finns det ingen anledning för 
dem att kräva en totalt annorlunda skola. (a.a., s.71) 

 
Kanske är det av samma anledning som teoretiska ämnen fortfarande värderas högre än 
praktiska i den svenska skolan. De människor som har makt över densamma är ofta fostrade 
enligt gamla traditioner där teoretisk kunskap anses finare än praktisk. Detta trots att en 
snickare idag har bättre inkomst än en lärare. 
 
I Vad är kunskap? (Gustavsson, 2002), som ingår i kurslitteraturen på många 
lärarutbildningar, konstateras att; ”’Kunskap’ har blivit kodordet framför andra i debatten om 
skola och utbildning. Men frågan vad som menas med kunskap och vilken kunskap som ska 
premieras förblir oreflekterad.” (a.a., s.27). Även här tas resonemanget om teoretisk 
respektive praktisk kunskap upp: 
 

Olika former av kunskap, deras ställning och deras legitimitet i samhället är därför också en fråga om 
makt. De praktiska formerna av kunskap har länge haft en underordnad ställning och det har skett en 
tilltagande fokusering på teoretisk kunskap, som lämnar både människor och central kunskap efter sig. 
Det är en central uppgift för skola och utbildning att ge dessa kunskaper en förbättrad ställning. (a.a., s.17) 
 

Också andra författare ifrågasätter den kunskapssyn som tycks råda i svensk skola och 
efterlyser en problematisering av densamma. 
 

Vi märker här ganska snart att det kan finnas en skillnad mellan det innehåll som kan betecknas som 
nödvändigt för samhällsmedborgaren och det som finns angivet i t ex befintliga styrdokument. När vi 
utgår från individens behov av kunskap och därmed tänker på det innehåll som eleven behöver möta i 
skolan för att om möjligt utveckla s.k. ”användbar kunskap” i samhället kvarstår denna problematik och 
blir samtidigt ännu tydligare. (Sträng & Dimenäs, 2000, s.30) 

 
Att skolans syn på kunskap bör reflekteras och diskuteras framgår även av läroplanen.  
 

Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om 
kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling 
sker. (Lpf 94, kap.1.2) 

 
Frågan är i vilken utsträckning detta görs, och hur mycket utrymme till förändring som ges, 
när kursplaner redan fastställts med ett innehåll och en omfattning. 
 



 17  

 

De flesta undersökningar, som låter oss veta något om elevernas syn på skolans 
kunskapsuppdrag, fokuserar på den ämnesindelning som finns i dagens skolsystem. Där kan 
man utläsa att engelska anses vara det viktigaste ämnet, följt av svenska, matematik, 
samhällskunskap, idrott och hälsa, historia, naturvetenskapliga ämnen, religionskunskap och 
ytterligare språk – i nämnd ordning. När frågan rör vilket ämne som anses roligast blir utfallet: 
idrott och hälsa, engelska, svenska, samhällskunskap, historia, matematik och 
naturvetenskapliga ämnen (på samma nivå), religionskunskap och ytterligare språk 
(Skolverket, 2004, s.90). 
 
I Individers skolkarriär har eleverna, i någon mån, fått tycka till om kunskap. 
 

Många elever som vill ha bra betyg försöker ”lösa lärarnas olika koder”. Det innebär att de försöker lista 
ut vilken kunskap lärarna kräver. Om det är god kunskap för framtiden kommer i andra hand. (Skolverket, 
1996, s.35) 

 
De konstaterar också att program som förbereder för högre studier har ett högre statusvärde än 
yrkesförberedande program (a.a., s.29). I ett enda fall anger eleverna i undersökningen 
kunskaper de anser vara viktiga som inte kan ämneskategoriseras. Det är elever på ett 
yrkesförberedande program, som tycker det är viktigt ”att lära sig samarbeta” (a.a., s.36). 
 
Om man kunde skapa en idealskola, där eleverna fick möjlighet att lära sig det de ansåg 
viktigast för sig själva, i framtiden, hur skulle då deras val se ut? Vad ses som viktiga 
kunskaper i den goda skolan? 
 
 
3.5 Motivation och drivkrafter 
 

Man kan leda en häst till vatten men man kan inte tvinga den att dricka. (engelskt ordspråk) 
 
Detta ordspråk har sannolikt använts av många lärare då elevernas motivation för skolarbete 
diskuterats. Man kan skapa förutsättningar för lärande, men man kan inte tvinga någon att 
vilja lära.  
 
Vad avses då med motivation? Begreppet finns definierat i en mängd olika teorier utifrån en 
rad skilda perspektiv. Dessa kommenteras av Jenner (professor i pedagogik) i skriftserien 
Forskning i fokus (2004): 
 

Samtliga har i någon grad gjort anspråk på att avslöja hela sanningen om motivation. Svårigheten att 
fånga in motivationens alla aspekter i en enda, allomfattande teori har dock efterhand blivit alltmer 
uppenbar. Dagens forskare har därför övergett drömmen om Teorin, för att istället skaffa fördjupad 
kunskap och formulera teorier om avgränsade delar av problemområdet. (Jenner, 2004, s.41) 

 
Ahl (2004) är inne på samma linje, då hon problematiserar begreppet i ett senare nummer av 
samma skriftserie. Hon ifrågasätter dessutom dess fortsatta användning: 
 

Betyder detta att det vore bäst att lägga motivationsbegreppet på hyllan? Mitt svar är både ja och nej. Ja, 
för att förutom att vara behäftat med så många svårigheter, så används begreppet för att manipulera 
människor. Nyare pedagogisk forskning verkar gå åt det här hållet. Begreppet är inte lika vanligt som 
förr, man pratar oftare om lust eller intresse. /…/ Nej, för att det inte går. Även om man skulle skrota alla 
vetenskapliga motivationsteorier, så skulle människor ändå fråga sig vad som motiverar människor att 
göra det ena eller det andra. Motivation är ett vardagsbegrepp, som används av de flesta människor och 
därför kan man inte avfärda det. /…/ Däremot menar jag att man bör överge sökandet efter motivationens 
essens. Man lär inte finna någon sådan. (Ahl, 2004, s.97-98) 
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Som tidigare nämnts, har föreliggande arbete inte heller ambitionen att presentera några 
teoretiska förklaringsmodeller, utan syftar mer till att skapa en förförståelse runt de aspekter 
på skolan som berörs av undersökningen. Av denna anledning, och med hänvisning till de 
ovan berörda forskarnas reflektioner, nöjer jag mig med att klargöra detta arbetes definition 
av begreppet. Här avses, mycket förenklat, den drivkraft som får en person att agera på ett 
speciellt sätt. Motivation syftar alltså i denna uppsats på en drivkraft som leder till ett 
beteende, en aktivitet eller en handling. 
 
När Imsen i Elevens värld (1988) förklarar begreppet, beskriver hon motivation som det som 
orsakar aktivitet hos individen, och menar att upphovet kan vara av inre eller yttre karaktär 
(a.a., s.271). I första fallet står drivkraften att finna i en, hos personen, inneboende lust, 
sprungen ur en nyfikenhet eller ett intresse. I andra fallet är det yttre faktorer som påverkar 
motivationen, i regel en förväntad positiv feedback av något slag. I skolans värld handlar detta 
ofta om olika former av belöning, som exempelvis goda provresultat eller bra betyg. Även 
Jenner (2004) resonerar runt yttre och inre motivationsfaktorer, då med fokus på 
kunskapsinhämtande: 
 

Om tyngdpunkten ligger på yttre mål - om det t.ex. bara är betyg som räknas - så blir individen i sitt 
”pluggande” framför allt inriktad på att skaffa sig sådana kunskaper som premieras i form av höga betyg. 
Inre mål - som t.ex. att stilla sin bildningstörst, att få aha-upplevelser och intellektuell tillfredsställelse 
kommer i skymundan. (a.a., s.41-42) 

 
Utifrån ovanstående skulle man kunna förmoda att de elever som sällan, eller aldrig, har 
någon yttre form av belöning (goda resultat, höga betyg etc) att se fram emot, torde ha 
svårigheter att finna den yttre typen av motivation. Saknas dessutom ett genuint intresse för 
ämnet/kursen som studeras, finns inte heller någon stark inneboende drivkraft hos dessa 
elever. Resultatet blir då elever i avsaknad av motivation (omotiverade elever), eller uttryckt 
med andra ord, i avsaknad av aktivitet (inaktiva elever). Många lärare söker i dessa lägen - 
med desperation - efter motivationsfaktorer som kan aktivera eleverna. Det handlar ofta om 
alternativa belöningar; att läraren bjuder på något gott eller att man gör något roligt om 
eleverna åstadkommer det som läraren önskar. Jenner menar dock att detta förfarande hämmar 
den inre motivationen. Istället är det just denna som måste stärkas, genom att läraren gör 
själva undervisningen meningsfull; utgår från elevernas perspektiv, erbjuder flera val och 
försäkrar sig om att uppgifterna är tillräckligt utmanande och intressanta (Jenner, 2004, s.61). 
 
Vilka elever drivs då av en stark inre motivation? Som nybörjare i grundskolans åk 1, 
framstår alla elever nyfikna på skolan och fulla av lust till skolarbete. Sedan tycks något 
förändras. Kvalitetsrapporter över skolans verksamhet, från snart sagt varje kommun i landet, 
redovisar återkommande samma fråga: ”Hur ska man lyckas få eleverna att, även med 
stigande ålder, bibehålla sin lust och motivation för skolarbetet.  
 
I ett examensarbete från Malmö högskola (Heidenberg, 2007) undersöks orsakerna till att 
motivationen avtar. I slutsatsen uppges det finnas ett flertal skäl, men de starkaste sambanden 
ses med ökat användande av läroböcker i undervisningen samt det sätt på vilket man nyttjar 
leken som redskap vid lärande. Vare dessa slutsatser är riktiga eller inte kvarstår faktum. 
Skolelevers motivation tenderar att avta med stigande ålder (Tiller, 1999, s.63). Detta får 
belägg också genom Skolverkets attitydundersökning (2004), där fler lärare i grundskolans 
tidigare år anser sig kunna väcka elevernas intresse och engagemang än lärare i grundskolans 
senare år och på gymnasiet (a.a., s.55) 
 

Först var det roligt, sen blev det tråkigt och sen vande man sig... (Pramling m. fl., 1995) 
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Giota (fil dr i pedagogik) skriver i en artikel i Pedagogiska magasinet: 
 

Dagens skola är inte anpassad till vare sig de negativa och kritiska eleverna eller de som lär för att 
tillfredställa egna behov och intressen. Bäst klarar sig de som försöker uppfylla andras krav eller 
förväntningar. (Giota, 2003, s.36) 

 
För att klara sig väl i skolan, tycks det därmed nödvändigt att den ursprungliga inre 
motivationen med stigande ålder ersätts av en yttre motivation. Detta för osökt tillbaka till det 
tidigare resonemanget, angående elever som inte har några yttre belöningar att vänta. Är det 
här man återfinner pudelns kärna? Kan detta tänkas vara skälet till att elevers motivation tycks 
avta med stigande ålder? Sant eller falskt, måste man ändå anse det vara en märklig 
motsättning; att lärare försöker väcka engagemang och aktivitet (inre motivation) hos 
omotiverade elever, men samtidigt belönar de elever som drivs av yttre motivation (strävan 
efter positiv feedback). 
 
I en D-uppsats (Jardbring & Wetterholm, 2007) i lärande, har man utforskat vad som gör 
yrkeselever på gymnasiet motiverade för studier. 
 

Resultatet visar att läraren har en mycket viktig funktion när det gäller att motivera eleverna för skolan 
och olika ämnen. Eleverna uppskattar en lärare som bjuder på sig själv, visar en positiv attityd och är 
öppen för elevernas behov och önskemål./…/ Vad som ytterligare motiverar eleverna enligt denna 
undersökning är variation av olika karaktär, att de har möjlighet att påverka sin skolsituation samt att de 
har ett bra stöd hemifrån. Har eleverna dessutom ett grundintresse för det de läser är motivationen på topp. 
Betyg motiverar också tydligt, men kan inte ensam vara den faktor som driver dem i skolarbetet. (a.a., s.2) 

 
Är detta resultat som går att överföra på elever vid andra program än yrkesförberedande inom 
gymnasieskolan, eller framträder då andra motivationsfaktorer? Vad skapar motivation hos 
eleverna i den goda skolan? 
 
När det gäller elevers studiemotivation, skiljer man också på sådant som motiverar på kort 
sikt och sådant som motiverar på längre sikt. Tidigare citat berör, frånsett betyg, sådant som 
motiverar i det dagliga skolarbetet. Tittar man på elevernas drivkrafter med fokus på 
framtiden, framträder även andra faktorer. 
 

