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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna uppsats har varit att studera hur utvecklingsarbetet med 
programstrukturer kan bedrivas i gymnasieskolan. Detta har jag gjort 
genom att aktivt deltaga i ett programstruktursarbete på 
teknikprogrammet, samt att intervjua fyra av de medverkande lärarna 
angående deras upplevelser och synpunkter på arbetets utförande och 
former. De frågeställningar jag har använt mig av har varit: under vilka 
former bedrivs arbete med att ta fram nya programstrukturer? Vilka är de 
ramar som styr arbetet? Vilka är de främsta orsakerna till skolans val av 
inriktningar och hur upplever lärare arbetet med programstrukturer? 
Resultatet visar att det i studien beskrivna programstruktursarbetet 
uppvisar många drag som kännetecknar ett väl fungerande samarbete. 
Formerna kring programstruktursarbete upplevs av lärarna som fria med 
emellanåt mycket lösa ramar. När man skapat programmets inriktningar 
har man i första hand utgått från Skolverket föreslagna inriktningar samt 
använt sig av den kompetens som fanns på skolan. I studien framgår det 
att lärarna finner programstruktursarbete som givande men att de önskar 
att mer tid avsattes till denna form av utvecklingsarbete. 
Nyckelord: Programstruktur, kursstruktur, poängplan, arbetslag, 
teknikprogrammet. 
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1 INLEDNING  

1.1 Bakgrund  
Gymnasieskolan har under de senaste åren i högsta grad påverkats av de 
turbulenta politiska förhållanden som varit i Sverige. Gymnasieskolan skulle 
under socialdemokratisk ledning reformeras och våren 2006 publicerades 
Gymnasieskolan 2007 (Gy07). Gy07 innebar en vidareutveckling av det 
nuvarande programgymnasiet. Den innehöll inte någon genomgripande 
organisatorisk reformering men den innebar förändringar i fråga om 
gymnasieutbildningarnas kunskapsinnehåll. Skolverket utarbetade nya 
programmål, nya kursplaner och nya kurser för Gy07. 

Hösten 2006 byttes den dåvarande regeringen ut mot en borgerlig regering som 
omgående valde att avvakta med att införa Gy07. Våren 2007 meddelade den nya 
regeringen att en ny gymnasiereform skulle införas vilket i dagsläget förväntas 
ske hösten 2010 (Gy10). Av det som hittills har skrivits om Gy10 väntas denna 
reform bli betydligt större än Gy07 med en mer omfattande organisatorisk 
förändring av gymnasieskolan. Gy10 innebär enligt skolminister Jan Björklunds 
uttalande i media att gymnasieskolan ska bestå av tre vägar: en 
högskoleförberedande, en yrkesförberedande och en lärlingsutbildning där varken 
yrkes- och eller lärlingselever ska behöva läsa in högskolebehörighet. 

Då regeringen utarbetar nya gymnasiereformer innebär det rent praktiskt för 
gymnasieskolorna att programmens struktur, inriktningar och kurser måste ses 
över för att anpassas till den nya reformen. Då riktlinjerna för Gy07 blev klara 
försattes omgående det arbetslag som jag tillhör i arbete med att se över 
programstrukturer och anpassa dem till den nya reformen. Detta arbete upplevde 
jag som mycket spännande och utvecklande, men jag kände att jag saknade 
kunskap inom detta område. Att man som lärare arbetar med utformning av 
programstrukturer var jag inte var förberedd på. Under min lärarutbildning kan jag 
inte påminna mig om att arbete kring, eller utformning av, program och dess 
kursinnehåll diskuterades.  

Trots att Gy07 inte gäller längre kommer arbete med programstrukturer att bli 
högaktuellt. Regeringen kommer våren 2008 att vara klar med sin utredning kring 
den nya gymnasieskolan och presentera innehållet i Gy10. För att gymnasieskolan 
på ett bra sätt ska kunna möta gymnasieelever hösten 2010 måste varje skola och 
arbetslag ha ett effektivt och bra programstruktursarbete. Jag tror även att arbete 
med programstrukturer blir än mer aktuellt då den kommunala skolan idag får 
konkurrera med ett ökande antal friskolor. Att kunna erbjuda en attraktiv 
utbildning som snabbt kan förändras i takt med elevernas önskemål blir avgörande 
för skolans överlevnad. 

Uppsatsen kommer i huvudsak att fokusera på hur arbetet med att utforma 
teknikprogrammets struktur går till. Orsaken till att jag väljer att koncentrera mig 
på teknikprogrammet beror framför allt på att jag själv arbetar inom 
teknikprogrammet men även att jag upplever att det finns en väldigt stor spridning 
av lokala inriktningar innehållande vitt skilda kurser mellan olika 
gymnasieskolors teknikprogram. Med programstruktur menar jag valet av lokala 
inriktningar, inriktningarnas valbara kurser samt när i utbildningen kurserna läses. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med studien är att undersöka hur arbetet med programstrukturer kan 
bedrivas i gymnasieskolan. Mitt fokus ligger dels på lärares erfarenheter och dels 
på egna erfarenheter av programstruktursarbete. Intressant för mig är även 
bakgrunden till skolans val av lokala inriktningar, och hur arbetet med att ta fram 
inriktningarna bedrevs. 

Som utgångspunkt i min undersökning har jag valt följande frågeställningar: 

 

 Under vilka former bedrivs arbetet med att ta fram nya programstrukturer? 

 Vilka är de ramar som styr arbetet? 

 Vilka är de främsta orsakerna till skolans val av inriktningar? 

 Hur upplever lärare arbetet med programstrukturer? 

 

1.3 Mål  
Mitt mål är att resultatet av studien ska synliggöra hur arbetet med 
programstrukturer på gymnasieskolan kan bedrivas samt skapa en diskussion 
kring hur programstruktursarbete bedrivs. Mina förhoppningar är att resultatet av 
undersökningen ska skapa en grund för vidare utveckling av kursutformningen på 
den aktuella skolan, men även att materialet kan tillämpas för andra 
gymnasieprogram. Ett annat mål av mer övergripande karaktär är att öka min 
kunskap om arbetet med programstrukturer och förhoppningsvis verka för att öka 
medvetenheten och reflektionen kring de olika faktorerna som påverkar arbetet. 
Jag hoppas även att med denna undersökning ta tillvara den erfarenhet och 
kunskap som finns hos de lärare som arbetat med programstruktursarbete. 

För att nå mitt mål har jag dels valt att aktivt medverka i ett utvecklingsarbete 
kring programstrukturer och dels genom att intervjua lärare som har arbetat med 
att utveckla programstrukturer på teknikprogrammet. Genomgång av relevant 
litteratur anser jag har skapat en god grund inför och under min studie. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 
För att få en teoretisk grund har jag valt att fördjupa mig i bakgrunden till dagens 
kursgymnasium, vilka var de fördelar samt nackdelar man såg med en 
kursutformad gymnasieskola. Då studiens fokus ligger på programstruktursarbete 
på teknikprogrammet ges en kort översikt över programmets styrdokument. Jag 
har även valt att fördjupa mig i litteratur om gruppsamarbete eftersom 
programstruktursarbete bedrivs i grupp 

2.1 Kursutformning – varför och för vem? 
Den grundläggande definitionen på en kursutformad skola är att ämnena är 
indelade i kurser. För all gymnasial utbildning gäller att ämnen är indelade i 
kurser där varje kurs har en kursplan och betyg sätts på varje kurs. 

Även om det fanns andra länder (Island, Finland och USA) som hade 
kursutformning som inslag i sin utbildning, så är den svenska gymnasieskolans 
kursutformning utformad efter kommunal vuxenutbildning (SOU1997:107). 
Erfarenheterna från komvux hade stor betydelse för utvecklingen av den 
kursutformade gymnasieskolan (Ds 1995:78). 

I propositionen Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen, anger den dåvarande skolministern Göran Persson (under 
1989-1991) att det ska ske en övergång till kursutformad gymnasieskola. Hans 
motiv för detta var i korthet att det var viktigt att skapa lösningar som ger 
förutsättningar för en fortgående utvecklingsprocess. Han betonar elevernas 
individuella inflytande och ansvarstagande och anger också vissa utgångspunkter 
för kursplanearbetet. Bland annat att i en kursutformad gymnasieskola underlättas 
samordningen genom att samma kurs kan beröra flera utbildningsvägar (SOU 
1997:107). 

Riksdagen godkände förslaget och skollagen och gymnasieförordningen ändrades 
i enlighet med detta riksdagsbeslut. Därmed ersattes den tidigare gymnasieskolan, 
Lgy79, av den reformerade gymnasieskolan med 1994 års läroplan för de 
frivilliga skolformerna, lpf94, som styrdokument. I den nya gymnasieskolan 
ersattes de gamla linjerna och specialkurserna av 16 nationella program och även 
individuella och specialutformade program. Vidare kom alla program att vara 
treåriga. 

De fördelar som regeringen önskade uppnå med införandet av en mer 
kursutformad gymnasieskola var: 

• Ökad valfrihet för eleverna att påverka sin utbildning 

• Bättre möjligheter att successivt och i takt med arbetslivets förändrade 
behov förnya utbildningen genom utbyte av kurser 

• Större möjligheter för kommunerna att profilera sin utbildning mot lokala 
arbetslivets behov 

• Möjligheter att sätta samman utbildning med klarare definierade 
yrkesinriktning än vad nationella program och grenar ger 

• Samordna schemaläggningen inom skolan med andra skolor i kommunen 
eller i samverkansområdet. T.ex. blockläggning av individuella val. 
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• Möjligheter att utveckla ämnesinstitutioner som i sin tur kan bidra till 
lärarnas kompetensutveckling 

• Större möjligheter för eleverna att kombinera studieförberedande och 
yrkesförberedande kurser än de nuvarande nationella programmen ger 

• Större möjligheter för eleverna att sätta samman sina program efter 
individuella önskemål, vilket ökar elevernas studiemotivation 

• Läsa kurser i olika ordningsföljd – såvida inte kurserna bygger på 
varandra. 

• Möjligheter för eleverna att gå långsammare och snabbare igenom 
gymnasieskolan än på normaltiden tre år 

• Möjlighet att låta elevernas studier börja på vars och ens egen 
kunskapsnivå, varigenom anknytningen till grundskolan blir lättare 

• Förberedelse inför den högre utbildningens arbetsformer 

• Utvecklad samverkan med komvux bl.a. genom möjligheter till 
samläsning 

• Möjligheter att utnyttja komvux erfarenhet av kursutformning, både vad 
det gäller organisation och pedagogik 

(Ds 1995:78) 

 

En av de frågor som ofta berördes då kursutformningen var i fokus för det 
massmediala intresset var risken för att eleven i en kursutformad gymnasieskola 
skulle gå miste om den sociala gemenskapen som annars finns i en klass (SOU 
1997:107). Mot detta nämns att en kursutformad skola kan ge en positiv 
utveckling också socialt. Eleverna får möta flera grupper och har i större 
utsträckning möjlighet att etablera kontakter åt olika håll (Ds 1995:78). Man 
uttrycker också en oro över att elevernas inflytande bara kommer att gälla val av 
kurser och att elevernas medbestämmande över undervisningen ”glöms” bort (Ds 
1995:78). 

2.2 Lärarrollen i en kursutformad gymnasieskola 
I utbildningsdepartementet och skolverkets material nämns lärarens roll i den 
kursutformade gymnasieskolan mycket ytligt. I utbildningsdepartementets 
publikation Kursutformad gymnasieskola – en flexibel skola för framtiden (Ds 
1995:78) kan man läsa att de skolor som kommit långt i kursutformningen av 
gymnasieskolan har aktivt arbetat med att förändra lärarrollen. Lärarna har i sina 
tjänster inte bara undervisning utan också utvecklingsfrågor, uppföljning och 
utvärdering. Man konstaterar att lärarskapet måste i och med kursgymnasiet 
formas om till ett pedagogiskt ledarskap vars kompetens måste utgöras av goda 
kunskaper inom hela skolans form, innehåll och mål. Vidare skriver man att i en 
kursutformad gymnasieskola får läraren ett större ansvar för skolan som helhet. 
Behovet av kännedom om det totala utbildningsutbudet, och möjligheter att 
förändra densamma, ökar. Däremot nämns det inget om hur formerna för detta 
förändringsarbete kan se ut. 

Det kan verka anmärkningsvärt att det finns så få undersökningar kring detta 
arbete, dock har det genom decentraliseringen och avregleringen av skolan blivit 
kommunernas ansvar att organisera skolans utvecklingsarbete. Det är lokala 
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styrdokument som styr hur den enskilda skolan skall organisera sin verksamhet, 
reflektera över den, utvärdera den och förändra den. Varje skola skall besluta om 
en lokal arbetsplan som ska visa hur mål i de nationella styrdokument liksom mål 
i den kommunala skolplanen skall uppnås. I den undersökta skolans lokala 
arbetsplan finns en ledningsdeklaration (2005/06). Syftet med 
ledningsdeklarationen är att tydliggöra för personalen vid skolan vad som ska 
prägla skolans arbete. I ledningsdeklarationen finns en arbetslagsinstruktion där 
det står att en del av arbetslagets ansvar är att kontinuerligt arbeta med att 
utveckla utbildningen. 

I Utbildningsnämndens verksamhetsplan för den undersökta kommunens 
gymnasieskolor framgår det att utbildningsnämnden delegerar ansvaret till rektorn 
att kontinuerligt anpassa skolans kursutbud till nya kunskaper, förändringar i 
omvärld, elevers önskemål och till samhällets, arbetslivets och högskolans behov. 

2.3 Teambaserad organisation 
Eftersom jag inte hittade något stöd hos Skolverket för hur detta arbete kan 
bedrivas vände jag mig till min rektor på den skola jag är verksam i. Den litteratur 
som låg till grund för deras agerande var en organisationsplan, Organisation 
2000, utgett av utbildningsförvaltningen i den aktuella kommunen. I denna 
organisationsplan skriver man att arbetet ska bedrivas enligt teambaserat 
ledarskap, man skriver: 

Det teambaserade ledarskapet handlar om ett arbetssätt, om att arbeta 
tillsammans i en ledningsgrupp på en enhet, där idealt individernas olika 
kompetenser tas tillvara för att den samlade kompetensen ska bli större. 
Arbete, ansvar och befogenheter fördelas mellan teammedlemmarna. 

Där står bland annat att läsa att ledarrollen gentemot lärarna bör vara en roll som 
bygger på målstyrning och en rektor av mer ”coach-natur”. Vidare framgår att 
man rekommenderar gällande lärares samverkan och samarbete att man diskuterar 
innehållet - vad lärare ska samverka om - mer än formen - hur samverkan ska 
organiseras.  

Pedagogik- och psykologilektorn Lars Svedberg skriver i boken Gruppsykologi. 
Om grupper, organisationer och ledarskap (2000), att en bärande tanke i 
teamorganisationen är att utveckla och förlita sig till den kollektiva kompetensen i 
arbetsgruppen. Organisationen skall grunda sig på personalens kompetens och 
engagemang för organisationens mål eller verksamhetsidé. Grundidén är att 
teamets medarbetare skall samarbeta, vara autonoma och ha ansvar och 
befogenheter. Arbetet skall bestå av meningsfulla helheter och inte enskilda 
moment. Vidare menar Svedberg (2000) att ledarens roll är mycket betydelsefull i 
en teamorganisation . Ledaren skall kunna motivera sina medarbetare och få dem 
att känna delaktighet och att ta ansvar. 

2.4 Teknikprogrammets struktur 
Då gymnasieskolan reformerades och Lgy79 ersattes av Lpf94 fanns inte 
teknikprogrammet med bland de 16 nationella programmen. Istället hade den 
dåvarande fyraåriga tekniska utbildningen bantats ner till att ersättas av en 
nationell inriktning på naturvetenskapsprogrammet. I utbildningsdepartementets 
proposition Gymnasieskola i utveckling – kvalitet och likvärdighet (1997/98:169) 
föreslås att ett nytt nationellt program – teknikprogrammet – införs hösten 2000. 
Skälet till detta var att man ville erbjuda ett nytt teknikinriktat program, som i 
högre utsträckning än dåvarande tekniska gren inom naturvetenskapsprogrammet, 
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kunde stimulera elevernas intresse för teknik och teknisk utveckling. Man 
bedömde att ett tekniskt program skulle attrahera elever som idag finns på andra 
program därför att de inte finner naturvetenskapsprogrammet i tillräcklig grad 
tillgodoser deras teknikintresse. Man hoppades dessutom att ett tekniskt program 
skulle bidra till att öka andelen elever inom området naturvetenskap och teknik. 
Regeringen hoppades på att man med nya och moderna inriktningar skulle kunna 
ge nya förutsättningar att rekrytera både kvinnor och män som idag inte väljer att 
fördjupa sig inom teknik. 

I SKOLFS 1999:12 kan man i programmålet för teknikprogrammet läsa följande: 
Teknikprogrammet syftar både till att utveckla och stimulera intresset för 
teknik och teknikutveckling i vid mening och till att utveckla 
grundläggande kunskaper inom teknik. Teknikprogrammet syftar även till 
att ge en grund för fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier samt 
till att utveckla insikter i företagandets villkor. 

Utbildningen skall fokusera på människors möte med tekniken i teknisk 
utveckling, användning och kommunikation. Utbildningen är inriktad mot 
arbetsformer som förekommer i tekniskt arbete och företagande. Utbildningen 
skall ge god vana att använda datorer som verktyg och att använda 
informationsteknik för lärande och kommunikation. Teknikprogrammets 
uppbyggnad och struktur skall tillåta flexibilitet och fortsatt utveckling. För att ge 
en insikt i arbetslivets villkor och därmed konkretisera utbildningen finns inom 
programmet möjlighet till arbetsförläggning av delar av utbildningen 
(Teknikprogrammet, 2000:17). 

Det som gör teknikprogrammet speciellt är att det inte finns några nationella 
inriktningar. Nationella inriktningar innebär att kursinnehållet är lika oavsett 
vilken skola som erbjuder programmet. Eftersom det inte finns några nationella 
inriktningar består teknikprogrammet av lokala inriktningar. Lokala inriktningar 
kan skapas inom utrymmet för de valbara kurserna. Skolverket har föreslagit fem 
lokala inriktningar: 

 Datorteknik 

 Människa och teknik 

 Teknik, miljö och samhällsbyggande 

 Teknik och företagande 

 Virtuell design 

Vidare står i Skolverkets programhäfte för teknikprogrammet (Gy2000:17): 
”Det valbara utrymmet kan utnyttjas på flera olika sätt för att tillgodose   
kravet på breddning och fördjupning. En möjlighet är att skapa kurspaket 
eller profileringar som man låter eleverna välja mellan. En annan 
möjlighet är att låta eleverna fritt välja från ett urval av kurser. 
Kombinationen av kurspaket och fritt valda kurser kan också tänkas.” 
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När man studerar poängplanen för teknikprogrammet så handlar 
programstruktursarbetet framför allt om att bestämma och fördela de valbara 
kurserna på 700p. Till viss del går arbetet även ut på att bestämma vilka 
individuella kurser man ska erbjuda eleverna på programmet. Inom det 
individuella valet på 300 p finns det utrymme att lägga teknikinriktade kurser. 