För många av de intervjuade eleverna är dock den viktigaste drivkraften under gymnasiet att skaffa sig en 
yrkesutbildning för att sedan kunna få jobb direkt efteråt. (a.a., s.2) 

 
Med siktet inställt på tiden efter skolan tycks det alltså, förutom betyg, vara utsikter om 
framtida anställningar som driver elever på gymnasiets yrkesförberedande program. Kan det 
då tänkas vara enbart betygen som är drivkraft för elever på de studieförberedande 
programmen? Eller är det så att kunskapsinhämtandet i sig är en drivkraft? Vad skulle 
gymnasieelever svara, om man frågade dem vad de ansåg mest värdefullt att ha med från 
skolan den dag de tar studenten? Vilka drivkrafter, med fokus på framtiden, har eleverna i den 
goda skolan? 
 
 
3.6 Bedömning och betyg 
 
Betygens vara eller inte vara diskuteras återkommande i olika forum. Den borgerliga 
regeringens förslag innebär att nationella prov ska införas i flera ämnen och lägre åldrar, samt 
att betyg ska ges tidigare och oftare i skolan (SOU 2007:28). 
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Man brukar fråga sig vad det är som får de förväntansfulla, glitterögda sjuåringar som börjar 
skolan att lämna densamma som håglösa tonåringar med tom blick. Kanske handlar det till 
stor del om just bedömning och betyg. I den stund man blir medveten om att allt man gör ska 
värderas och mätas, slutar man kanske lära av lust och nyfikenhet för att börja fokusera på 
prestation och resultat. För dem som lyckas väl i skolan, är betygen ofta önskvärda. De ger 
den bekräftelse man tycker sig vara värd och gärna vill ha. För dem som inte lyckas blir 
betygen i stället ett bevis på att man är värdelös, inte värdelös på engelska, matematik eller 
något annat skolämne, utan helt enkelt värdelös i ett personligt perspektiv. Dessa tankar 
uttrycks i Henrikssons avhandling Living Away from Blessings (2004).  
 

The phenomenological, thematic analyses show that the experience of school failure is a complex 
phenomenon that reaches far beyond grades and dropping out. The temporal, spatial, and relational 
dimensions of experiencing school failure include feelings of disappointment, non-recognition, loneliness, 
boredom, shame, marginalization, stigmatization, inferiority, and worthlessness. (a.a., s.1) 

 
Elever som misslyckas i skolan, får svaga betyg eller väljer att hoppa av, känner alltså att 
detta hänger samman med deras personlighet snarare än deras kunskaper. Beror det på att de 
inte vet hur, och på vilka grunder, betyg sätts? Enligt läroplanen är detta något alla elever ska 
känna till, eftersom ”läraren ska redovisa för eleverna på vilka grunder betygsättning sker” 
(Lpf 94, kap 2.5).  
 
Kanske är det så att upplevelsen av personligt misslyckande hänger samman med en 
förändrad människosyn i samhället i stort. 
 

Människosynen har förändrats, det som värderas är det som omvärlden kan mäta och väga. Studenterna 
idag upplever att de är vad de presterar. Man värderas utifrån det man gör och visar upp. Människan i sig 
har inget värde. (Gren, 1994, s.70) 

 
Giota ger ytterligare ett perspektiv. Hon menar att de elever som inte kan hävda sig utvecklar 
en rad självdestruktiva strategier. De lär sig att några är mer värda och tillhör dem som 
kommer att lyckas i livet, medan de själva misslyckas och är värdelösa.  
 

För att skydda sin självkänsla ger de upp sin egen motivation att lära och går istället in för ett 
självdestruktivt lärande, som att inte läsa på inför prov eller att inte göra sina läxor. Misslyckandena kan 
då bortförklaras med att de ändå inte hade läst på. (Giota, 2002, s.284) 

 
Elevernas förhållande till betygen, liknas i Skolverkets rapport Den rimliga skolan (1999) vid 
en ”droghandel”. Man skriver: ”Skolans (legaliserade) handel med belöningar och 
bedömningar kan skapa karriärer och framgångssagor, men den kan också stjälpa unga i ett 
känsligt skede av deras liv” (a.a., s.53). För många elever framstår dessutom betygsättningen i 
skolan som rena lotteriet. Vid brevväxlingen, med de elever som ingick rapportens i 
undersökning, konstaterar man även: ”de gånger eleverna skrivit om vad de faktiskt lärt sig 
kan räknas på en hand, medan materialet översållas av exakta angivelser av poäng och 
betygsgrader” (a.a., s.57). 
 
Är det möjligen så att elevernas upplevelser av betygsättningen som ett slags lotteri härrör 
från det problem som Selghed presenterar i sin doktorsavhandling Ännu icke godkänd (2004), 
där han framför slutsatsen att lärare inte kan hantera det nya betygssystemet. Betygen ska vara 
kunskapsrelaterade, vilket innebär att det enbart är elevernas kunskaper och färdigheter som 
ska bedömas – inget annat. Ändå konstaterar Selghed att lärare för det mesta väger in helt 
andra kriterier, som exempelvis aktivitet, uppförande och hur hemuppgifter sköts, i sina 
bedömningar, trots att detta står i strid mot de allmänna råd som givits ut av Skolverket. 
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Av skrivningarna i läroplanen framgår att betyg ska gälla kunskaper i kursen och att bedömning och 
betygsättning ska ske med kursplanernas mål och betygskriterier som utgångspunkt. Det innebär i sin tur 
att närvaro, flit, ambition, läxläsning, lektionsarbete m.m. inte i sig ska vara grund för betygsättningen, 
såvida de inte är en direkt förutsättning för att målen ska kunna nås, till exempel i form av 
laborationsarbete. (Skolverkets allmänna råd, 2004, s. 47-48) 

 
Om det nu är så, att lärare väger in andra kriterier i sina bedömningar än de som fastslås i 
kursplanerna, är dessa nya kriterier sannolikt också subjektiva och därmed uttryck för den 
enskilde lärarens uppfattning om sakernas tillstånd. Det blir då naturligtvis omöjligt för 
eleverna att förutse hur deras insatser i skolarbetet kommer att värderas. Och då är vi tillbaka 
till känslan av lotteri runt betygsättningen. Att detta skulle kunna bli resultatet av ett otydligt 
och svårtolkat system är också något som Giota varnat för: 
 

Otydliga kriterier å andra sidan lämnar utrymme för personliga intressen och värderingar av elevernas 
personlighet. Det är då viktigt att ha kännedom om vilka konsekvenser våra bedömningar får för 
elevernas liv i såväl skolan som samhället utanför. Detta eftersom bedömning påverkar inte bara 
undervisningen utan också den som blir bedömd. Det gäller således att som vuxen vara medveten om vad 
som kan gå fel när man bedömer… (Giota, 2006, s.111). 

 
Om man bortser från ovanstående, och utgår ifrån att det är elevernas kunskaper som lärarna 
bedömer, inget annat, så är inte heller detta helt komplikationsfritt. Det, gissningsvis, 
vanligaste sättet att bedöma elevers kunskaper är genom skriftliga prov. Man kan då fråga sig 
om dessa verkligen mäter de kunskaper den enskilda eleven besitter, eller om det snarare är 
elevens förmåga att minnas ett inläst kunskapsstoff som bedöms. Sträng och Dimenäs skriver 
angående proven i skolan: ”Med en något tillspetsad formulering skulle vi kunna påstå att de 
/.../ mäter vad eleverna kan reproducera under exempelvis en treveckorsperiod” (2000, s.117).  
 
Många elever utvecklar dessutom en ”skolsmarthet”, där de försöker avgöra vad läraren vill 
att de ska kunna istället för att fundera över vad som är värdefulla kunskaper för dem själva.  
Detta avspeglar sig också i klassrummet, där de skapar olika strategier för sitt beteende 
beroende på vilken lärare som undervisar (Skolverket, 1999, s.67). Svedberg (2003) benämner 
detta ”den dolda läroplanen” (a.a., s.355). De elever som inte på samma sätt kan avläsa sina 
lärares underförstådda önskemål, blir förstås förlorare i sammanhanget. 
 

Elever som lämnat skolan utan fullständiga betyg berättar att de känt sig osynliga, saknat stöd av vuxna 
och känt sig utlämnade åt sig själva och sina tillkortakommanden. (Skolverket, 2001, s.82) 

 
Kanske finns det inget system runt bedömning och betygsättning som kan erbjuda fullständig 
rättvisa. Men om man gav gymnasieelever möjligheten att själva föreslå ett önskvärt system, 
att använda i en tänkt idealskola - i en vision - hur skulle detta då se ut? Hur sker lärarens 
bedömning av eleverna i den goda skolan? 
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4. Preciserat syfte 
 
I avsikt att, innan metodbeskrivningen görs, förtydliga uppsatsens ambition, redovisas här en 
precisering.  
 
Syftet är att presentera en samlad bild av hur visionen om den goda skolan beskrivs av 
gymnasieelever i årskurs två. 
 
För att försöka skapa denna bild, kommer elevernas tankar att sammanfattas med hjälp av 
nedanstående frågeställningar, formulerade utifrån de aspekter som utgör utgångspunkter i 
arbetet.  Samtliga frågeställningar åsyftar förhållanden i den goda skolan. 
 

• Hur är den fysiska miljön beskaffad?  
• Hur beskrivs den psykosociala miljön? 
• Hurdan är läraren? 
• Hur görs undervisningen engagerande? 
• Vilka arbetssätt används? 
• Vad ses som viktiga kunskaper? 
• Vad skapar motivation hos eleverna? 
• Vilka drivkrafter, med fokus på framtiden, har eleverna? 
• Hur sker lärarens bedömning av eleverna? 
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5. Metod 
 
I detta kapitel ges en beskrivning av arbetet med undersökningen. Jag kommer att redogöra 
för val av metod, urval och undersökningsgrupp, val och utformning av 
undersökningsinstrument, undersökningens genomförande, analys av data samt 
forskningsetiska överväganden. 
 
 
5.1 Val av metod 
 
”Ett forsknings- eller utredningsarbete börjar alltid med ett problem. /…/ Ett problem är helt 
enkelt något som man är intresserad av att skaffa sig ny eller fördjupad kunskap om.” (Patel & 
Davidsson, 2003, s.9)  
 
Utifrån det problem föreliggande arbete avsåg att skaffa kunskap om, försökte jag mig på en 
inventering av metoder som kunde tänkas användbara. I den enorma flora som stod till buds, 
tycktes framför allt ett ställningstagande viktigt; handlar det om kvantitativt eller kvalitativt 
inriktad forskning? ”Inom metodteori måste en distinktion göras mellan två slags 
undersökningar: kvantitativa och kvalitativa” (Hartman, 1998, s.14). Patel och Davidsson 
(2003) uppger att dessa beteckningar, något förenklat, ”syftar på hur man väljer att generera, 
bearbeta och analysera den information man har samlat in” (a.a., s.14). De menar också, att 
om man avser att samla in och bearbeta textmaterial, bör man använda en kvalitativ metod 
(a.a., s.109). Eftersom det här handlade om att få insikt i gymnasieelevers personliga tankar 
och uppfattningar, uttryckta med egna ord och formuleringar, borde således undersökningen 
ges kvalitativ karaktär.  
 
Szklarski (fil dr vid Linköpings universitet) skriver i en rapport att: ”Kvalitativ metod har 
utvecklats intensivt under de senaste årtiondena, och vuxit till ett betydande metodologiskt 
alternativ inom samhällsvetenskaplig forskning.” (a.a., 2002, s.1). Han konstaterar att detta 
bidragit till en mångfald av olika tillvägagångssätt.  
 

Vi är därmed inte längre hänvisade till egen uppfinningsrikedom som i den kvalitativa metodens 
barndomsår. Dagens forskare kan välja bland flera olika ansatser som har sin egen specifika 
forskningsinriktning, vilket leder till ett specifikt analysförfarande och en specifik strukturering av det 
empiriska materialet. (a.a., s.3) 

 
Alternativen, inom den kvalitativa forskningen, är således många; grounded theory, 
fenomenologi, fenomenografi och etnografi, för att nämna några. Då avsikten med min 
undersökning var att studera uppfattningar, framstod fenomenologin eller fenomenografin 
som mest lämpade. Patel och Davidsson (2003) anser dock att fenomenologin sällan tillämpas 
i sin rena form av praktiskt verksamma forskare (a.a., s.32), varför fenomenografin borde vara 
att föredra.  
 