2.5 Samarbetskultur eller påtvingad kollegialitet 
Programstruktursarbetet bedrivs i grupp på de undersökta skolorna vilket leder till 
att det är av intresse att studera vad som kännetecknar ett gott respektive ett dåligt 
samarbete. Den amerikanske pedagogikprofessorn Andy Hargreaves (1998) har 
forskat kring förändringsarbete i skolan och han menar att det svenska 
skolsystemets förändring, från att i maktcentrum både diagnostisera problem och 
ange lösningar till att endast ange problem och sätta upp mål för verksamheten, 
har inneburit en utveckling och förändring av läraryrket. Hargreaves (1998) 
skriver att den yrkesmässiga styrningen som detta innebär lätt kan vändas till en 
byråkratisk styrning och att det som bör vara en positiv samarbetskultur istället 
blir till en påtvingad kollegialitet. Han menar att skolan överlag oftast uppriktigt 
försöker att anpassa sig efter en omvärld med allt högre förändringstempo och 
komprimering av tid och rum, men att skolan som administrativ apparat är både 
tungrodd och svårhanterlig i denna förändringsprocess. 

Samarbete och kollegialitet framställs ofta som särskilt framgångsrika sätt att 
skapa lärarutveckling. Forskning visar att genom samarbete och en känsla av 
gemenskap vågar den enskilda individen ta ut svängarna och bli mer positiv till att 
experimentera och därmed utvecklas, vilket Hargreaves (1998) menar utgör den 
viktiga länken mellan lärarutveckling och skolutveckling. Samtidigt som 
samarbete är ett måste för utvecklingen så uppstår det ofta en del problem kring 
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själva genomförandet. Framför allt verkar bristen på tid och ovana inför den nya 
rollen som samarbetande kollega uppfattas som ett problem. Ibland visar det sig 
även att skillnader och konflikter är av större betydelse för medlemmarna än det 
som de är ense om. Samarbete och kollegialitet kan anta många olika former, och 
det är viktigt att som lärare arbeta med tydliga och varierande former, syften och 
resultat så att inte samarbete utförs bara för sakens skull (Hargreaves, 1998).  

Hargreaves (1998) anser att följande drag visar på ett väl fungerande kollegialt 
samarbete: 

• Spontanitet – Det är främst ur lärarnas sociala samspel som en god 
samarbetskultur utvecklas. 

• Frivillighet – Lärarna inser själva att det är givande och produktiva i att 
samarbet. 

• Utvecklingsorientering – Lärarna genomför inte bara andras målsättningar 
utan utvecklar egna initativ. 

• Oberoende av tid och rum – I en fungerande samarbetskultur är det 
gemensamma arbetet inte förlagt till en speciell tid eller plats utan 
försiggår ofta med hjälp av korta och oplanerade möten under det 
vardagliga arbetet. Planerade och schemalagda möten kan förekomma men 
är inte det dominerande draget. 

• Oförutsägbarhet – Resultatet av samarbetet är oftast oförutsägbart. 

 

Vidare anser Hargreaves (1998) att följande drag kännetecknar en påtvingad 
kollegialitet: 

• Administrativ reglering – Samarbete är inte utvecklat ur lärarnas egna 
intiativ. 

• Obligatoriskt deltagande – Det ges för litet utrymme åt individualitet, och 
verksamheten känns påtvingad 

• Implementering – Lärarna genomför andras direktiv, inte sina egna. 

• Bestämda tider och platser – När ett samarbete är bundet till vissa tider 
och platser kan det uppfattas som konstruerat och påtvingat. 

• Förutsägbarhet – Resultaten är ofta förutsägbara. 

Angående om mötena sköts spontat eller reglerat menar Ohlsson (2004) att man kan 
peka på ett ömsesidigt beroende mellan de formella och de informella sammanhangen. 
De olika formella och informella sammanhangen tycks utgöra sammanbindande länkar 
för lärares sätt att samverka i den vardagliga praktiken. Det finns ett beroende mellan 
dessa sammanhang. Detta beroende innebär att frågor som diskuteras under formella 
möten å ena sidan baseras på tidigare diskussioner och reflektioner som förts i 
informella sammanhang. Å andra sidan levererar de formella mötessammanhangen 
uppgifter för vidare reflektion och bearbetning till de informella diskussionerna. 

Hargreaves (1998) menar vidare att det viktiga när det gäller både samarbete och 
omstrukturering är vilka som styr, vilka som deltar, vad syftet är samt vilka betingelser 
som är nödvändiga för att processen ska starta och vidareutvecklas. Att utforska och 
sätta igång omstrukturering av skolan innebär att vi ansluter oss till vissa former av 
samarbete, men också att vi överskrider dem (Hargreaves, 1998). 
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3 METOD  
För att undersöka hur ett programstruktursarbete kan bedrivas har jag valt en 
aktionsinritad metod eftersom jag aktivt har deltagit i ett utvecklingsarbete kring 
teknikprogrammets programstruktur. Som komplement till min aktionsinriktade 
metod har jag använt mig av kvalitativa intervjuer för att undersöka lärarnas 
erfarenheter och upplevelser kring programstruktursarbeten.  

3.1 Aktionsinriktad metod 
Enligt Arfwedson (2005) har den vetenskapliga utvecklingen under de senaste 
årtionden inneburit en allmänt ökad misstro mot föreställningar om vetenskaplig 
objektivitet och om forskare som passiva och neutrala åskådare. Det postmoderna 
tänkandet har också med sin vetenskapskritik inneburit att olika varianter av 
aktionsforskning åter blivit aktuella (Arfwedson, 2005). Jag har använt mig av en 
aktionsinriktad metod under de tillfällen jag har medverkat i ett 
programstruktursarbete. Dock bör inte metoden betraktas som ren 
aktionsforskning utan den gränsar till en deltagande observation då jag aktivt har 
deltagit i utvecklingsarbetet, men inte medvetet påverkat utvecklingsprocessen i 
någon bestämd riktning. Jag har i min metod inspirerats av aktionsforskningens 
tillvägagångssätt. Både Arfwedson (2005) och Rönnerman (2004) skriver om 
vikten av att skapa distans till det som är bekant och vara medveten om risken att 
man med sina egna förväntningar och övertygelser kan komma att styra resultaten. 
Rönnerman (2004) menar att det är viktigt att använda sig av lämpliga verktyg då 
man bedriver aktionsforskning för att minimera dessa risker. Vidare ger 
Rönnerman (2004) förslag på verktyg att använda i samband med 
aktionsforskning, vilket jag i studien har använt mig av följande: 

• Eget skrivande – skrivandet i samband med aktionsforskning benämns 
dagboksskrivande och är ett redskap för att följa med det egna 
tänkandet och handlandet i verksamheten. Jag har under och efter varje 
möte skrivit dagboksanteckningar över de olika skeendena samt hur 
jag upplevde och uppfattade uppkomna situationer. 

• Samtal – Man samtalar (intervjuar) de inblandade. Jag har intervjuat 
fyra av de medverkande lärarna för att undersöka hur lärarna i fråga 
tänker och resonerar kring programstruktursarbetet. 

Sammanfattningsvis bidrar observation och samtal till att vara de verktyg som 
ökar medvetenheten om vad som faktiskt händer i verksamheten. Med hjälp av 
dessa observationer och efterföljande analys har läraren större beredskap för att 
göra förändringar utifrån sakernas tillstånd och inte endast från hur man antar att 
det förhåller sig. Med en sådan grund har förändringen större möjlighet att också 
bli varaktig (Rönnerman, 2004). 
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3.2 Intervjuer och urval 
Jag har valt att använda kvalitativa intervjuer som ett komplement och ett 
objektiverande verktyg till min aktionsinriktade metod, men också för att 
synliggöra lärarnas upplevelse, erfarenheter och önskemål kring 
programstruktursarbete.  

Mitt urval av undersökningspersoner har jag gjort bland fyra lärare på den skola 
jag är verksam i. Det är en kommunal gymnasieskola som har en lång tradition 
gällande teknisk gymnasial utbildning och var redan på 60-talet ett tekniskt 
läroverk. Idag går närmare 1300 elever fördelade på 11 nationella program och 
gymnasiesärskola. Skolan erbjuder tre lokala inriktningar på teknikprogrammet: 
formgivning och design, produktutveckling och entreprenörskap samt 
informationsteknik. På teknikprogrammet går ca 180 elever där varje årskurs i 
regel är fördelade på tre klasser som var och en representerar en av programmets 
inriktningar. 

3.3 Genomförande  

3.3.1 Genomförande av aktionsmetod 
Jag har vid tre tillfällen utspridda på nästan ett år aktivt deltagit i 
programrådsmöten där man arbetat med att utveckla teknikprogrammets struktur. 
Efter varje möte har jag skrivit dagboksanteckningar över händelseförloppet och 
hur jag upplevde situationen eftersom min intention var att använda materialet till 
ett framtida examensarbete. Anteckningarna har jag sedan sammanställt och haft 
som komplement till studiens kvalitativa intervjuer. 

3.3.2 Genomförande av intervjuer 
För att försöka undvika att påverka de intervjuades svar har jag använt mig av den 
explorativa intervjun vilket innebär att jag använder mig av ett mindre antal 
grundfrågor (Arfwedson, 2005). För att få en konkret erfarenhet inför intervjuerna 
utförde jag en ”provintervju” för att öva mig på att lyssna, men också på att 
försöka undvika att med attityder och reaktioner inverka på vad intervjuaren 
svarar. Provintervjun hjälpte mig även att avgränsa intervjuns omfattning i 
relation till den tid som stod till förfogande, något som Lantz (2007) menar är ett 
av provintervjuns syften. Efter genomförd provintervju upptäckte jag att det blev 
enklare att dela upp intervjun i två delar som kunde genomföras vid två olika 
tillfällen. Den första delen handlar om bakgrunden till skolans inriktningar och det 
arbete som bedrevs vid det tillfället. Den andra delen behandlar lärarens egna 
uppfattningar och känslor kring arbete med programstrukturer, vilket jag har valt 
att koppla till resultatet av den aktionsinriktade metoden och på så vis kunna 
jämföra mina egna observationer med de inblandades upplevelser och tankar. En 
fördel med att dela upp intervjuerna i två delar var att jag på så vis kunde ge 
intervjun en tydligare ram och på ett lättare sätt bibehålla fokus under intervjun. 
Att ge intervjun en tydlig ram menar Lantz (2007) inger intervjupersonen en 
känsla av att man kan förlita sig på intervjuarens skicklighet och att denna tar 
ansvar för intervjuns genomförande. 

Före intervjun gick jag med intervjupersonen igenom studiens syfte och 
frågeställningar, de metoder som kommer att användas samt intervjuns innehåll, 
upplägg, genomförande. Detta för att intervjun skulle bli mer förutsägbar och på 
så vis minska anspänningen hos intervjupersonen. Då intervjuerna sker med lärare 
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som är väl bekanta med mig och med varandra kan det leda till att de intervjuades 
anonymitet blir svårt att bibehålla. I linje med lagen om etikprovning av forskning 
som avser människor (SFS 2003:460) underrättade jag intervjupersonerna att 
deltagandet i studien är frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta sin 
medverkan. Jag underrättade de intervjuade på vilket sätt informationen kommer 
att användas och redovisas i studien, samt i vilka sammanhang studien kommer att 
användas (Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning). Jag bad dessutom de intervjuade att vara öppna 
med mig om de upplevde någon fråga som känslig. Jag valde att utföra 
intervjuerna i ett arbetsrum där varken jag eller de intervjuade normalt brukar 
befinna sig för att inte bli störd av lärare, elever eller telefoner. Detta ligger i linje 
med vad Lantz (2007) rekommenderar vid val av intervjuplats. Endast en av 
intervjuerna blev vid ett tillfälle avbrutet under en kort period, men jag upplevde 
inte att detta korta avbrott påverkade intervjusituationen nämnvärt. 

3.4 Analysmetod 
De genomförda intervjuerna skrev jag ner i sin helhet för att sedan granska varje 
intervju utifrån de frågor jag ställde. Jag undersökte huruvida jag följt upp svaren 
tillräckligt för att kunna dra slutsatser och noterade luckorna för att avgränsa och 
förenkla den fortsatta analysen. I nästa steg reducerade jag datamängden genom 
att göra en meningskoncentrering. Detta innebär att de meningar som 
intervjupersonen uttryckt formuleras mer koncist och på så vis erhåller man 
kortare och precisare formuleringar (Kvale, 1997). Jag sorterade bort meningar 
som inte var relevanta för att besvara mina frågeställningar. Efter datareduktionen 
gjorde jag en kontroll av min rådata gentemot den ursprungliga intervjun, detta är 
enligt Lantz (2007) viktigt för att undvika att meningar som ryckts loss ur sitt 
sammanhang får en annan betydelse än i den ursprungliga meningen. För att 
underlätta analysen gjorde jag en tematisk sortering där jag sorterade svaren 
utifrån de frågor jag ställt. När jag sammanställt mitt material följde jag upp mitt 
resultat genom att för intervjupersonen presentera min tolkning av 
intervjupersonens svar som då fick möjlighet att kommentera och utveckla sina 
ursprungliga uttalanden. Detta ligger helt i linje med Kvales (1997) förslag på 
lämplig tillvägagångssätt vid en resultatanalys. Intervjupersonen fick också vid 
detta tillfälle möjlighet att komma med synpunkter på huruvida de upplevde något 
i resultatredovisningen som känsligt. 
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4 RESULTATREDOVISNING 
Nedan redovisas resultatet av min aktionsforskning och mina intervjuer. Utifrån 
intervjuns utformning så har jag valt att dela upp resultatredovisningen av de 
kvalitativa intervjuerna i tre delar. Den första delen handlar om bakgrunden till 
den undersökta skolans inriktningar på teknikprogrammet och hur detta arbete 
utfördes. Den andra delen består av lärarnas uppfattningar av det 
programstruktursarbete som jag medverkade i. Den sista delen innehåller de 
intervjuades allmänna uppfattningar och önskemål kring programstruktursarbete. 

4.1 Redovisning av aktionsinriktad metod 
I det arbetslag jag ingår i finns det en programrådsgrupp som ansvarar för 
teknikprogrammets utvecklingsarbete. Det är frivilligt att delta i denna grupp och 
den består enbart av karaktärsämneslärare från teknikprogrammet. Hösten 2006 
blev jag tillfrågad av min rektor om jag ville delta i programrådet vilket jag 
tackade ja till. Sammanlagt består programrådet av 6 st karaktärsämneslärare jämt 
fördelade med två representanter från varje inriktning. Eftersom regeringen 
meddelade att en gymnasiereform skulle genomföras med start hösten 2007 
påbörjades hösten 2006 ett arbete i programrådet med att utveckla och anpassa 
teknikprogrammet till Gy07. I den information som vi fick om Gy07 innehöll den 
nya gymnasieskolan inte någon genomgripande organisatorisk reformering utan 
vår målsättning med utvecklingsarbetet blev att vidareutveckla 
teknikprogrammets befintliga struktur. 

Nedan följer en sammanställning av de dagboksanteckningar från tre 
programrådsmöten som jag deltog i under perioden HT2006-VT2007. 

4.1.1 Första mötet 
Första mötet ägde rum i en konferenssal på skolan på schemalagd konferenstid, 
medverkande var enbart karaktärsämneslärare uttagna till programrådsgruppen. Vi 
hade före detta möte vid flertalet informella sammanhang diskuterat möjligheten 
att ändra inriktningar. Diskussioner fördes om att slå ihop inriktningarna 
Produktutveckling och entreprenörskap och Formgivning och design eftersom vi 
såg en likhet mellan elevgrupperna samt önskade att få mer jämt könsfördelade 
klasser. I dagsläget går huvuddelen av teknikprogrammets tjejer på inriktningen 
Formgivning och design medan de övriga två inriktningar nästintill uteslutande är 
rena pojkklasser. Genom att slå ihop klasserna hoppades vi istället kunna skapa 
två mer jämt könsfördelade klasser.  

Rektorn startade mötet genom att be gruppen att vänta med dessa tankar eftersom 
han hade fått indikationer på att det i Gy07 skulle föreslås nationella inriktningar 
på teknikprogrammet och att inga lokala inriktningar skulle tillåtas. Rektorn 
lämnade sedan mötet. Detta innebar att vi istället för att som tänkt arbeta fram nya 
inriktningar valde att fokusera arbetet på teknikprogrammets programstruktur och 
organisering av kurser. Jag upplevde att vi i gruppen var överens om att vi 
önskade kunna erbjuda ett öppnare teknikprogram, med detta menade vi att 
elevernas valfrihet gällande inriktningskurser skulle öka. En av lärarna valde att 
kalla det för ett ”smörgåsbord” av kurser. Vi bestämde att vi inte skulle involvera 
årskurs 1, utan detta ”smörgåsbord” av kurser enbart gäller årskurs 2 och 3. Detta 
beror främst på att eleverna enbart har ett fåtal poäng valfria kurser i årskurs 1 
men också för vi tror att det kommer att vara svårt för eleven att välja kurser så 
tidigt in i utbildningen. Jag upplevde gruppen som positivt inställda till förslaget 
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att erbjuda eleverna i årskurs 2 och 3 ett ”smörgåsbord” av kurser. På detta möte 
kom vi inte konkret fram till något förslag på hur strukturen skulle kunna se ut, 
utan resonemangen kring smörgåsbordet var av en mer visionär natur. Vi trodde 
att en ökad valfrihet skulle kunna innebära en god marknadsföring för 
programmet, men också ge eleverna möjlighet att prova på många olika grenar 
inom teknikämnet. Mötet avslutades med att vi rapporterade våra tankar till 
rektorn. Vi önskade i programrådsgruppen att få mer tid till att arbeta med vårt 
kursstruktursförslag, helst en hel- eller halvdag. 

4.1.2 Andra mötet 
Andra mötet ägde rum på en länsstudiedag där hela dagen var ägnad åt 
programstruktursarbete. Mötet är förlagt på ett konferenshotell där vi under hela 
dagen har tillgång till en konferenssal. Förutom lärarna från programrådet var 
studie och yrkesvägledare (SYV) för teknikprogrammet och schemaläggaren med 
under delar av dagen. Även rektorn tittade in och var med under delar av dagen. 