Det fenomenografiska förhållningssättet är en empirinära forskningsansats, som utvecklades 
av den svenska pedagogen Marton på 70-talet. Det är induktivt och utgår därför inte från en 
redan färdig teori. Det syftar inte heller till att finna teorier i form av slutgiltiga 
lagbundenheter, utan avser att generera en trovärdig lokal teori utifrån empiri som gäller en 
unik grupp och uppfattning. (a.a., s.33-34) 
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Enligt Marton och Booth (2000) finns en klar skillnad mellan fenomenologi och 
fenomenografi. Den sistnämnda har en tydligt empirisk inriktning och undersöker andras 
erfarande av ett fenomen, medan fenomenologen undersöker sina egna erfarenheter (a.a., 
s.153). En annan skillnad är att fenomenografin inriktar sig på variation, medan 
fenomenologin söker efter den unika essensen i mänskliga erfarenheter (Szklarski, 2002, s.4).  
 
Vid närmare utforskande, upptäcker man dock att det även inom fenomenografin finns en 
mängd olika riktningar, ett slags fenomenografisk familj. Dessa riktningar kan dessutom skilja 
sig markant från varandra (a.a., s.5). Marton skriver att: 
 

…fenomenografi som vi tidigare kände till inte är den fenomenografi som jag numera känner till /…/ 
Men även en liten rörelse har en tendens att förgrena sig. Det har den också gjort. Inom den här 
fenomenografiska forskningsinriktningen finns personer som /…/ rör sig faktiskt åt en fenomenologisk 
riktning och hävdar att fenomenografi skulle närma sig fenomenologi. Jag har rört mig åt andra hållet. 
(Marton, 1997, s. 12) 

 
Man finner alltså inga tydliga riktlinjer för hur ett fenomenografiskt forskningsprojekt bör 
utformas. För att ytterligare komplicera det hela, finns även forskare som anser att det inte går 
att göra en distinktion mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser. Åsberg (docent 
vid Göteborgs universitet) vill gå så långt att han hävdar att det inte finns något sådant som 
kvantitativa eller kvalitativa metoder: 
 

Min utgångspunkt är insikten om att all utläggning om valet mellan så kallade kvantitativa och kvalitativa 
metoder i forskningssammanhang, som man ofta möter både i metodiska handböcker och i vetenskapliga 
arbeten, visar till en pseudofråga. Det finns inget sådant som kvalitativ eller kvantitativ metod. Vad som 
finns är en ofantlig retorik om detta ”viktiga val och ställningstagande” men ingen metod är eller kan vara 
vare sig kvalitativ eller kvantitativ. (Åsberg, 2001, s.270) 

 
I sin provokativa, men tänkvärda, artikel avfärdar han även stora delar av litteraturen på 
området. I brist på alternativ, eller måhända i brist på kunskaper inom forskningsmetodik, 
väljer jag ändå att hålla fast vid terminologin, om än med reservation angående mitt val av 
metod. För, som Patel och Davidsson (2003) skriver: 
 

De båda inriktningarna framställs ofta som om de är helt oförenliga, vilket knappast är fallet i praktiskt 
forskningsarbete. Vi kan betrakta rent kvalitativt inriktad och rent kvantitativt inriktad forskning som var 
sin ändpunkt på ett kontinum. Huvuddelen av den forskning som bedrivs idag inom samhälls- och 
beteendevetenskaperna befinner sig någonstans mellan dessa båda ändpunkter. (a.a., s.14) 

 
Min undersökning kan således sägas vara av i huvudsak kvalitativ karaktär, med en inriktning 
som placerar den inom den fenomenografiska familjen. Dock finns vissa kvantitativa inslag i 
sättet att bearbeta den insamlade informationen. 
 
 
5.2 Urval och undersökningsgrupp 
 
Trots att undersökningen är av i huvudsak kvalitativ karaktär, kändes det angeläget att ha en, 
avseende antal individer, stor undersökningsgrupp. Dessutom var det viktigt att denna grupp 
kunde erbjuda en, avseende uppfattningar, så bred bild som möjligt av det fenomen som 
skulle undersökas. Avsikten var att få stor variation i undersökningens utfallsrum, för att 
därmed stärka trovärdighet och generaliserbarhet hos den lokala teorin. Den stora mängd data 
detta förfarande gav upphov till, medförde naturligtvis ett behov av kvantitativa inslag vid 
bearbetning och analys av insamlad information. 
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Av praktiska skäl valdes en s.k. tillgänglig grupp (Patel & Davidsson, 2003, s.57). Denna 
grupp kom, i det aktuella fallet, att utgöras av skolorna inom Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
Utifrån tidigare resonemang, gällande trovärdighet, valde jag att också ta med en lokal 
fristående gymnasieskola i urvalsgruppen.  
 
Eftersom målet var bredd i empirin, blev det också viktigt med bredd i programurvalet. Det 
var även önskvärt att programmen i undersökningsgruppen skulle ha en jämn fördelning 
mellan pojkar och flickor. De gymnasieprogram som, utifrån min bedömning, gav störst bredd 
och dessutom hade en jämn könsfördelning var: Naturvetenskapliga programmet (NV) - en 
studieförberedande utbildning, Hotell- och restaurangprogrammet (HR) - en 
yrkesförberedande utbildning och Individuella programmet (IV) - en individuellt anpassad 
utbildning för elever med ofullständiga grundskolebetyg. 
 
För att försöka få den mest nyanserade bilden av skolan, framstod det som klokast att 
genomföra undersökningen bland årskurs två-elever på de utvalda programmen. Dessa 
befinner sig mitt uppe i skolverkligheten - till skillnad från eleverna i årskurs ett, som kanske 
skulle vara för påverkade av ”nyhetens behag” eller eleverna i årskurs tre, som möjligen 
drabbats av det kommande avskedets melankoliska eftertanke, alternativt den stundande 
befrielsens eufori. 
 
De klasser/grupper inom varje program som slutligen kom att ingå i undersökningsgruppen, i 
de fall det fanns fler paralleller, valdes utifrån jämnast könsfördelning enligt klasslistor som 
inhämtats på varje skolas expedition.  
 
Totalt kom 147 elever, varav 67 pojkar och 80 flickor, att utgöra undersökningsgrupp. 
Fördelningen på program var: NV – 76 elever, HR – 55 elever och IV – 16 elever. 
 
 
5.3 Undersökningsinstrument 
 
För att genomföra en - avseende antal individer - så omfattande undersökning, framstod enkät 
som det lämpligaste undersökningsinstrumentet. Vanligen används annars intervjuer för 
datainsamling vid fenomenografiskt inriktade studier (Patel & Davidsson, 2003, s.33). Då 
kvalitativa data eftersträvades, var det viktigt att utforma denna enkät på ett sådant sätt att alla 
informanter i undersökningsgruppen leddes in på samma tankespår, men gavs maximal frihet 
avseende svarsalternativ och möjlighet att uttrycka sig med egna formuleringar. Jag valde 
därför att konstruera en standardiserad enkät med låg grad av strukturering (Patel & 
Davidsson, 2003, s.71). Enkäten fick omfatta ett antal oavslutade påståenden, där 
informanterna kunde fullfölja tankegångarna helt utifrån eget tyckande. Dessa påståenden var 
utformade för att täcka samtliga aspekter på ”den goda skolan” som behandlas i uppsatsen, 
och byggde på de tidigare presenterade frågeställningarna. Frågeställningarna 
operationaliserades (a.a., s.52) alltså till påståenden riktade till eleverna. En avsikt med detta 
förfarande var att ge eleverna en utgångspunkt och stomme för sitt berättande om den goda 
skolan. Det fanns också en förhoppning om att beskrivningarna skulle få ett mjukare flöde än 
de, många gånger, korthuggna svar direkta frågor kan ge upphov till. 
 
För att tydliggöra förfarandet, presenteras nedan de frågeställningar som utgör utgångspunkter 
för undersökningen tillsammans med de påståenden som togs fram vid utformandet av 
enkäten. 
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Frågeställningen: Hur är den fysiska miljön beskaffad?, operationaliserades till påståendet: 
Skolans fysiska miljö (lokaler/utrustning/material osv)  är jättebra. Vi har... 

 
Frågeställningen: Hur beskrivs den psykosociala miljön?, operationaliserades till påståendet: 
Att jag trivs, känner mig glad och mår så bra i skolan beror på att... 

 
Frågeställningen: Hurdan är läraren?, operationaliserades till påståendet:  
Vår lärare, som är den bästa tänkbara, är... 

 
Frågeställningen: Hur görs undervisningen engagerande?, operationaliserades till påståendet:  
Att undervisningen känns intressant och givande beror på att... 

 
Frågeställningen: Vilka arbetssätt används?, operationaliserades till påståendet:   
Arbetssättet i skolan passar mig perfekt, eftersom jag lär mig lättast när... 

 
Frågeställningen: Vad ses som viktiga kunskaper?, operationaliserades till påståendet: 
Mycket tid ges till de kunskaper som också är viktigast för mig, nämligen... 

 
Frågeställningen: Vad skapar motivation hos eleverna?, operationaliserades till påståendet: 
Att vi elever är så aktiva i skolan beror på att... 

 
Frågeställningen: Vilka drivkrafter, med fokus på framtiden, har eleverna?,  
operationaliserades till påståendet:  
Det värdefullaste, för mig, att med från skolan när jag slutar är... 

 
Frågeställningen: Hur sker lärarens bedömning av eleverna?, operationaliserades till  
påståendet:   
Läraren bedömer våra kunskaper genom... 
 
Enkäten finns bifogad som bilaga till uppsatsen, så som den delgavs eleverna. 
 
 
5.4 Undersökningens genomförande 
 
Under sista delen av höstterminen, d v s när informanterna avverkat halva sin gymnasietid, 
kontaktades respektive klassmentor för bokning av tider till undersökningens genomförande. 
 
De följande undersökningstillfällena, inleddes med en presentation av mig själv, mitt 
examensarbete och mina tankar runt undersökningens syfte. Jag var tydlig med att klargöra att 
undersökningen inte handlade om en bedömning av den egna skolan, utan om en beskrivning 
av en tänkt idealskola, allt utifrån vars och ens egna åsikter. Målsättningen var, förklarade jag, 
att försöka hitta en sammanfattande bild - elevernas vision om den goda skolan. Varje 
undersökningstillfälle låg i inledningen av respektive klass/grupps lektionspass med den 
lärare som kontaktats. Eleverna fick ungefär trettio minuter på sig att fullfölja enkätens 
påståenden. I de fall där någon elev inte hann bli färdig, var läraren mycket generös med att 
avsätta extratid. Jag fanns själv tillgänglig i klassrummet under hela ifyllandet av enkäten för 
att kunna förtydliga formuleringar och svara på eventuella frågor. Att själv besöka 
respondenterna, och finnas närvarande under ifyllandet, kallar Patel och Davidsson ”enkät 
under ledning”. (2003, s.69) Enkäterna fylldes i anonymt och samtliga närvarande elever 
deltog frivilligt i undersökningen. 
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Av de totalt 147 eleverna i populationen, kom 124 stycken att delta i undersökningen. Av 
dessa var 59 pojkar och 65 flickor. Det externa bortfallet, som berodde på sjukfrånvaro, 
ledighet och liknande, var relativt jämnt fördelat på deltagande klasser/grupper. För att 
erbjuda återkoppling, åtog jag mig att skicka ut kopior av mitt sammanställda arbete till 
samtliga berörda lärare. 
 
 
5.5 Analys av data 
 
Analysen av det insamlade materialet inleddes med en sammanställning av data. Detta genom 
att samtliga utsagor från informanterna i en klass/grupp infogades under vart och ett av de 
påståenden enkäten omfattade. Därefter gjordes ytterligare en sammanställning av samtliga 
klasser/grupper, enligt samma metod. När all data samlats, återstod ett mycket omfattande 
textmaterial att bli bekant med. För att analysera detta material, arbetade jag enligt den 
fenomenografiska metoden som den beskrivs av Patel och Davidsson (2003, s.33). Det 
innebär, i stora drag, att läsa och sortera materialet tills mönster blir tydliga. Vid kvalitativa 
analyser handlar detta sorterande om att förstå och tolka de utsagor som materialet omfattar. I 
boken Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi, skriver Larson (1986) att fenomenografiskt 
inriktade forskare "utnyttjar kända perspektiv vid tolkningen" (a.a., s.23). Det innebär att 
tolkningen görs mot bakgrund av en referensram som bygger på forskarens förförståelse, d v s 
den tidigare förståelse forskaren har med sig vid tolkningsprocessen. Denna referensram 
illustreras, i någon mån, här av uppsatsens bakgrundskapitel. 
 