Vi startade med att under närmare 2h diskuterar ämnen som inte hade någon 
egentlig koppling till vårt uppdrag. Det var framför allt en allmän diskussion om 
teknikprogrammets nuvarande struktur och hur vi uppfattar vad eleverna tycker 
om programmet. Det blev ett långt samtal kring att några av de medverkande 
lärare hade uppfattningen av att många elever i årskurs 1 upplever skolan som 
”slapp”. SYV berättade att många av våra elever som har höga betyg har jobbat 
väldigt hårt i 9:an och att det kan vara en orsak till att eleverna upplever 1:an som 
”slapp”. Som förslag uppkom att intensivläsa Matematik A och flytta ner 25p av 
Fysik A till våren i årskurs 1. Idag läser teknikelever Matematik A på ungefär 24 
veckor och vårt förslag var att istället läsa kursen på 18 veckor. Jag märkte hur 
åsikterna om lärarnas uppfattningar kring elevernas studiesituation skiljde sig åt 
beroende på vilken inriktning man i huvudsak undervisar på. Lärarna som 
undervisar på informationsteknik-inriktningen upplever inte lika tydligt som 
lärarna på inriktningen produktutveckling och entreprenörskap att eleverna 
uppfattar årskurs 1 som lätt.  

När vi återgick till programstruktursarbetet var alla medverkande överrens om att 
vi skulle fortsätta jobba med vårt ”smörgåsbord” av kurser. Detta var ett beslut 
som formellt togs på mötet men som flitigt hade diskuteras vid flertalet informella 
sammanhang efter vårt förra möte.  

Vårt första problem var att strukturera upp vårt ”smörgåsbord” och framför allt 
komma överens om vilka begränsningar som skulle finnas. Det kändes naturligt 
att dela upp strukturen i tre kolumner eftersom programmet består av tre 
inriktningar, där varje kolumn representerar inriktningens specifika kurser. Detta 
innebär att man ställer, som max, tre kurser mot varandra som schemamässigt 
kommer att ligga på samma position. Detta medför att eleverna bara kan välja en 
kurs i varje rad. Detta arbete innehöll ett flertal problem, för det första var vi 
tvungna att bestämma vilka kurser som ska ligga mot varandra. För det andra när i 
elevernas utbildning kursen ska läsas och slutligen undvika att lärare dubbelbokas, 
dvs. ska hålla i två kurser samtidigt.  

Arbetet med att strukturera upp vilka kurser som skulle ligga mot varandra var ett 
svårt och tidskrävande arbete. Ett par av kurserna kräver förkunskaper vilket 
innebär att eleverna måste hinna läsa de kurser som krävs. Men man kan inte bara 
lägga dessa kurser sent i elevens utbildning, det måste finnas möjlighet för 
eleverna att läsa många olika ämnesområden istället för att fördjupa sig i ett 
område. Dessutom måste vi undvika att lägga inriktningskurser mot varandra (till 
exempel Programmering A och Operativsystem). Arbetet försvårades även av att 
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kurserna är olika långa (olika antal poäng), till exempel är CAD A på 50p men 
Formgivning B på 150p. Detta innebär att vissa kurser kommer sträcka sig över 
flera terminer och ibland till och med över läsår. Detta resulterade att strukturen 
blev rörig och många diskussioner i gruppen gick ut på att reda ut missförstånd 
och missuppfattningar. I detta läge var det bra att schemaläggaren var involverad i 
vårt arbete därför att hon har en bättre kunskap i hur timplanerna för 
teknikprogrammet ser ut. Schemaläggaren föreslog att vi delar upp terminerna i 
delar på 50p och på så sätt få en bättre grafisk överblick över vår struktur. Detta 
underlättade även arbetet med att bestämma var i elevernas utbildning kursen bör 
ligga. Vad som tydligt framgick när vi fick en klarare struktur var att det blev en 
snedfördelning av antalet poäng med avseende på årskurs. Det ligger mer i 
årskurs 3 än vad det gör i årskurs 2. Detta följdes av ett resonemang kring 
möjligheterna till att flytta några av kärnämneskurserna, till exempel religion eller 
naturkunskap, från årskurs 3 till årskurs 2. Dessutom har vi ett överutlägg av 
kurser på totalt 100p. Detta innebär att det finns en möjlighet för eleverna att 
utöka sin studieplan med 100p. 

Vi utökade strukturen med ytterligare en kolumn, Matematik och fysik, för att 
eleverna ska ha en möjlighet att läsa behörighetsgivande kurser för 
ingenjör/civilingenjörs-utbildningar. Tidigare har skolan haft Fy B som 
individuellt val vilket skolverket har kritiserat. Vi måste också ta hänsyn till att 
eleverna ska kunna välja Fysik B och Konstruktion B eftersom vi idag ser tydligt 
att elever som har tänkt studera vidare till ingenjör ofta väljer båda dessa kurser. 
Matematik D ligger endast mot Digitalt skapande och inte mot någon 
inriktningskurs eftersom vi anser att denna kurs inte ska påverka 
inriktningskurserna. Anledningen till detta är att det i dagsläget är ett val bland 
eleverna att välja Matematik D eller Digitalt skapande. Vi har även lagt in en 
ytterligare möjlighet att i trean kunna välja Svenska C. Den ligger på alla 
valtillfällen i vårterminen i årskurs 3 men det innebär inte att det kommer att starta 
fyra Svenska C grupper utan kurserna kommer att ligga på en egen 
schemaposition. Att Svenska C finns med som valbar kurs beror på att detta var 
ett krav från rektorn. Orsaken till detta var att rektorn hade fått 
indikationer/önskemål från högskolan att eleverna ska vara bättre på att skriva 
rapporter. Avslutningsvis presenterade vi förslaget för övriga i arbetslaget som jag 
upplevde var positiva till vårt förslag. 

4.1.3 Tredje mötet 
Det tredje mötet började med en genomgång av det kursbandsförslag som 
bestämdes under förra mötet. Jag upplevde det som att gruppen i helhet var nöjd 
över resultatet. Några smärre justeringar gjordes beträffande ändringar i när någon 
av kurserna ska läsas. Vi ägnade en stund åt hur elevens valblankett skulle kunna 
se ut. Vi var medvetna om att det för eleven blir många val och det är viktigt att 
de får ihop alla poäng. Som förslag kom upp att göra en webbaserad sida som 
hjälper eleven med valen. Så om eleven till exempel väljer Formgivning B 
kommer fyra rutor automatiskt att kryssas i. Vi pratar om vikten av att 
marknadsföra utgångarna, med detta menar vi vad utbildningen kan leda till för 
vidareutbildningar. Vi tycker att när eleven får en stor valfrihet är det viktigt att vi 
kan hjälpa dem i sina val. Bland annat uppkom förslaget att ge exempel på 
möjliga vägar att gå genom kursbandet. 
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4.1.4 Programstruktursförslag på teknikprogrammet  
Bilden nedan är en grafisk sammanställning över programrådsgruppens 
programstruktursförslag. 

Förslag kursband               
             
             

ÅK Termin 
 Informations-

teknik  
Formgivning

och  
design 

 
Produktutveckling

och 
Entreprenörskap 

 
Matematik

och 
Fysik 

  
 

                 

Programmerig A   CAD A   Produktionsprocessen 50    
 HT   

Persondatorer   Formgivning B   Konstruktion A 50   
  

               

Persondatorer   Formgivning B   Konstruktion A 50   
  

Mikroprocessor   Formgivning B   Företagsekonomi B 50 Fysik B  
  

Programmering B   CAD B   CAD B 50    
  

2 

VT   

          50 Matematik D Digitalt 
skapande 

                  

            50 Matematik D Digitalt 
skapande 

        
  

  Operativ system   Formgivning B   Företagsekonomi B 50 Fysik B   
 

  Databaser       Småföretagande A 50  
   

HT 

  Lokala Nätverk   Design   Konstruktion B 50  
   

               

  Databaser   Teknisk psykologi   Småföretagande A 50  
 Svenska C 

    
       Företagsekonomi B 50 Fysik B Svenska C 

  Lokala nätverk   Design   Konstruktion B 50  
  Svenska C 

3 

VT 

    
   Keramik   Rättskunskap 50 Matematik E Svenska C 

             

      tot: 500p   tot: 500p   tot: 600p   tot: 300p tot: 150 
 

Varje kolumn består av inriktningens specifika kurser plus två ytterligare 
kolumner, en för ingenjörsförberedande kurser och en för kurser som inte tillhör 
någon specifik inriktning. Varje rad motsvaras av 50 poäng och representerar en 
schemaposition. Detta innebär till exempel att Mikroprocessor, Formgivning B, 
Företagsekonomi B och Fysik B ligger på samma position på schemat för 
årskurs 2. Detta medför att eleverna enbart kan välja en av dessa fyra kurser. 
Eleverna skall totalt välja minst 600 poäng 

I elevens val ingår även individuellt val på 300 poäng. Några av de valbara kurser 
som finns representerade i bilden finns även som individuella val. Vi har likaså 
plockat bort kurser i inriktningarna och istället lagt ut dem som individuellt val. 
Styrkan med detta är att man erbjuder kursen för hela skolan vilket leder till att 
man trots få teknikelever ändå kan få ihop tillräckligt med elevunderlag för att 
kunna erbjuda kursen, vilket ökar elevens valfrihet ytterligare. 
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4.1.5 Förslag på möjliga vägar 
Om eleverna enbart vill läsa inriktningens specifika kurser följer eleverna den 
kolumn som representerar inriktningen. Går eleverna på inriktningen 
informationsteknik eller Formgivning och design måste eleverna välja ytterligare 
en kurs utanför inriktningen för att totalt få ihop 600 poäng. 

Möjlig väg för elever på inriktningen informationsteknik    
             
             

ÅK Termin 
 Informations-

teknik  
Formgivning

och  
design 

 
Produktutveckling

och 
Entreprenörskap 

 
Matematik

och 
Fysik 

  
 

                 

Programmerig A   CAD A   Produktionsprocessen 50    
 HT   

Persondatorer   Formgivning B   Konstruktion A 50   
  

               

Persondatorer   Formgivning B   Konstruktion A 50   
  

Mikroprocessor   Formgivning B   Företagsekonomi B 50 Fysik B  
  

Programmering B   CAD B   CAD B 50    
  

2 

VT   

          50 Matematik D Digitalt 
skapande 

                  

            50 Matematik D Digitalt 
skapande 

        
  

  Operativ system   Formgivning B   Företagsekonomi B 50 Fysik B   
 

  Databaser       Småföretagande A 50  
   

HT 

  Lokala Nätverk   Design   Konstruktion B 50  
   

               

  Databaser   Teknisk psykologi   Småföretagande A 50  
 Svenska C 

    
       Företagsekonomi B 50 Fysik B Svenska C 

  Lokala nätverk   Design   Konstruktion B 50  
  Svenska C 

3 

VT 

    
   Keramik   Rättskunskap 50 Matematik E Svenska C 

           

   TOTALT ANTAL POÄNG: 600      
 

Ovanstående val skulle kunna passa en studiemotiverad elev på 
informationsteknik-inriktningen som har ett intresse för datorteknik och vill få en 
ingenjörsbehörighet, därav väljer eleven Matematik D och Fysik B. Det finns 
även en möjlighet för eleven att utöka sitt program och läsa mer än 600 poäng 
genom att ytterligare välja Matematik E.  
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Möjlig väg för elever på inriktningen Formgivning och design   
             
             

ÅK Termin 
 Informations-

teknik  
Formgivning

och  
design 

 
Produktutveckling

och 
Entreprenörskap 

 
Matematik

och 
Fysik 

  
 

                 

Programmerig A   CAD A   Produktionsprocessen 50    
 HT   

Persondatorer   Formgivning B   Konstruktion A 50   
  

               

Persondatorer   Formgivning B   Konstruktion A 50   
  

Mikroprocessor   Formgivning B   Företagsekonomi B 50 Fysik B  
  

Programmering B   CAD B   CAD B 50    
  

2 

VT   

          50 Matematik D Digitalt 
skapande 

                  

            50 Matematik D Digitalt 
skapande 

        
  

  Operativ system   Formgivning B   Företagsekonomi B 50 Fysik B   
 

  Databaser       Småföretagande A 50  
   

HT 

  Lokala Nätverk   Design   Konstruktion B 50  
   

               

  Databaser   Teknisk psykologi   Småföretagande A 50  
 Svenska C 

    
       Företagsekonomi B 50 Fysik B Svenska C 

  Lokala nätverk   Design   Konstruktion B 50  
  Svenska C 

3 

VT 

    
   Keramik   Rättskunskap 50 Matematik E Svenska C 

           

   TOTALT ANTAL POÄNG: 600      
 

För de eleverna som går på inriktningen formgivning och design begränsas 
valfriheten av att Formgivning B är en kurs på hela 200 poäng. Formgivning A 
finns inte som en valbar kurs vilket innebär att endast eleverna på inriktningen 
kan välja Formgivning B. Skälet till detta är att både Formgivning A och B är 
stora kurser och skulle man lägga ut båda kurserna i kursbandet skulle det inte 
finnas plats för någon annan inriktningskurs. Vi ser mycket sällan att eleverna på 
inriktningen är intresserade av IT-inriktade kurser, däremot är det vanligt att 
eleverna har önskemål att läsa mer ”klassiska” teknikkurser såsom Konstruktion 
och CAD.  

Ovanstående val skulle passa en elev som har ett brett teknikintresse och vill 
prova många olika grenar inom teknikämnet, men som inte har några planer på att 
efter gymnasiet läsa en teknisk utbildning. 
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4.1.6 Sammanfattning av aktionsredovisning 
Grundtanken med programstruktursarbetet var att skapa en större valfrihet för 
eleverna på teknikprogrammet genom att göra inriktningskurserna valbara för alla 
på programmet oavsett inriktning. Större delen av arbetet skedde i huvudsak i en 
arbetsgrupp bestående av 6 karaktärsämneslärare under en heldag som vi 
tillbringade utanför skolan. Vi startade med att skapa tre kursband som vart och 
ett motsvaras av skolans befintliga inriktningar. Därefter utökade vi banden med 
ett ytterligare band som representeras av behörighetsgivande kurser för 
ingenjörsutbildningar. Varje ruta representeras av 50p och varje rad motsvaras av 
en gemensam schemaposition. Förslaget innebär att eleverna kan välja väldigt fritt 
bland de olika inriktningarnas kurser oavsett vilken inriktning eleverna går på. 
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4.2 Redovisning av intervjuundersökning 
Följande del är baserad på de intervjuer som jag har utfört med lärare som varit 
delaktiga i det programstruktursarbete som jag medverkat i. De lärare som ställt 
upp på intervjuerna har varit följande: Lärare A och B är män som under en längre 
tid har varit verksamma som lärare. Båda var med från början då det befintliga 
teknikprogrammet skapades på den undersökta skolan. Lärare C och D är kvinnor 
som har arbetat som lärare i ungefär 6 år. Lärare C involverades något senare i 
skapandet av skolans teknikprogram, men har varit mycket delaktig i utvecklingen 
av en av inriktningarna på den undersökta skolan. Intervjuerna gällande skolans 
framtagning av det befintliga teknikprogrammets inriktningar ha framförallt skett 
med Lärare A, B och vi viss mån C. Samtliga lärare var med i gruppen som 
utvecklade det nya programstruktursförslag som beskrivs i aktionsredovisningen. 

4.2.1 Framtagning av teknikprogrammets inriktningar 
Gällande bakgrunden till den undersökta skolans inriktningar så har man initialt 
använt sig utav de inriktningar som skolverket föreslår. Orsaken till detta menar 
lärare B är att det från början inte var klart huruvida skolverkets föreslagna 
inriktningar skulle vara lokala eller nationella. Från början hade man på skolan en 
tanke kring att på teknikprogrammet erbjuda alla de inriktningar som skolverket 
föreslog. Så blev inte fallet utan skolan startade tre lokala inriktningar. Dock säger 
både lärare A och B att de tre inriktningarna inte var helt utkristalliserade förrän 
första årskursen hade gått ett år.  

Att skolan har en informationsteknik-inriktning (IT-inriktning) menar lärare A 
beror framförallt på att man hade en inriktning på elprogrammet, som också hette 
datorteknik, som var mycket lik den inriktningen som skolverket föreslog för 
teknikprogrammet. Basen och kompetensen fanns på skolan eftersom många av 
kurserna var lika elprogrammets kurser. Det blev lärare som arbetat på 
elprogrammet som fick driva utvecklingen IT-inriktningen på teknikprogrammet. 
Lärare B anger marknadsföring som ett ytterligare argument för att inriktningen 
skapades: 

När teknikprogrammet skulle starta så var it väldigt populärt i samhället. 
Man var övertygad om att en inriktning innehållande it skulle locka elever 
enbart på själva namnet. 

Han konstaterar att så också blev fallet då IT-inriktningen i särklass var den 
populäraste inriktningen när teknikprogrammet startade på skolan. 

 

Skolans inriktning produktutveckling och entreprenörskap är liknande 
informationsteknik skapad ur ett av skolverkets inriktningsförslag, Teknik och 
företagande. Lärarna är eniga om att denna inriktning var självklar på skolan på 
grund av den långa tekniska tradition som skolan tidigare haft. Inriktningen 
representerade en klassisk ingenjörsföreberedande utbildning, en liknande 
utbildning bedrevs på skolan på naturvetenskapsprogrammets tekniska gren. 
Under denna tid fanns många av de gamla tekniklärare som undervisat på den 
fyraåriga tekniska linjen kvar på skolan och de var drivande i utvecklingsarbetet 
gällande inriktningen. Både lärare A och B är osäkra på skälen till att inriktningen 
även innehåller företags- och ekonomikurser. Lärare B tror att intentionerna från 
skolverket var att det nya programmet skulle innehålla mer företagsekonomi och 
på skolan fanns under denna tid samhällsprogrammet, så det fanns underlag att 
samköra företagsekonomikurser med teknikprogrammet. 
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Den inriktning på skolan som skiljer sig mest från skolverkets inriktningsförslag 
är formgivning och design. Lärarna är ense om att det inte fanns någon tradition 
inom formgivning och design på skolan, men det fanns en väldigt drivande lärare 
som tyckte att skolan skulle erbjuda en inriktning innehållande design och 
formgivning. Lärare A menar att man hoppades på att inriktningen skulle locka 
tjejer till teknikprogrammet. Lärare C som var med och utvecklade inriktningen 
upplevde att det fanns ett starkt motstånd till att skapa en friare inriktning: 

…synen på formgivning och design var att vi ägnade oss åt att leka, klippa 
och klistra, kladda. 

Hon kände att skolans starka klassiska tekniksyn gjorde att det blev många 
diskussioner kring vilka kurser som skulle ingå i inriktningen. Hon ville skapa en 
mer konstnärlig inriktning men många av de gamla tekniklärarna ville skapa en 
mer klassik teknikinriktning. Övriga av de intervjuade lärarna ger under intervjun 
indikationer på att även de upplevde att det från start fanns en stark klassisk 
teknisk tradition på skolan. Dock anser samtliga lärare att den har avtagit 
successivt under åren teknikprogrammet ha drivits för att idag nästan har 
försvunnit. 

Lärare B menar att det vid den första intagningen till programmet var väldigt 
osäkert hur teknikprogrammet skulle se ut. Tidigt i utvecklingen hade man 
diskuterat två möjliga vägar, ett studieförberedande eller ett mer yrkesinriktat 
program. I slutändan valde man att göra ett mer studieförberedande program 
vilket lärare B framför allt hävdar berodde på pengar. Det är mycket dyrare att ha 
yrkesinriktade kurser än studieförberedande kurser. 