Jag började med att läsa igenom all data för att skaffa mig ett helhetsintryck. För att göra 
materialet mer hanterbart, vidtog sedan arbetet med att reducera informationen (Patel & 
Davidsson, 2003, s.53), det vill säga föra den samman i preliminära kategorier. Dessa 
kategorier fick sedan utgöra stomme för en mer kvantitativ bearbetning, då detta framstod 
som mitt bästa alternativ för att hantera den mycket stora mängd data som samlats in. 
Tillvägagångssättet är fullt möjligt att nyttja då det handlar om ”att omvandla verbala 
symboler till numeriska” (a.a., s.53).  
 

Om individerna har svarat med sina egna ord i ett frågeformulär eller vid en intervju kan vi föra samman 
svaren i kategorier. Detta kallas att man reducerar informationen. De kategorier vi erhåller på detta sätt 
kan vi sedan använda för vidare statistisk bearbetning. Vi kan med andra ord byta verbala symboler till 
numeriska, så att vi kan använda oss av vissa statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Däremot kan vi 
inte på motsvarande sätt byta numeriska symboler till verbala för att använda verbala analysmetoder 
eftersom dessa förutsätter att vi utgår från individernas egna ord. (a.a., s.53) 

 
Arbetet innebar, i stora drag, att nyckelord och citat klipptes ur informanternas utsagor för att 
föras in under de preliminära kategorier som tagit form. Förfarandet krävde ett antal 
genomläsningar, varvid kategorierna kom att förändras efter hand – nya kom till och andra 
slogs ihop. När kategoriindelningen föreföll konstant och inte längre förändrades, 
rangordnades denna hierarkiskt utifrån antalet utsagor. Samma tillvägagångssätt användes för 
att kategorisera variationer i respondenternas utsagor vid samtliga frågeställningar/aspekter.  
 
 
5.6 Forskningsetiska överväganden 
 
Grunden för mina etiska överväganden är hämtade från Vetenskapsrådets sammanställning 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2005). 
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Informationskravet - att information ska ges till undersökningsdeltagare om forskningens 
syfte - uppfylldes genom tydlig information vid varje undersökningstillfälle. 
 
Samtyckekravet - att information ska ges om frivillighet avseende deltagande i 
undersökningen - uppfylldes genom att deltagarna själva fick ta ställning till sin medverkan 
och hade möjlighet att avbryta densamma om de önskade. 
 
Konfidentialitetskravet - att alla, i en undersökning ingående personer, ska ges största möjliga 
konfidentialitet - uppfylldes genom anonymt ifyllande av enkäterna. 
 
Nyttjandekravet - att insamlade uppgifter endast får användas för forskningsändamål - 
uppfylls genom att all insamlad data, som inte är av intresse att nyttjas utav andra forskare, 
kommer att förstöras efter arbetets slutförande. 
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6. Resultat 
 
I detta kapitel beskrivs resultatet av undersökningen, genom en presentation av de 
svarskategorier som framträtt vid analys av insamlade enkäter. 
 
Resultatbeskrivningen är en sammanställning av 124 gymnasieelevers uppfattningar. Eleverna 
representerar två skolformer, fem skolor, tre program och sju skilda klasser/grupper. Samtliga 
är årskurs två-elever, 59 av dessa är pojkar och 65 är flickor. 
 
Undersökningens utfallsrum uppvisar mycket stor homogenitet, med få variationer i elevernas 
utsagor. Tilläggas bör dock att resultatredovisningen har fokus på det som är gemensamt och 
representerar uppfattningar de undersökta grupperna delar. Detta i strävan att försöka 
formulera en sammanfattande vision. 
 
Resultatbeskrivningen utgår ifrån de aspekter på skolan som varit genomgående i arbetet, 
tillsammans med de frågeställningar som formulerats utifrån var och en av dessa aspekter. 
Efter varje frågeställning redovisas resultatet, d v s utfallsrummet, i form av kategorier som 
framträtt ur enkätsvaren. Dessa är hierarkiskt rangordnade utifrån svarsfrekvens, med den 
oftast omnämnda kategorin först. Redovisningen, över varje enskild aspekt, avslutas med det 
påstående från enkäten som informanterna hade att fullfölja, samt några citat som illustrerar 
deras svar i sin helhet. Detta för att illustrera hur svaren ofta omfattar flera kategorier och 
ibland innehåller tankar som inte kan ges annat utrymme i denna sammanställning. 
 
 
6.1 Miljö 
 
När det gäller skolans miljö, var det intressant att få både den fysiska och den psykosociala 
miljön beskriven utifrån elevernas idealperspektiv. Även om dessa på många sätt samspelar 
med varandra, vilket också återspeglas i elevernas svar, behandlas de i detta arbete åtskilt. 
 
 
6.1.1 Fysisk miljö 
 
Följande resultatbeskrivning presenterar utfallsrummet för den goda skolans fysiska miljö och 
bygger på frågeställningen; Hur är den fysiska miljön beskaffad i den goda skolan? 
 
Svarskategorier, följda av antalet utsagor, utgörs av: lokalerna (89), utrustningen (46), 
materialet (43), mysfaktorn (32), arbetsmöblerna (30), resurserna (18) och ordningen (15). 
 
När eleverna beskriver den goda skolans fysiska miljö, tycks det vara lokalerna som är 
viktigast. Väldigt många elever nämner dessa, dessutom med påfallande lika ordval. Det är 
svårt att avgöra om man beskriver formell miljö (klassrum) eller informell miljö 
(rastutrymmen), eftersom de flesta inte gör någon åtskillnad i sina berättelser. Önskemålen, 
däremot, är väldigt klara. Lokalerna ska framför allt vara ”fräscha”, ljusa och rymliga med 
bra luft och behaglig temperatur. Vad som anses vara behagligt kan visserligen bli diffust. 
Någon elev skriver ”svalt”, en annan ”varmt” och de allra flesta ”lagom” temperatur. 
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Utrustningen nämns som viktig, dock inte till närmelse lika mycket som lokalerna. Många 
beskriver utrustning som är speciellt kopplad till ett visst program, men det är teknisk 
utrustning de flesta tänker på. I elevernas vision finns ständig tillgång till datorer, tillräckligt 
många för alla elever. Det bör nämnas att flera skriver ”fungerande” datorer. Någon enstaka 
informant tänker sig att varje elev har en personlig, bärbar, dator. 
 
Materialet är lika viktigt som utrustningen och innefattar läroböcker, block, pennor och annat 
studiematerial. I den goda skolan är böckerna nya och uppdaterade. Allt material är bra, helt 
och fräscht. För att förtydliga sig skriver en elev; ”nytt material som inte varit inaktuellt i 
trettio år”. Dessutom får eleverna block, pennor och suddgummin av skolan. 
 
Mysfaktorn får beskriva allt som höjer trevnaden i olika utrymmen. Elevernas vision 
innehåller bekväma soffor ”att slappa i”, mycket växter och ”annat som lättar upp”. Det kan 
vara färger, tavlor, gardiner och annan ”mysig inredning”. I många av svaren finns också ett 
kafé eller en kaffeautomat omnämnt, vilket här har förts till kategorin mysfaktorer. 
 
Elevernas arbetsmöbler, bord och stolar, beskrivs som bekväma och sköna, gärna justerbara. 
Någon elev förklarar att bänkarna är ”ergonomiska”. 
 
Resurserna handlar i första hand om specifika lokaler, men också om möjligheten att få hjälp 
och/eller arbetsro. De lokaler som omnämns i elevernas svar är i första hand datasalar, följt av 
grupprum/studierum, bibliotek och aula. I studierummen finns, i flera beskrivningar, lärare 
som kan hjälpa till med elevernas skoluppgifter. Flera informanter poängterar dessutom 
angående lokalernas tillgänglighet: ”även öppna under raster”. 
 
Ordningen, till sist, får stå för alla beskrivningar av skolan som hel, ren och snygg. I den goda 
skolan har man ”fina bänkar och stolar utan en massa klotter och begagnade tuggummin”, 
allt är prydligt och välstädat. 
 
Skolans fysiska miljö (lokaler/utrustning/material) är jättebra. Vi har... 
 

”… rena och fräscha lokaler. Bra utrustning och material.” (elev 12) 
 
”... mysiga soffgrupper med mycket växtlighet runt omkring. Det är varmt, man behöver inte ens ha 
raggsockor inomhus på vintern! Det är skönt. På skolan finns det tysta klassrum där man kan sitta och 
plugga. Det finns alltid en lärare som kan hjälpa mig där. Det är tur det. Annars skulle vi få plugga minst 
tre timmar hemma varje dag utan att egentligen komma någon vart. ” (elev 33) 
 
”… böcker som vi lånar för varje lektion. Vi har ljusa, fräscha lokaler med mycket fönster. Stolar och 
bord är justerbara så att alla kan sitta rätt.” (elev 69) 
 
”… fungerande datasalar, stora och öppna klassrum, bra teknisk utrustning som t ex projektorer, 
mikroskop mm. Städade lokaler, studierum för egna studier, cafeteria och bibliotek, hörsalar för 
föreläsningar.” (elev 85) 
 
”… gratis kaffeautomat med massor olika sorter…Bra papper, block, pennor o s v från skolan. En 
kafeteria med mycket så att de som inte har/hinner med frukost hemma kan äta i skolan.” (elev 119) 
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6.1.2 Psykosocial miljö 
 
Resultatbeskrivningen nedan redovisar utfallsrummet för den goda skolans psykosociala miljö 
och bygger på frågeställningen; Hur beskrivs den psykosociala miljön i den goda skolan? 
 
Svarskategorier, med antal utsagor, utgörs av: eleverna – klassen/kompisarna (73), lärarna 
(67), stämningen (50) samt den fysiska miljön (28). 
 
Den enskilt viktigaste faktorn för god psykosocial miljö i skolan är, enligt elevernas 
berättelser, kompisarna. Känslan av att ha vänner omkring sig verkar avgörande för trivseln 
och är något som återfinns i väldigt många enkätsvar. Ibland benämns dessa ”klassen” 
eller ”klasskompisarna”, men ännu oftare enbart ”kompisarna” i elevernas beskrivningar. 
Samtliga benämningar indelas här i samma kategori, då det mer tycks handla om skillnad i 
ordval, bland informanterna, än fysiskt skilda personer. I den goda skolan har alla elever 
många bra kompisar och en god gemenskap i klassen. 
 
En annan viktig psykosocial miljöfaktor är lärarna. Dessa återfinns nästan lika ofta i svaren 
som kompisarna. Vissa elever ger utförliga beskrivningar: ”lärarna är trevliga och förstår oss 
elever”, men de flesta nöjer sig med att helt kort konstatera att ”lärarna är bra”.  
 
Mycket ofta, dock inte lika ofta som lärarna, nämns även en god stämning råda i skolan. När 
eleverna konkretiserar denna stämning, eller atmosfär, handlar det mycket om att få vara sig 
själv, bli respekterad för den man är och att känna gemenskap. Det rör sig om enkla saker, 
som att ”bli hälsad på när man kommer”.  Eleverna beskriver ”alla” som trevliga, glada och 
snälla. Det är tryggt, lugnt och skönt. Mobbning förekommer inte i den goda skolan. 
 
Den fysiska miljön påverkar, som tidigare nämnts, på många sätt det psykosociala klimatet i 
skolan. Detta blir också tydligt i elevernas svar, där god fysisk skolmiljö anges som en viktig 
faktor för trivseln. Man beskriver då miljön på samma sätt som i föregående avsnitt. Den elev 
som skriver, ”stora och fina lokaler som man blir glad att komma in där”, sammanfattar 
ganska väl den generella uppfattningen bland eleverna om den fysiska miljöns betydelse för 
trivseln. 
 
Att jag trivs, känner mig så glad och mår så bra i skolan beror på att... 

 
”… jag har kompisar, trevliga lärare, god mat, fina lokaler.” (elev 14) 
 
”... alla är trevliga, både lärare och klasskompisar. Stämningen är bra och ingen är utanför, alla 
respekterar varandra.” (elev 46) 
 
”... kompisarna, miljön och lärarna är bra. Här är en underbar känsla där alla ’vet’ vem man är, lärarna 
kan ens namn.” (elev 52) 
 
”... lärarna är bra, jag har bra och många kompisar. Att det är bra arbetsmiljö i klassen, tyst på lektionerna. 
Att man respekterar varandra och visar hänsyn.” (elev 70) 
 
”… jag har kamrater jag trivs med och pedagogiska lärare som talar med en i stället för till en.” (elev 84) 
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6.2 Lärare 
 
Nedanstående beskrivning redovisar utfallsrummet för aspekten lärare utifrån frågeställningen: 
Hurdan är läraren i den goda skolan? 
 
Svarskategorier, med antal utsagor, utgörs av: lärarens personliga egenskaper (68), lärarens 
sociala kompetens (58), lärarens pedagogiska kompetens (50) och lärarens ämneskompetens 
(21). 
 