När det gäller arbetslivet inblandning i skapandet av programmet upplevde lärarna 
att intresset bland företagen att delta i utvecklingsarbetet var svalt. Det tar tid och 
kraft att arbeta fram bra företagskontakter, menar lärare B. Lärare A anser att de 
aldrig har haft någon bra kontakt med företag på it-sidan. Man har bjudit in 
företagen men det har varit svårt att få dem att medverka i arbetet. De gånger man 
haft med företagsrepresentanter på utvecklingsmöten upplever lärarna att 
representanterna har haft den gamla fyraåriga tekniska linjen som referens. Lärare 
B menar att man från början hade som förslag att erbjuda praktik på företagen 
men han upplevde att det inte fanns något intresse bland företagen att ta emot 
praktikanter. Dessutom menar lärare B att det var svårt rent tidsmässigt att 
samtidigt som man utvecklade ett nytt program hinna starta upp en 
praktikverksamhet, speciellt eftersom man inte hade någon tradition kring detta 
tidigare. 

Lärarna upplevde att utvecklingsarbetet diskuterades både i informella och 
formella sammanhang. Lärare B menar att det var många formella möten i början 
av arbetet för att få arbetsgruppen att komma igång med sitt arbete, men också 
många diskussioner på fikarasten. Lärare A upplevde att de formella mötena var 
väldigt informella: 

Ok, vi bestämde att vi skulle ha mötet en viss tid men det var inte så att 
man hade en mötesledare, utan det var lite lättare minnesanteckningar och 
diskussionerna var ganska informella. 
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Samtliga av de intervjuade lärarna upplevde arbetet som frivilligt, och lärare A 
säger följande: 

…hade jag inte varit med hade det inte blivit någon it-inriktning, och jag 
hade inte förlorat jobbet för det. Jag hade ju min tjänst på 
elprogrammet…jag är fullständigt övertygad om att hade jag sagt att jag 
inte hade velat jobba med någon it-utbildning hade det inte blivit någon it-
inriktning på teknikprogrammet. 

Arbetet med att skapa teknikprogrammet och dess inriktningar utfördes för nästan 
tio år sedan vilket leder till att de intervjuade lärarna har svårigheter med att ange 
tidsaspekten i arbetet. Samtliga lärare tror att arbetet startade minst ett år före 
programmet drogs igång på skolan och att arbetet fortgick under de första tre åren. 
Lärare B menar att inriktningarna inte var helt klara förrän den första årskursen 
hade gått igenom utbildningen.  

4.2.2 Arbetet med ”smörgåsbordet” 
Den arbetsform som utvecklingsarbetet kring kursstrukturen bedrevs i var både 
lärare A och D i stort sett nöjda med. Lärare A tyckte att den tid som avsatts till 
arbetet var tillräckligt. Han menar att arbetet inte hade blivit bättre av att gruppen 
fått mer tid, utan att en begränsad tid leder till ett effektivare arbete. Lärare D 
anser i likhet med lärare A att tiden för utvecklingsarbetet var tillräckligt men att 
uppföljningen var bristfällig. Hon tyckte att man hade behövt lägga mer tid på att 
diskutera gruppens framarbetade förslag. Vidare menar hon att detta resulterade i 
att arbetet fick ett abrupt slut. Lärare B tycker i likhet med lärare D att det hade 
behövts mer tid till att ordentligt följa upp arbetet. Han ser utvecklingsarbetet som 
ett inledande arbete som inte blev ordentligt avslutat. Lärare C var den lärare som 
var mest kritisk till arbetsformen. Hon upplevde, i motsats till Lärare A och D, att 
man hade fått alldeles för lite tid till utvecklingsarbetet: 

Det är det viktigaste vi gör men det avsätts ingen tid för det. Detta ska vi 
göra mellan det som är vår verksamhet. Vill man få ut något bra av det 
här så kan man inte göra på det viset att man bara lägger upp det på en 
dag. Man hinner inte ta in, man hinner inte tänka till och man hinner inte 
förstå vad det får för konsekvenser. 

Alla lärare som jag intervjuat var positiva till heldagen som ägnades åt arbetet. 
Lärarna upplevde att större delen av arbetet utfördes under denna dag. Lärare A 
tyckte att arbetet blir mycket mer effektiv om man befinner sig utanför skolan. 
Han menade att på skolan blir det lätt att man distraheras av andra skolsysslor och 
får svårt att helt fokusera på arbetsuppgiften. Samtliga av de intervjuade lärarna 
upplevde arbetet som väldigt fritt och att gruppen kunde styra arbetet dit man 
önskade. Lärare D ställer sig emellertid kritisk till att gruppen inte blev styrda mer 
av framförallt rektorn. Hon påtalar att avsaknad av styrning ökar risken för att 
arbetsgruppen arbetar fram ett förslag som inte är genomförbart. 

När man ska välja vilka inriktningskurser som ska ingå i programmet menar 
lärare C att det är viktigt att man ger eleverna möjligheten att prova på så mycket 
som möjligt. Hon menar att om eleverna får möjlighet att prova på så många olika 
ämnen som möjligt hittar eleverna förhoppningsvis något som passar dem. 
Lärare A tycker i likhet med lärare C att inriktningskurserna skall vara 
övergripande och han tycker att fördjupningskurserna bör ligga som individuellt 
val. Det är viktigt att lyssna på eleverna när man väljer kurserna, menar lärare D. 
Hon anser att elevernas önskemål ska ligga till grund för vilka kurser man väljer. 
Hon poängterar dock vikten av att enbart erbjuda de kurser man har kompetens 
till: 
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kunskapen måste finnas, så att man inte kör en kurs för elevernas skull och 
sen kan inte läraren ämnet. Då får man bara negativ tillbaka. 

Lärare D upplever det som om skolan vid ett par tillfällen startat kurser som man 
inte haft kompetens till, vilket medfört i att kursen fått ett dåligt rykte bland 
eleverna. Lärare B tycker det är viktigt att man väljer och fördelar kurserna så att 
eleverna får en jämn arbetsbörda. Han menar att man ska försöka under de tre 
åren sprida ut de kurser som eleverna uppfattar som svåra så att eleverna får en 
jämn arbetsbelastning under hela utbildningen. 

 

Elevernas valfrihet anser samtliga av de intervjuade lärarna är viktigt men både 
lärare A och D anger att det idag snarare handlar om att det är för mycket valfrihet 
för eleven. De upplever att eleverna emellanåt indikerar att de har svårt att utföra 
alla val som de ställs inför. Lärare A tycker därför att det är viktigt att man hjälper 
eleverna med sina val: 

Man bör vägleda eleverna när det gäller valen. Vi sa när vi gjorde 
kursbandet att vi skulle ge exempel på möjliga vägar att gå. Man måste 
hjälpa dem att välja, det blir för mycket för dem om man bara skulle hiva 
fram en massa kurser. 

Lärare D är inne på samma linje som lärare A och tycker att det är viktigt att 
eleverna få tillräckligt men information vad kurserna innehåller, samt möjlighet 
att träffa äldre elever som gått kursen. Lärare B menar att stor valfrihet är bra för 
de starka, studiemotiverade eleverna. De är aktiva och intresserade och tar reda på 
den information kring kurserna som krävs för att kunna göra sina val. Däremot 
tror han inte att en stor valfrihet alltid är bra för de svaga, studietrötta eleverna. 
Han ser en risk i att eleverna väljer en ”lätt” väg av enbart, för eleverna 
uppfattade, lätta kurser. Emellertid anser inte de intervjuade lärarna att gruppens 
kursbandsförslag innebär för mycket valfrihet för eleverna, men poängterar 
ytterligare vikten av att hjälpa eleverna i sina val. Lärare A och D nämner att 
gruppens förslag på att ge exempel på möjliga vägar genom kursbandet beroende 
på vad eleven vill göra efter gymnasiet, skulle vara ett sätt att hjälpa eleverna att 
välja. 

 

Samtliga lärare anger att programstruktursarbetet sker både i informella och 
formella sammanhang. Lärare A anser att detta utvecklingsarbete mest ägde rum 
under formella sammanhang. Han tycker dock att mycket av förarbetet sker under 
informella sammanhang. Övriga lärare tycker att mycket av arbetet sker i 
informella sammanhang och att de informella sammanhangen är viktiga. Lärare C 
menar att man i informella möten kan sitta och prata med någon som man 
vanligtvis inte brukar göra vilket kan leda till att man får en annan syn eller 
vinkling som gör att man utvecklar sina tankar kring arbetet. Lärare D anser i 
likhet med lärare C att de informella mötena, till exempel när man sitter och fikar, 
är viktiga och det är ofta då man får idéer: 
 Båda mötena är viktiga men man är mest kreativ i en informell situation. 

Lärare D utvecklar sitt resonemang kring varför den informella situationen är 
vanligt förekommande. Hon tror att mycket beror på att flera av 
karaktärsämneslärarna sitter tillsammans i ett arbetsrum vilket leder till många 
informella möten. Lärare A anser att utvecklingsarbetet inom inriktningen framför 
allt sker i informella sammanhang. Han menar att man i informella sammanhang 
sitter och diskuterar med de andra lärarna inom samma inriktning och talar om 
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vilka kurser som är lämpliga att ha inom inriktningen men att arbetet med var 
dessa kurser skall ligga i kursbandet och hur det skulle se ut sker i formella 
sammanhang. 