Den gode läraren, som denne beskrivs i enkätsvaren, bjuder mycket på sig själv. Många elever 
karaktäriserar denne lärare som en ”skön” person. Det är lärarens personliga egenskaper som 
är viktigast i elevernas beskrivningar. Möjligen skulle dessa kunna kategoriseras under social 
kompetens, dock verkar det handla mer om personlighet, än förmågan att skapa goda sociala 
relationer, i elevernas berättelser. Den bästa tänkbara läraren är framför allt rolig och har 
humor. Därefter följer egenskaper, i nämnd ordning, som: snäll, bestämd/sträng, förstående 
och glad/positiv.  
 
När det gäller lärarens sociala kompetens, ska denne i första hand vara rättvis och behandla 
alla lika. Ibland handlar detta om rättvisa mellan flickor och pojkar, men oftast om att läraren 
inte har några ”favoritelever” eller ”gullebarn” som många kallar det. Man önskar sig också 
ett personligt engagemang i varje elev från lärarens sida. Man vill känna att ”läraren vill ens 
bästa”. Detta engagemang innebär även att läraren är förstående och ”bryr sig”. Den gode 
läraren hjälper, stöttar och uppmuntrar. Alla visas respekt och känner att läraren lyssnar på 
vad de har att säga. Man beskriver förhållandet lärare/elev som en jämlik relation i den goda 
skolan, där läraren möter eleverna på deras nivå och ”förstår/tycker om ungdomar”, som 
många skriver. En elev uttrycker detta: ”den som lyssnar på eleverna och pratar med dem 
som vanliga människor”. Den omtanke och det engagemang som många av berättelserna 
uttrycker, kan sammanfattas i en formulering flera elever använder: ”läraren är mer som en 
vän”.  
 
Den pedagogiska kompetensen är också viktig, om än inte lika viktig som ovanstående 
faktorer. Denna kompetens beskrivs vanligen som att ”läraren är bra på att lära ut” eller helt 
kort: ”läraren är pedagogisk”. I den mån den pedagogiska kompetensen konkretiseras, 
innebär den framför allt att läraren har en förmåga att göra sin undervisning intressant. Det 
nämns även att läraren är ”bra på att förklara” och undervisar så att alla förstår. Dessutom 
låter läraren eleverna vara delaktiga och medplanerare av undervisning/lektionspass. 
 
Lärarens ämneskompetens omnämns minst i enkätsvaren, men den finns dock med. Vanligast 
är att informanterna beskriver läraren som ”kunnig i sitt ämne”. 
 
Vår lärare, som är den bästa tänkbara, är... 
 

”… skön. Bra att prata med, rolig, har inga gullebarn.” (elev 39) 
 
”… snäll men ändå sträng t ex om någon gör något dumt så jävlar…” (elev 90) 
 
”... snäll, kan det den gör, berömmer eleverna (i stället för att bara ta upp det dåliga), uppmuntrar eleverna 
till att plugga och må bra. En som säger vad man missat. Vår lärare är mer som en kompis än en tjurig, 
envis person som bara jobbar för pengar.” (elev 108) 
 
”... social och rolig. Lite koll på vad dagens ungdomar gillar så det är kul att prata med honom/henne.” 
(elev 124) 
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6.3 Undervisning och arbetssätt 
 
Följande resultatbeskrivning presenterar utfallsrummen för undervisning och arbetssätt i den 
goda skolan, vilka har undersökts genom två skilda frågeställningar.  
 
Nedan redovisas de resultat som rör undervisningen och som utgår från frågeställningen: Hur 
görs undervisningen engagerande i den goda skolan? 
 
Svarskategorier, med antal utsagor, utgörs av: lärarens roll (67), pedagogikens betydelse (41), 
elevernas delaktighet (15) samt elevernas intresse (12). 
 
Att undervisningen känns intressant och givande beror mer på lärarens hållning än på något 
annat. Lektionerna ska vara roliga, för att väcka engagemang, och det är lärarens humor och 
förmåga att göra undervisningen lustfylld som är avgörande. Eleverna tycks övertygade om 
att vilket ämne som helst kan bli roligt, allt hänger på läraren. Nästan lika ofta anges också 
lärarens förmåga att göra lektionerna intressanta, att ämnet framställs på ett intressant sätt, 
som skäl till att undervisningen är engagerande. Detta skulle kunna tillföras kategorin 
pedagogik, men där det i någon enstaka berättelse finns beskrivet hur det kan gå till: ”Läraren 
gör den intressant (med gester, viskningar o s v)”, tycks det handla mer om lärarens 
personlighet. Läraren ska dessutom själv visa ett stort engagemang för att locka med sig 
eleverna. 
 
Pedagogiken är en faktor som inte är lika betydelsefull som lärarens personliga 
förhållningssätt, men ändå mycket viktig. Framför allt berättas det om variation i 
undervisningen. Oftast handlar det om att lektionspassen bjuder på omväxling, att man inte 
gör samma sak varje gång. Någon informant uppger att undervisningen varierar från elev till 
elev ”(olika för varje person, vilket som är bäst)”. Engagerande undervisning innehåller också 
många praktiska inslag och är inte enbart kopplad till läroböcker. Dessutom återkommer 
studiebesök, att besöka platser med anknytning till aktuellt studietema, i många av elevernas 
berättelser. 
 
Elevernas känsla av delaktighet och eget ansvar ökar deras engagemang. I den goda skolan får 
eleverna påverka undervisningens planering och utformning. Någon beskriver detta 
som ”elevdemokrati” och en annan förtydligar: ”Läraren är öppen för förslag och låtsas inte 
intresserad”. Att känna sig delaktig tycks inte bara handla om att få delta, utan också om 
att ”känna igen sig”: ”man känner sig delaktig i lektionerna och man kan lätt koppla det vi 
lärde oss i skolan till vardagen”.  
 
Att undervisningen känns givande beror, enligt enkätsvaren, också på elevernas eget intresse 
av ämnet. Undervisningen blir helt enkelt engagerande för att eleverna själva upplever ämnet 
som intressant. Det kan kanske också handla om att läraren faktiskt utgår från elevernas 
erfarenhetssfär i undervisningen: ”läraren tar upp sånt som känns aktuellt för oss och som 
kan komma att användas i framtiden”. Möjligen finns en antydan om att eleverna i den goda 
skolan har större möjlighet att själva välja sina ämnen och kurser utifrån intresse: ”Jag har 
fått välja vad jag vill lära mig, det är kunskap jag kan ha nytta av och inget oväsentligt”. 
 
Att undervisningen känns intressant och givande beror på att... 
 

”... läraren är rolig och kan variera lektionerna hela tiden. Är alltid glad, tar sig tid och svarar på frågor så 
att vi elever kan förstå.” (elev 29) 
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”... läraren är intresserad och vill att eleverna lär sig något, de lär inte bara ut för att vi ska få bra betyg. 
Läraren är rolig och kreativ. Vi får måla och göra grejer själva, inte bara lyssna på någon som pratar, då 
lär i alla fall inte jag mig något. (elev 34) 
 
”… läraren kan förklara så att man förstår. Kunna tala om annat än ämnet under en lektion. Lektionen 
måste bli rolig (utan lekar). Allt hänger på läraren, vilket ämne som helst kan bli kul.” (elev 58) 

 
Här följer redovisningen av de resultat som rör arbetssätt i den goda skolan. Beskrivningen 
bygger på frågeställningen: Vilka arbetssätt används i den goda skolan? 
 
Svarskategorier, med antal utsagor, utgörs av: föreläsningar (32), eget arbete (14), praktiskt 
arbete (11), varierade arbetssätt (10), grupparbeten (8) och lärstilar (8). 
 
När eleverna beskriver de arbetssätt man använder sig av i den goda skolan, är det utifrån hur 
de lär bäst. Flest informanter berättar om föreläsningar, eller någon form av genomgångar, 
som läraren ansvarar för: ”läraren håller intressanta ’tal’”. I de flesta fall för denne också 
anteckningar på tavlan, som eleverna kan skriva av. Därefter följer beskrivningar av samma 
typ som ovanstående, med den skillnad att genomgångarna åtföljs av arbete, att eleverna 
själva läser en text eller arbetar med uppgifter kopplade till föreläsningen. 
 
Eget, eller självständigt, arbete förekommer i enkätsvaren. Vissa beskriver detta som att ”jag 
jobbar själv” medan andra uttrycker det som en tydligare önskan att arbeta ensam ”jag får 
vara för mig själv”. Exakt vad man ägnar sig åt under det självständiga arbetet är mer diffust. 
I de fall det förklaras, handlar det i princip om samma saker som i tidigare stycke, man läser 
en text eller arbetar med förelagda uppgifter. Någon enstaka nämner att ”söka fakta på egen 
hand”. 
 
Några elever berättar att de lär sig bäst när de får arbeta praktiskt, men även här saknas 
beskrivningar av vad detta praktiska arbete innebär, eftersom den vanligaste utsagan helt 
enkelt lyder: ”jag jobbar med praktiska saker”. 
 
Ett varierat arbetssätt omnämns här, liksom i föregående frågeställning, även denna gång utan 
att konkretiseras närmare. Beskrivningarna är oftast av typen: ”undervisningen varierar” 
eller ”man använder sig av lite olika metoder”. 
 
Grupparbeten finns med i elevernas beskrivningar av arbetssätt, dock som det minst 
omnämnda av ovanstående kategorier. I de fall det berörs handlar det vanligen om att ”man 
arbetar i grupper och diskuterar med varandra”. 
 
Om man studerar enkätsvaren utifrån lärstilar, finner man att de flesta eleverna är visuella. De 
lär lättast genom att se/läsa. Därefter följer de auditiva, de som lär bäst genom att lyssna. 
Slutligen återfinns de kinestetiska, vars bästa metod för lärande är att göra. Någon informant 
föredrar en kombination och skriver ”jag lär lättast när jag ser saker samtidigt som jag hör”. 
 
Arbetssättet i skolan passar mig perfekt, eftersom jag lär mig lättast när... 
 

”... läraren föreläser, skriver upp på tavlan – jag skriver av och pluggar in.” (elev 61) 
 
”... man får jobba självständigt väldigt mycket.” (elev 93) 
 
”... jag får utöva saker praktiskt.” (elev 101) 
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6.4 Kunskap 
 
Beskrivningen redovisar utfallsrummet för aspekten kunskap utifrån frågeställningen: Vad ses 
som viktiga kunskaper i den goda skolan? 
 
Svarskategorier, med antal utsagor, utgörs av: skolämnen (53), social kompetens (10), 
förberedelse för framtiden (8) och annat (11). 
 
Berättelserna om vilka kunskaper som anses viktiga, tar i huvudsak upp de skolämnen som 
förkommer på gymnasieskolan idag. Det är i första hand kärnämnen som omnämns, men 
också programspecifika ämnen, som man läser enbart på vissa program. De skolämnen 
eleverna anger som viktiga kunskaper är, i nämnd ordning; matematik, engelska, svenska, 
idrott och hälsa, språk, historia, samhällskunskap och religion. Det bör nämnas att just 
religion kommenteras i ett par enkätsvar på följande sätt: ”religion för att minska fördomar” 
och ”absolut inte religion”. Estetisk verksamhet nämns som viktigt och är idag en obligatorisk 
kurs på gymnasiet. De programspecifika ämnen/kurser informanterna beskriver, anges som 
antingen ”ämnen som tillhör programmet man går” eller definieras utifrån det program den 
enskilda eleven tillhör i dagsläget.  Dessa ämnen blir viktiga enbart för dem som studerar på 
det aktuella programmet och hänger samman med den inriktning eleven själv valt. I denna 
beskrivning, som utgör en sammanfattande bild av samtliga enkätsvar, kommer dessa därför 
inte att definieras närmare. 
 
I den mån något annat än skolämnen anges i enkätsvaren, förekommer social kompetens 
beskrivet som en viktig kunskap. Någon benämner detta i just den termen, medan flera 
uttrycker det som enbart ”socialt” eller ”kunna fungera i grupp”. 
 
Förberedelse för framtiden innefattar det man anser sig komma att ha direkt nytta av efter 
gymnasiet. Det gäller framför allt kunskaper för att klara jobbet man vill ha, men flera 
skriver ”det man har nytta av i livet”, utan att konkretisera vad det innebär. Någon enstaka 
nämner ”kunskap i basämnen för vidare studier”. 
 
Kategorin annat tar upp sådant som inte direkt kunnat föras till aspekten kunskaper. Många 
respondenter har, under ovanstående frågeställning, berättat om resurstid och 
stödundervisning. Resurstiden beskrivs som antingen någon timme/lektion i veckan, eller ”ta-
i-fatt-dag några gånger om året”, då man kan jobba med sådant som blivit efter. Stöd, 
handlar om elever som behöver extrahjälp, vilket man har möjlighet att få den goda skolan. 
Här återfinns också de berättelser som inte givit några direkta svar, utan mer beskriver viktiga 
kunskaper som ”Det som intresserar mig och som jag tycker är roligt”. Någon enstaka elev 
har också angivit ”körkortet” som viktig kunskap. 
 
Det bör här nämnas att begreppet kunskap var svårtolkat för informanterna. Många elever 
avstod att fullfölja detta påstående i enkäten, vilket medförde ett internt bortfall på 20 procent. 
 
Mycket tid ges till de kunskaper som också är viktigast för mig, nämligen... 
 

”... kunskap i basämnen för vidare studier, men även social kompetens, samarbetsförmåga och dylikt – 
som kan visa sig viktigt i arbetslivet.” (elev 31) 

 
”... kärnämnena svenska, matte engelska.” (elev 97) 

 
”... de ämnen som jag behöver kunna för det jobbet jag vill ha när jag blir äldre.” (elev 119) 
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6.5 Motivation och drivkrafter 
 
Följande resultatbeskrivning presenterar utfallsrummen för motivation och drivkrafter i den 
goda skolan, vilka har undersökts genom två skilda frågeställningar. 
 
Nedan redovisas resultaten som rör motivation och som utgår från frågeställningen: Vad 
skapar motivation hos eleverna i den goda skolan? 
 
Svarskategorier, med antal utsagor, utgörs av: miljön (42), läraren (30), intresset (21), 
skoldagens upplägg (15) samt elevinflytande (9). 
 
Det som i första hand gör eleverna motiverade och skapar aktivitet i skolan är en god miljö, 
både fysiskt och psykosocialt. Framför allt handlar detta om känslan av trivsel och 
uppfattningen att det man gör är kul, ”vi trivs och tycker det är roligt” är en vanlig 
beskrivning. Många skriver också att ”miljön är bra” och att detta är skälet till deras aktivitet. 
 
Läraren omnämns av flertalet som en motivationsskapande faktor, i synnerhet i relation till 
dennes förmåga att väcka elevernas intresse. I fler av enkätsvaren tycks även läraren vara 
anledningen till att det är roligt i skolan: ”Det är intressant och kul att gå i skolan, det som 
gör det är lärarna.” För en del handlar motivationen om att läraren har tid för varje elev, 
stöttar och hjälper till, och för några rör det sig om mer personliga preferenser ”vi tycker om 
läraren”. 
 
Elevernas eget intresse är starkt kopplat till deras motivation. De allra flesta beskriver detta 
just så; ”vi är intresserade”, medan många uttrycker detta intresse i kombination med känslan 
av att ha kul ”det är intressant att lära sig och allmänt kul”. 
 
Skoldagens upplägg påverkar elevernas motivation. I den goda skolan har man ”lagom långa 
lektioner” och ”lagom långa raster”. Vad som uppfattas som lagom preciseras inte.  
 
Att, som elev, få vara med och påverka sin skolsituation ökar motivationen. Detta gäller oftast 
inflytande över vilka ämnen man läser, men också delaktighet i stort: ”Vi har fått ett väldigt 
stort inflytande i skolan och alla beslut som tas.” 
 
Här känns det väsentligt att påpeka ett par funderingar vid analysen av enkätsvaren. Bara tre 
elever, av samtliga informanter, relaterar denna frågeställning till betyg. Dessa skriver ”vi vill 
ha bra betyg” och ”man satsar på bra och höga betyg” som skäl till sin aktivitet i skolan. Sex 
elever nämner klassen/kompisar. 
 
Att vi elever är så aktiva i skolan beror på att... 
 

”... lektionerna är roliga och givande.” (elev 2) 
 

”... vi trivs i lokalerna, att vi har bra lärare och att vi trivs tillsammans.” (elev 27) 
 
”... vi gillar läraren som undervisar oss.” (elev 55) 
 
”... vi intresserar oss för det vi går igenom, att vi själva har fått välja vilka ämnen vi vill läsa, vi får bra 
mat, att miljön är bra.” (elev 77) 
 
”… vi har korta pass, vilket resulterar i att vi inte tar slut på våra krafter.” (elev 92) 
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Nedanstående redovisning presenterar de resultat som rör drivkrafter i den goda skolan. 
Beskrivningen bygger på frågeställningen: Vilka drivkrafter, med fokus på framtiden, har 
eleverna i den goda skolan? 
 
Svarskategorier, med antal utsagor, utgörs av: kunskaper (57), vänner (28), betyg (26), 
minnen (26) samt beredskap för framtiden (20) 
 
Det allra viktigaste, för informanterna, är kunskaperna de har med sig från skolan. Vad dessa 
kunskaper innefattar uppges inte, utan beskrivs i allmänna termer ”kunskap, lärdom”, 
möjligen med variationen ”goda kunskaper” eller ”kunskaper jag har nytta av i framtiden”. 
Någon elev nämner att det är ”nya kunskaper, inte bra betyg” som är viktigt. 
 
Vänner omnämns hälften så ofta som kunskaper, men finns med som ett mål och en 
drivkraft: ”fått massa med vänner” och ”vänner för livet”. 
 
Betygen är en nästan lika stor drivkraft som att få vänner. De allra flesta som nämner betyg 
skriver dessutom ”bra betyg”. Några nämner dessa bra betyg i samband med att komma in på 
högskola, men för flertalet är bra betyg i sig en drivkraft. Någon elev har svarat: ”Bra betyg 
och därmed ett bra självförtroende.” 
 
Lika många uppger minnen från skoltiden som något viktigt att ha med från skolan. Detta 
handlar oftast om ”glada och roliga minnen” utan närmare beskrivning, flera uttrycker dock 
känslan av att ha trivts som en viktig del i dessa tillbakablickar. 
 
Att förbereda sig för framtiden är en viktig drivkraft för flera av eleverna. För många handlar 
det om beredskap för arbetslivet: ”kunskaper om hur det är att vara i arbetslivet” eller ”en 
grund att stå på inför arbetslivet, att jag är förberedd”. Ibland behövs det mer än 
så: ”yrkeskunskaper och information nog för att förstå hur samhället fungerar”. För andra 
gäller det att kunna hantera livet i stort: ”kunskap om livet” och ”att jag utvecklats som 
människa”. Några elever vill ”kunna jobba ihop med människor med olika personligheter” 
och hoppas under skoltiden ha skaffat sig ”respekt för olika sorters människor”. En bra 
utbildning att ha med sig i framtiden samt goda förberedelser för vidare studier finns också 
med bland drivkrafterna.  
 
Det värdefullaste, för mig, att ha med från skolan när jag slutar är... 
 

”... en framtid, att kunna något.” (elev 5) 
 
”... att jag vet tillräckligt mycket för att flytta hemifrån och börja jobba.” (elev 20) 
 
”… kunskap och självständighet så att jag klarar mig i arbetslivet.” (elev 49) 

 
”... att jag lärt mig väldigt mycket, fått massa med vänner, kunskaper för resten av livet.” (elev 98) 
 
”... bra betyg och roliga minnen.” (elev 118) 
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6.6 Bedömning och betyg 
 
Resultatredovisningen presenterar utfallsrummet för bedömning och betyg i den goda skolan. 
Beskrivningen utgår från frågeställningen: Hur sker lärarens bedömning av eleverna i den 
goda skolan? 
 
Svarskategorier, med antal utsagor, utgörs av: prov (49), engagemang och aktivitet (43), 
andra bedömningsverktyg (25), kunskapsnivå (15) och helhetsintryck (11). 
 
När eleverna berättar hur lärarens bedömning sker i den goda skolan, är den vanligaste 
utsagan att den sker genom prov. Om dessa prov är muntliga, skriftliga, stora eller små går 
inte att utläsa. Det framgår inte heller hur proven genomförs eftersom så gott som samtliga 
informanter enbart skrivit ”prov”. 
 
Nästan lika vanlig är beskrivningen av hur man, i den goda skolan, bedömer elevernas 
aktivitet och engagemang under lektionstid: ”om vi är ambitiösa eller inte”. Lärarens uppgift 
blir då att studera hur pass aktivt och engagerat eleverna arbetar, för att sedan basera sin 
bedömning på denna insats. En elev är dock av helt motsatt uppfattning och förklarar 
att: ”bedömningen görs utifrån våra prov, inte efter hur aktiva vi är på lektionerna”. Några 
nämner också att försök, inte bara prestation, belönas. 
 
Långt efter de båda ovanstående kategorierna, uppges andra bedömningsverktyg som grund 
för betygsättning. Det är i första hand inlämningsuppgifter/egna arbeten som nämns, men 
också muntliga framföranden/redovisningar. Någon informant berättar att uppförande 
betygsätts och ett par elever uppger närvaro, ”deltagandegrad vid lektioner”, som grund för 
bedömning. 
 
Flera elever skriver speciellt att det är faktisk kunskapsnivå som bedöms. Detta uttrycks av en 
informant: ”vad vi kan på riktigt, inte vad vi pluggar in som försvinner efter provet”, och av 
en annan ”se vad vi kan, inte vad vi gör”. 
 
Ett flertal av enkätsvaren beskriver, slutligen, att det är helheten som bedöms i den goda 
skolan, ”allt vi gör”. Det handlar då inte bara om kunskaper och aktivitet, utan även om 
beteende: ”Att titta på helheten, hur aktiv jag är, hur bra jag skriver på proven, hur jag 
jobbar på lektionerna och hur jag är mot andra.” Någon informant uppger också att läraren 
väger in varje enskild elevs förutsättningar vid betygsättning; ”…att ta hänsyn till varje elev. 
Läraren ska inte bara kolla på ett prov och sedan sätta betyg, eftersom ett dåligt provresultat 
inte behöver bero på att man inte bryr sig. Man kan t ex ha det svårt hemma, vara stressad 
mm.” Det bör här noteras att endast sex av eleverna nämner betyg i sammanhanget och att två 
av dem dessutom poängterar: ”rättvisa betyg”. 
 
Läraren bedömer våra kunskaper genom... 

 
”... att se hur aktiva vi är under lektionerna, hur pålästa vi är då vi haft läxa, vad vi får för betyg på proven 
och hur ofta vi har närvaro under lektionstid, vilket visar intresse. (elev 22) 
 
”... att titta på hur vi jobbar på lektionerna och inlämningsuppgifter.” (elev 69) 
 
”... att se bara på det vi har gjort och inte genom att räkna med hastigheten i betyget.” (elev 89) 
 
”... prov och hur aktiva vi är på lektionerna.” (elev 102) 
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7. Diskussion 
 
Detta kapitel inleds med en metoddiskussion, där arbetet med undersökningen granskas 
kritiskt. Därefter följer en diskussion runt resultatet och avslutningsvis ges förslag till fortsatt 
forskning, utifrån tankegångar som fötts under arbetet med studien. 
 
 
7.1 Metoddiskussion 
 
Valet av metod 
 
För studien valdes en i huvudsak kvalitativ metod, där varje framtagen aspekt på skolan 
studerades utifrån en fenomenografisk inriktning. Detta eftersom strävan var fånga 
gymnasieelevers egna uppfattningar om den goda skolan, med de variationer eller den 
samstämmighet det kunde tänkas innebära i deras utsagor. Att arbeta med ett så pass 
omfattande forskningsprojekt utifrån en kvalitativ ansats, visade sig dock bli betydligt mer 
komplicerat och tidskrävande än jag räknat med, även om bearbetning och analys gavs en 
kvantitativ karaktär. Så här i efterhand kan man ifrågasätta om inte hela undersökningen 
borde ha utförts med ett annat angreppssätt. En god idé kunde ha varit att genomföra en 
pilotstudie av kvalitativ karaktär, på en begränsad grupp elever, för att få fram förslag på 
kategoriseringar. Med dessa som grund kunde sedan en större studie genomförts, då med en 
kvantitativ, och därmed mer hanterbar, metod. Ett annat alternativ hade varit att utse ett fåtal 
individer, från de valda programmen, för intervjuer. Man hade då fått större möjlighet att 
djupanalysera elevernas utsagor, ställa klargörande följdfrågor, utveckla resonemang och reda 
ut eventuella  missförstånd. 
 
Här bör också tilläggas att jag många gånger kände mig vilsen i den stora flora av 
forskningsansatser och metoder som stod till buds.  
 
Undersökningsgruppen 
 
Undersökningsgruppen valdes utifrån ett önskemål om att få stor spridning avseende 
uppfattningar bland informanterna, därför det stora urvalet av skolformer, skolor, program 
och klasser. Det var dessutom önskvärt att få en relativt jämn könsfördelning, vilket de 
utvalda programmen kunde erbjuda. Mitt val av program kan naturligtvis ifrågasättas. Kanske 
hade utfallet blivit annorlunda med ett annat urval. Elever från NV fick dessutom dominera 
undersökningen - i antal - eftersom detta program fanns representerat vid alla skolor, vilket 
inte övriga program gjorde. NV kom därför att delta med tre grupper, i förhållande till de 
övriga programmens två. NV-klasserna visade sig dessutom vara större än de andra och dess 
elever betydligt mer verbala. Detta har troligtvis, i väldigt hög grad, påverkat utfallet. Man 
måste därmed förmoda att dominansen av NV-elever haft inverkan på studiens resultat. Det 
hade varit klokt att välja ut samma antal elever, från vart och ett av de utsedda programmen, 
för att få den mest rättvisande bilden. Det faktum att något fler flickor än pojkar deltog i 
undersökningen tror jag däremot inte har haft någon avgörande betydelse, då denna avvikelse 
var relativt liten. Inte heller det externa bortfallet, som var marginellt och jämnt fördelat över 
programmen, bör ha haft någon större inverkan på slutresultatet. 
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Undersökningsinstrumentet 
 
I valet av undersökningsinstrument framstod enkät som det vettigaste alternativet, då 
undersökningsgruppen var så pass omfattande i antal individer. Mitt sätt att utforma denna 
enkät, byggde på en önskan om att ringa in den goda skolan som fenomen, genom att skaffa 
empiri i form av kvalitativa data. Att konstruera enkäten med hjälp av oavslutade påståenden, 
kunde naturligtvis ha ersatts av en konstruktion med raka frågor i stilen: ”Hur beskriver du en 
bra lärare?” Med facit i hand kanske detta förfarande hade varit bättre, då det möjligen ökat 
tydligheten i frågeställningarna. Avsikten, med de öppna påståenden som valdes, var dock att 
få ett större ”flyt” i elevernas beskrivningar – en känsla av sammanhang vid ifyllandet av 
enkäten. Patel och Davidsson (2003) menar att man, vid kvalitativa intervjuer, bör ”bygga upp 
ett meningsfullt och sammanhängande resonemang om fenomenet” (a.a., s.78) för att hjälpa 
intervjupersonen. Jag försökte mig på ett liknande förfarande vid konstruktionen av min 
kvalitativt inriktade enkät. Dessvärre kan vissa informanter misstänkas ha tappat fokus 
på ”den goda skolan” och i stället börjat beskriva förhållanden i sin aktuella skolsituation, 
vilket naturligtvis, i sådana fall, har stor inverkan på den inre validiteten. De påståenden som 
formulerades, har eventuellt inte heller tolkats av eleverna på det sätt som var avsett, och i 
något fall kan sättet att formulera påståendet dessutom ha påverkat svarsutfallet. Det senare 
gäller exempelvis formuleringen: ”Skolans fysiska miljö (lokaler/utrustning/material) är 
jättebra. Vi har…”, som får anses alltför ledande, vilket även märks i elevernas utsagor. 
Tanken var dock att ge en beskrivning av vad fysisk miljö kunde tänkas innefatta. 
Begreppet ”kunskap” visade sig också svårtolkat för informanterna. Det påstående i enkäten 
som löd: ”Mycket tid ges till de kunskaper som också är viktiga för mig, nämligen…”, 
utelämnades av ett stort antal elever. Detta medförde ett internt bortfall på 20 procent vid det 
aktuella påståendet - att jämföras med ett internt bortfall på i genomsnitt två procent för 
övriga påståenden. Sammanfattningsvis kan alltså både validitet och reliabilitet ifrågasättas 
rörande undersökningsinstrumentet. 
 
Genomförandet 
 
Vad det gäller undersökningens genomförande, finns inget uppenbart att kritisera i mitt 
förfarande. Att arbeta med enkät under ledning var ett gott val, då många elever visade sig 
stöta på frågetecken under ifyllandet av enkäten. Det var i synnerhet, som tidigare nämnts, 
begreppet kunskap som vållade bekymmer. Trots min närvaro, medförde informanternas 
osäkerhet runt begreppet ett stort internt bortfall på motsvarande en femtedel av eleverna. Det 
externa bortfallet, som berodde på sjukfrånvaro och liknande, var relativt jämnt fördelat över 
de klasser/grupper som ingick i undersökningsgruppen. I antal motsvarade detta 23 elever, 
som därmed inte kom att delta i undersökningen. Det externa bortfallet gällde alltså enbart 
fysiskt frånvarande elever. Bland de närvarande eleverna valde samtliga att delta i 
enkätundersökningen.  
 
Att jag själv var personligt närvarande vid undersökningstillfällena, bidrog dessutom till att 
jag, på ett bra sätt, kunde uppfylla de etiska principer ett forskningsprojekt bör ta i beaktande.  
 
Faktorer jag inte riktigt kunnat styra över, kan naturligtvis tänkas haft inverkan på studiens 
resultat. Det handlar bland annat om det tillfälle då undersökningen genomfördes i de olika 
grupperna. Sådant som, gissningsvis, spelat in är; ”dagsformen” (min och elevernas), tidpunkt 
på dagen, inställning till det ämne eller den lärare som utgjort kontext för min enkät o s v. 
Andra faktorer, som troligtvis också haft betydelse, är; upplevelsen respektive elev har av den 
skola han/hon tillhör i dagsläget, framgångar och motgångar i aktuell studiesituation m m. 
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Analysen 
 
Den stora mängden data, som samlades in vid undersökningen, krävde upprepad och 
noggrann genomläsning och tolkning. Själva tolkningen visade sig dessutom innehålla en del 
oförutsedda svårigheter, t ex hur ett generellt begrepp ska tydas och hur man tolkar personligt 
färgade värdeord. Hur stor är en ”stor lokal”, och innebär ”stor” detsamma som ”rymlig”? 
Betyder uttrycket ”fräsch” detsamma som ”fin” eller är det snarare ”ren” som åsyftas? För att 
bedöma hur dessa utlåtanden skulle tolkas har jag försökt att, så långt det varit möjligt, sätta 
mig in i gymnasieelevers språkvanor och tankegångar. Det finns dock en risk att en och annan 
felbedömning gjorts. Jag kan därmed inte garantera att mina beskrivningar är trogna de 
uppfattningar informanterna delgivit. Validiteten i resultatet kan alltså eventuellt ifrågasättas.  
 
Även kategoriseringen av elevernas uppfattningar vållade en del bekymmer. Inte bara på 
grund av svårigheten att tolka vissa ord och begrepp, utan även för att varje utsaga gick att 
föra in under så många olika kategorier. Dessutom är ju dessa kategorier formulerade av mig, 
forskaren, vilket innebär att jag måste ifrågasätta om de valda kategorierna verkligen 
beskriver respondenternas uppfattningar. Därmed kan sannolikt viss kritik även riktas mot 
resultatets reliabilitet. 
 
Forskningsetiska överväganden 
 
Min uppfattning är att hänsyn tagits till de etiska principer som god forskning bör omfattas av. 
 
 
7.2 Resultatdiskussion 
 
Resultatet diskuteras, efter en inledande reflektion, utifrån de aspekter som varit 
utgångspunkter för undersökningen.  
 
När man tittar på visionen om den goda skolan, så som den beskrivs av gymnasieelever i 
årskurs två, slås man av hur traditionella de tycks vara i sina uppfattningar. Den goda skolan, 
som eleverna beskriver densamma, är påfallande lik den skola de möter i dagsläget. 
Sammanställningen av deras utsagor uppvisar dessutom en mycket stor homogenitet. Betyder 
detta att eleverna är i stort sett nöjda med den utformning skolan redan har, eller handlar det 
mer om en svårighet att ”tänka utanför ramarna”? Kanske innebär själva ordet ”skola” en så 
pass starkt förankrad kontext, att det blir omöjligt för eleverna att tänka sig något annat, något 
utanför det de redan känner till och har erfarenhet av. Kanske ligger resultatets brist på 
variation och nytänkande i själva forskningsansatsen, som ju bygger på just elevernas 
erfarande. De resultat som framkommit, för var och en av de undersökta aspekterna, går dock 
att knyta till annan forskning i fråga om samstämmighet. 
 
Fysisk miljö 
 
Resultatet visar att, mest betydelsefullt för upplevelsen av god fysisk skolmiljö är lokalerna. 
Liksom Svenska kommunförbundets undersökning (2003), antyder även denna studie att det 
främst handlar om att lokalerna ska upplevas som fräscha. Man återfinner också liknande 
tankegångar vad det gäller lokalernas trevnad, vilken i detta arbete benämnts ”mysfaktor”. I 
båda undersökningarna talas dessutom om bra luft, temperatur och ljus, vilket faktiskt även i 
dagens skola borde vara självklarheter då dessa miljöfaktorer faller inom ramen för 
arbetsmiljölagen (Arbetslivsinstitutet & Arbetsmiljöverket, 2005).  
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I elevernas vision omnämns också skolans utrustning och material, vilket beskrivs som nytt, 
aktuellt, helt och fräscht. Detta är sannolikt genuina önskemål, men skulle lika gärna kunna 
vara motreaktioner på den upplevda dagssituationen, eftersom mycket av det som används i 
skolan idag, åtminstone utifrån min erfarenhet, får anses undermåligt. Detsamma gäller 
tillgången på datorer. I den goda skolan uppges alla elever ha ständig tillgång till desamma. 
Något som gissningsvis sällan är fallet i elevernas verkliga skolsituation. 
 
Att den fysiska skolmiljön är viktig, för både elevernas trivsel och motivation, framgår tydligt 
av denna undersökning. Även här kan kopplingar göras till kommunförbundets rapport (a.a.), 
där man påvisar ett samband mellan elevernas faktiska studieresultat och deras upplevelse av 
kvalitet på den egna skolan. Möjligen hänger detta faktum samman med flera av de 
tankegångar som presenterats i bakgrundskapitlet (Nordin Hultman, 2006; Skolverket, 2000); 
att den fysiska miljön signalerar vilket värde man tillskriver dem som vistas i densamma. 
Sammanfattningsvis borde detta innebära att ju större resurser som satsas på skolans fysiska 
miljö, dess då mer välmående och motiverade elever skulle man få, vilka i slutänden 
dessutom kunde tänkas uppvisa bättre faktiska studieresultat. 
 
Psykosocial miljö 
 
Viktigast för god psykosocial skolmiljö, utifrån denna studies resultat, är upplevelsen av att ha 
vänner omkring sig. Detta kan varken anses förvånande eller märkligt, utan är ett faktum som 
säkert gäller de flesta människor, oavsett ålder och arbetsplats. Självklart önskar vi alla, oss 
själva och andra, många kamrater och en god gemenskap i de sammanhang där man ”tvingas” 
tillbringa merparten av sin vakna tid. En viktig uppgift för skolan är därför att verkligen 
anamma värdegrundstänkandet (Lpf 94) och jobba hårt för att motverka alla former av 
kränkande behandling. Alla borde, inte bara i den goda skolan, få känna sig respekterade och 
accepterade för dem de är. Kan vi, lärare, dessutom lägga tid på att arbeta upp en god 
sammanhållning, en vi-känsla, mellan våra elever, så är vi en bra bit på väg mot elevernas 
vision. 
 
Att lärarnas uppträdande gentemot eleverna har stor betydelse för deras trivsel i skolan, kan 
inte heller anses oväntat. Vem vill inte ha en arbetsledare som är förstående och trevlig? Detta 
borde inte tarva vidare kommentarer. Men, när man betänker det faktum att fler elever på 
gymnasiet upplever sig mobbade av sina lärare än av andra elever (Skolverket, 2004), så finns 
det skäl att poängtera lärarnas bidrag till den upplevda psykosociala miljön i dagens skola. 
Förhoppningsvis handlar inte skolverkets resultat om direkta kränkningar, utan om lärarnas 
oförmåga att lyckas se alla elever. För precis som Emsheimer (2007) antyder, visar resultatet - 
även i denna studie - att känslan av att bli sedd är oerhört betydelsefull för hela 
skolsituationen. Det är inga stora krav eller förväntningar eleverna ger uttryck för då de 
beskriver god psykosocial skolmiljö som exempelvis ”att bli hälsad på när man kommer”. 
 
Att arbeta i en trygg och trivsam omgivning, i stora och fina lokaler, är betydelsefullt för 
välmåendet enligt de uppfattningar som redovisats här. Detta gör, som tidigare nämnts, även 
den fysiska miljön viktig för trivseln i elevernas vision. Den fysiska miljön är dessutom något 
de själva gärna skulle vara delaktiga i att påverka och förändra (Skolverket, 1998). I den 
hårdnande konkurrensen, om potentiella elever, borde alla skolor med ambition att fortleva ta 
detta önskemål på största allvar. 
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Lärare 
 
Läraren visar sig, i denna undersöknings resultat, ha en oerhört betydelsefull roll i elevernas 
skolupplevelse. Denne är nästan lika viktig som kompisarna för elevernas upplevda trivsel i 
skolan. Det är även han/hon som ensam påverkar elevernas engagemang i undervisningen och 
som dessutom är en av de viktigaste faktorerna för elevernas motivation för skolarbetet. 
 
Den grundkompetens vår tidigare regering ansåg att alla lärare behövde (Prop.1999/2000:135), 
måste anses tämligen omfattande. Detsamma gäller Kernells (2002) personliga 
kompetensbeskrivning, vilken funnits med i kurslitteraturen för det allmänna 
utbildningsområdet inom lärarutbildningen. Trots deras omfattning, missar dock dessa båda 
beskrivningar av lärarkompetens den faktor som eleverna anser vara viktigast, nämligen 
lärarens personlighet. Den gode läraren ska framför allt vara rolig och ha humor. Dessutom 
bör denne kunna/vilja bjuda väldigt mycket på sig själv. Detta känns igen från Skolverkets 
undersökning (1999), där man förklarar att: ”Den lärare som det ’lyser om’ i elevernas 
berättelser bjuder på sig själv i mycket konkret mening” (a.a.:46). Andra personliga 
egenskaper som beskrivs av eleverna i deras utsagor, för tankarna till Hesslefors Arktofts 
(1998) undersökning. Dessa är exempelvis; snäll, sträng, förstående och glad.  
 
I denna studie rankas lärarens sociala kompetens som det viktigaste kompetensområdet, efter 
personligheten. Därefter följer den pedagogiska kompetensen och slutligen 
ämneskompetensen, i nämnd ordning. Även detta resultat får visst gehör, genom den 
undersökning som genomfördes av Gustafsson och Hulten (2004), och där social kompetens 
värderades högst av de undersökta eleverna, följt av metodisk kompetens (vilken eventuellt 
skulle kunna definieras ”pedagogisk kompetens”) och slutligen ämneskompetens. När 
eleverna i min undersökning resonerar runt social kompetens handlar det mycket om rättvisa, 
men också om att känna sig förstådd och behandlad med omtanke och respekt. Att bli tilltalad 
som ”en vanlig människa” och att uppleva att ”läraren är som en vän”, tror jag dessutom 
beskriver den önskan som uttrycks i flera undersökningar (Skolverket, 1998; Hugo, 2007); att 
bli behandlad som en jämlik medmänniska. 
 
Undervisning och arbetssätt 
 
Engagerande undervisning bygger, enligt resultatet i denna studie, på en engagerad lärare. 
Dennes allra viktigaste redskap, i sitt arbete, är den egna personligheten och närvaron - att 
kunna bjuda på sig själv. Detta, som känns igen från uppfattningarna runt aspekten lärare, 
rimmar väl med Sträng och Dimenäs (2000) beskrivning av god undervisning som förmågan 
att skapa goda möten. Att skapa dessa möten kräver, vilket tidigare nämnts, delaktighet. Vad 
som blir tydligt, när man studerar undersökningens resultat, är att denna delaktighet inte 
enbart handlar om att eleverna ska få vara delaktiga i undervisningens alla moment, utan 
också om att läraren bör vara delaktigt närvarande i undervisningen.  
 
När jag, något förvånad, konstaterade att det arbetssätt eleverna föredrar är föreläsningar och 
genomgångar som läraren håller i, kändes detta som ett steg tillbaka i en framåtsträvande 
skola. Med ovanstående beskrivning framför sig, blir denna önskan dock på många sätt 
självklar. Eftersom eleverna vill ha en aktiv och engagerad lärare, för att själva vara 
engagerade och aktiva, kan det mycket väl vara så att föreläsningar är deras enda möjlighet att 
uppleva detta. Det är då läraren är som mest närvarande och delaktig i undervisningen - det är 
då det bästa ”mötet” sker. Praktiskt arbete, som inte enbart är kopplat till läroböcker, är också 
en beskrivning som återfinns bland elevernas redogörelser för arbetssätt i den goda skolan. 
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Troligtvis anser man det lättare att vara engagerad om man själv får vara aktiv, men återigen 
så förutsätter detta arbetssätt en delaktig och engagerad lärare som leder verksamheten. 
 
Kunskap 
 
Resultatet, i denna undersökning, presenterar i huvudsak skolämnen som viktiga kunskaper. 
Här kan det vara berättigat att ställa frågan om eleverna verkligen tänkt på en idealskola, den 
Goda Skolan, eller om de värderat de ämnen de studerar i sin nuvarande skolutbildning. Detta 
var också det påstående i min enkät som många avstod att fullfölja. 
 
Om man ser till hur de ämnen som presenteras rangordnats, finns slående likheter med 
Skolverkets undersökning (2004), med den skillnad att matematik i min studie intagit en 
förstaplats. Detta kan sannolikt härledas till att flertalet elever i undersökningen kom från NV, 
där matematik är ett stort ämne. Att studera den praktiska kunskapens status i relation till den 
teoretiska, låter sig inte göras i denna undersökning, eftersom jag inte jämför utsagor program 
emellan. De praktiska ämnena/kurserna ligger ju i huvudsak på de yrkesförberedande 
utbildningarna. 
 
Utöver skolämnen anges social kompetens som en viktig kunskap. Att eleverna anser detta 
vara särskilt värdefullt, kan hänga samman med det sätt på vilket man idag utformar 
platsannonser. Där anges social kompetens ofta som önskvärt hos den man väljer att anställa. 
Eftersom studiens resultat också beskriver ”att bli väl förberedd för framtiden” som viktig 
kunskap, får detta anses vara ett rimligt antagande. 
 
Motivation och drivkrafter 
 
Det som, enligt resultatet, framför allt skapar motivation hos eleverna är en god skolmiljö. 
Detta avser både den fysiska och den psykosociala miljöaspekten. Ett märkligt resultat kan 
tyckas, men långt ifrån obegripligt. Om miljön, som tidigare nämnts, skickar signaler om 
vilket värde som tillskrivs dem som vistas i densamma (Nordin Hultman, 2006; Skolverket, 
2000), torde god skolmiljö signalera till var och en av eleverna att de är betydelsefulla och 
värda att satsa på. Detta blir då i sin tur, som det verkar, en starkt motivationsskapande faktor. 
 
En annan motivationsskapare är läraren. Liksom Jardbring och Wetterholm (2007) skriver, 
tycks detta främst handla om elevernas känslor för läraren, i kombination med en upplevelse 
av att denne är öppen och vaken för varje elevs behov. 
 
Ett eget intresse är också en faktor som bidrar till motivation. Detta intresse tycks ibland röra 
ett specifikt ämne och ibland ett allmänt intresse av att lära. Det känns lite sorgligt att, i detta 
sammanhang, påminna sig Giotas (2003) slutsatser; att dagens skola inte är anpassad till de 
elever som lär för att tillfredsställa egna intressen, utan belönar dem som försöker uppfylla 
andras krav. I elevernas goda skola fungerar det uppenbarligen inte på det viset. 
 
Med framtiden i fokus tycks det vara kunskaperna i sig som är drivkrafter, vilket förvånade 
mig på ett positivt sätt. Jag hade, kanske något fördomsfullt, förmodat att de flesta skulle 
skriva betyg. Dessa finns med, men inte alls i den utsträckning jag förväntat. Man får, genom 
resultatet för denna aspekt, även skolans stora sociala funktion klar för sig, när lika många 
elever uppger vänner vara det man önskar föra med sig från skoltiden som de som anger betyg. 
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Bedömning och betyg 
 
Det absolut vanligaste instrumentet, för att bedöma elevernas kunskaper i den goda skolan är, 
enligt resultatet i denna studie, prov. Detta är ännu en utsaga som gör mig osäker. Kan det 
verkligen vara så att eleverna, i en tänkt idealskola, vill bli bedömda genom prov? Eller har de 
redogjort för situationen i den skola de idag tillhör? Personligen är jag mycket tveksam till 
provens värde ur bedömningshänseende, av samma skäl som Sträng och Dimenäs (2000). 
Mäter de verkligen något annat än förmågan att minnas och reproducera? Intressant är dock 
att väldigt många utsagor i resultatet beskriver engagemang och aktivitet som 
bedömningskriterier. Detta får idag inte vägas in vid betygsättning (Skolverket, 2004), men är 
tydligen något eleverna anser motiverat. Kanske är det så att de tycker det ska betala sig att 
kämpa. Att de upplever en orättvisa i att vissa, utan att till synes anstränga sig, alltid belönas 
med goda resultat och höga betyg. Eller är det så att dessa kriterier är lättare att förhålla sig till, 
att se och förstå, än de betygskriterier som idag omfattar kurser de läser? Det finns, bland 
utsagorna i resultatet, även tankar om att närvaro ska vägas in i lärarnas bedömning av elever. 
Detta får mig att gissa att det eleverna söker, i den goda skolans bedömning och betygsättning, 
framför allt är rättvisa. 
 
 
7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under arbetets gång har jag vid flera tillfällen frestats att göra jämförelser mellan skolor, 
program och kön. Det skulle vara intressant att se om uppfattningarna skiljer sig åt mellan 
dessa olika grupper. Frågan är dock vad denna kunskap möjligen skulle kunna tillföra i 
diskussioner om den goda skolans utformning. Däremot kunde man kanske tänka sig att låta 
lärare, alternativt lärarstuderande, besvara den aktuella enkäten, för att på så sätt ställa 
elevernas sammanfattade uppfattningar i tydlig relation till lärarnas motsvarande vision. 
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8. Slutord 
 
Det som framför allt slagit mig, vid arbetet med denna uppsats, är elevernas mycket 
anspråkslösa drömmar om den goda skolan. Det mesta som beskrivs kan varken definieras 
som överkrav eller utopiska fantasier. Tvärtom, upplever jag elevernas önskemål som högst 
berättigade och rimliga. Om vi, som verkar i skolans värld, verkligen skulle vilja utforma det 
vi kan kalla ”den Goda Skolan”, bör det utifrån resultaten i denna undersökning inte vara 
omöjligt. 
 
När jag läst igenom de uppfattningar som eleverna givit uttryck för, inte bara runt enskilda 
aspekter utan i arbetet som helhet, upplever jag dessutom starkt att den goda skolan handlar 
mycket om tydlighet, rättvisa och lärare med ett personligt engagemang. Eleverna beskriver 
en skola som ger klara riktlinjer, medför direkta och påtagliga konsekvenser, som är trivsam, 
personlig, bidrar till goda kunskaper och ger förhoppning om en ljus framtid. Borde vi inte 
eftersträva att låta denna skola bli verklighet? 
 
Jag avslutar detta arbete med en förhoppning om att uppsatsen, trots brister, i någon mån kan 
bidra till en bredare referensram och därmed berika fortsatta diskussioner om den goda skolan, 
både på lärarutbildningen och i den praktiska verksamheten. 
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Anne Olsson 
Examensarbete     Högskolan i Kalmar, Ht-05 
 

Elevenkät 
 

”Min vision om den goda skolan” 
 

Pojke/Flicka 
 
 
Tänk dig att du går i världens bästa skola – din drömskola helt enkelt! Försök att föreställa dig 
hur den skulle vara och beskriv den för mig, genom att avsluta de meningar jag påbörjat. 
 
 
 
1. Skolans fysiska miljö (lokaler/utrustning/material) är jättebra. Vi har… 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Att jag trivs, känner mig glad och mår så bra i skolan beror på att… 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Vår lärare, som är den bästa tänkbara, är… 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Att undervisningen känns intressant och givande beror på att… 
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5. Mycket tid ges till de kunskaper som också är viktigast för mig, nämligen… 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Arbetssättet i skolan passar mig perfekt, eftersom jag lär mig lättast när… 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Att vi elever är så aktiva i skolan beror på att… 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Läraren bedömer våra kunskaper genom… 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Det värdefullaste, för mig, att ha med från skolan när jag slutar är… 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! Jag ska nu försöka sammanställa vad du, och alla andra som 
besvarat enkäten, har skrivit. Era tankar kommer sedan att användas i mitt 
examensarbete, ”Visionen om den goda skolan”, och förhoppningsvis vid framtida 
diskussioner om ”den goda skolan” på lärarutbildningen. Vem vet… med lite tur kanske detta 
till och med är fröet till framtidens skola – världens bästa! 
      Anne 