 

Flertalet av de intervjuade lärarna är eniga om att det svåraste med 
programstruktursarbetet var momentet då man bestämde vilka kurser som skulle 
ligga mot varandra. Lärare A beskriver problemet på följande sätt: 

Det svåraste var det rent praktiska, alltså att få kurserna till att passa 
ihop. Vilken kurs ska man lägga mot vilken och få det att stämma rent 
poängmässigt. Det ska stämma med vilka elever som kan tänkas vilja läsa 
den kursen och om dem kan tänka sig läsa kursen så ska den ligga mot 
kurser som de absolut inte kan tänka sig att läsa. 

Vidare tycker lärare A att det är ett komplicerat pussel att få kurserna att stämma 
poängmässigt i slutet, så att eleverna läser rätt antal poäng. Lärare C menar att hon 
upplevde valen av kurser som svårast på grund av att hon har för lite kunskap om 
vad de kurserna som hon själv inte har innehåller för moment. Hon anger även 
brist på tid och arbetskultur som faktorer som problematiserar arbetet. Hon menar 
att eftersom vi kommer från olika ämneskulturer kan det vara svårt att få lärare att 
tänka i nya banor. Lärare tenderar att hänvisa till att så brukar vi alltid göra och 
hon upplever att vissa lärare håller hårt i sina egna ämnen. 

 

Alla av de intervjuade lärare upplevde utvecklingsarbetet som valfritt i det 
avseendet att rektorn inte hade beordrat lärarna att vara med. Lärare D menar att 
hon vill vara med och påverka för att inriktningen ska bli så bra som möjligt. 
Liknande motivering anger både lärare A och B där båda ser det som självklart att 
man vill vara med och påverka, men också att man vill värna om sin inriktning 
och sina ämnen. Lärare B tycker att man i denna typ av utvecklingsarbete har 
möjlighet att känna av vad övriga lärare tycker om inriktningarna man undervisar 
på och upptäcka vad det finns önskemål att förändra. Lärare C tror att hon hade 
känt sig väldigt utanför om hon inte varit med i utvecklingsarbetet. Hon tycker att 
denna typ av arbete är en socialt viktig företeelse. Lärare D upplever det som om 
det finns lärare som är med i programstruktursarbete på grund av att de är rädda 
om deras ämnen: 

Jag märker att det är många som måste sitta med i programrådet annars 
är de rädda för att deras kurser försvinner. Jag kan inte själv känna att jag 
är rädd för att mina kurser ska försvinna. 

Lärare D tycker också att det som lärare är viktigt att man är påläst och hänger 
med i förändringar gällande skolan. Hon upplever att detta arbete leder till att man 
som lärare blir bättre förberedd på förändringar och på ett bättre sätt kan anpassa 
undervisningen till förändringarna. 

4.2.3 Lärarnas uppfattningar om programstruktursarbete 
 

Det roligaste och det bästa är den frihet man får i ett sånt här arbete. 

Citatet ovan är hämtat ur en intervju med lärare A. Han menar att man i ett 
programstruktursarbete får bestämma mycket själv hur gruppen vill ha det och att 
denna frihet gör att man känner att man har möjlighet att påverka resultatet. 
Lärare B tycker i likhet med lärare A att det roligaste med arbetet är att man 
känner att man har inflytande och möjlighet att påverka utbildningen. Lärare D 



 

   26

upplever arbetet med att hitta nya arbetsformer och göra utbildningen bättre för 
eleverna som det mest givande med utvecklingsarbetet. Vidare uttrycker hon hur 
viktigt hon upplever gruppens arbete är: 

Jag kan känna att programrådet är den enda gruppen som egentligen ger 
någonting. Det är roligt att sitta med i den tar upp viktigt frågor, det är en 
viktig grupp. 

Lärare C tycker att man utvecklar en förståelse kring var de övriga kurserna 
innehåller och att man i gruppen bygger på varandras kunskaper. Hon menar 
vidare att arbetet gör gott åt arbetslagets arbetsklimat eftersom man träffas under 
lite andra formen och har roligt tillsammans. 

 

Lärare C önskar att arbetet bedrivs under en längre tid, eventuellt upp till ett år, så 
att utvecklingsprocessen hinner bli klar. Hon tycker att arbetsgruppen ska bestå av 
både kärn- och karaktärsämneslärare eftersom det är viktigt att 
teknikprogrammets visioner även infärgas kärnämnena. Vidare menar hon att det 
är viktigt att ha en tydlig vision eller idé med vad man vill med inriktningarna: 

Ju tydligare som vi vet vad vi vill med våra inriktningar, desto mer 
intressant och roligt tror jag vi kan göra det för våra elever. Har vi en 
gemensam idé även om man är svenskalärare, tekniklärare eller 
matematiklärare så har man en vision som man jobbar mot, och det kan 
man få om man gör ett långsiktigt arbete. 

Lärare D önskar i likhet med lärare C att man får mer arbetslagstid, ungefär ett 
halvår, till arbetet. Programgruppen ska vara liten annars blir det för många 
kockar, menar hon. Det blir ett mycket effektivare arbete i en liten grupp som kan 
komma med konkreta förslag till övriga arbetslaget. Hon tycker det är viktigt att 
en karaktärsämneslärare från varje inriktning är men i gruppen eftersom de har 
bäst kunskap om vilka ämnen som är bra och borde erbjudas på inriktningen. 
Vidare poängterar hon dock att det är viktigt att man bollar idéerna med övriga i 
arbetslaget annars är risken stor att man missar någon väsentlig detalj. Hon anser 
att rektorn måste se till att gruppen håller sig inom ramarna så att man inte 
utvecklar ogenomförbara förslag.  

Lärare A var ganska nöjd med den formen som programstruktursarbetet som 
uppsatsen handlar om bedrevs i. Han tycker med samma motivering som lärare D 
att arbetsgruppen bör bestå av karaktärsämneslärare från varje inriktning. Han 
menar i likhet med lärare C att man måste ha ett bestämt mål som man jobbar mot 
så att gruppen vet vad man vill arbetet skall leda till.  

4.3 Sammanfattning av intervjuundersökning 
Två av skolans inriktningar är skapade ur skolverkets inriktningsförslag. Skälet 
till att inriktningarna skapades beror framför allt på att kompetensen till att driva 
inriktningskurserna fanns på skolan. Den tredje inriktningen skapades främst av 
en drivande lärare och man hoppades på att inriktningen skulle locka tjejer till en 
annars traditionell mansdominerad utbildning. 

Samtliga av de intervjuade lärarna upplever att arbetsformerna kring 
programutveckling är fria och arbetet upplevs som valfritt. Utvecklingsarbetet 
sker enligt lärarna både vid informella och formella situationer. Viktigt att tänka 
på när man väljer inriktningskurser är att kurserna är övergripande och ger 
eleverna en möjlighet att prova många olika grenar inom teknikämnet. Samtliga 
av lärarna tycker att eleven bör ha en stor valfrihet, men några av lärarna anser att 
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eleverna i dagsläget indikerar att de upplever att de snarare har för mycket 
valfrihet. 

Flertalet av lärarna önskar att mer tid avsattes till utvecklingen av 
programstruktursarbetet. Det som problematiserar arbetet är framför allt 
komplexiteten gällande val och placering av inriktningskurserna. Det mest 
stimulerande i arbetet upplever lärarna är möjligheten att påverka utbildningen 
men också som en social företeelse där man träffar andra lärare under andra 
former än normalt. 
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5 DISKUSSION 
Mitt syfte med studien var att försöka ta reda på hur arbeten med 
programstrukturer kan bedrivas i gymnasieskolan. I undersökningen ville jag även 
fokusera på lärarnas erfarenheter och tankar kring programstruktursarbete för att 
kunna diskutera kring formerna som arbetet bedrivs i. Den genomförda studien 
har jag upplevt som mycket givande då jag ökat mina kunskaper inom hur 
utvecklingsarbete av programstrukturer kan bedrivas. Min egna förförståelse har 
spelat en stor roll i den genomförda studien eftersom arbetet krävde en god 
förståelse kring framför allt teknikprogrammets struktur och funktion. Denna 
kunskap har jag förvärvat under de år jag har varit verksam lärare på 
teknikprogrammet. Min förförståelse samt den erfarenhet jag erhållit från att 
aktivt medverka i ett utvecklingsarbete anser jag har gett mig en nödvändig 
kunskap för att kunna ställa relevanta intervjufrågor samt på ett lämpligt sätt tolka 
resultaten. Samtidigt kan min förförståelse och mitt aktiva deltagande medfört 
svårigheter att distansera mig och kritiskt tolka arbetet. Vidare kan det innebära 
att jag missar detaljer av avgörande betydelse eftersom de för mig kan te sig som 
självklara (Thurén, 2007). 

5.1 Diskussion av metod 
Min aktionsinriktade metod har givit mig en erfarenhet som hade varit svårt att få 
enbart genom kvalitativa intervjuer. Jag upplever att studiens båda metoder 
kompletterar varandra på ett bra sätt. Gällande de kvalitativa intervjuerna är jag 
medveten om att jag befinner mig i ett etiskt dilemma då mina intervjupersoner 
känner både mig och varandra. Dock tror jag inte att detta på ett negativt sätt har 
påverkat studiens resultat dessutom menar Arfwedson (2005) att det finns en 
allmän misstro mot föreställningar om vetenskaplig objektivitet och om forskare 
som passiva och neutrala åskådare. När jag vid intervjusituationen tog upp 
svårigheten i att bibehålla anonymiteten, uttryckte ingen av lärarna någon oro 
kring detta. Majoriteten av frågorna har jag inte upplevt som känsliga men i några 
enstaka fall har intervjupersonerna kritiserat skolledning eller kollegor. Vid dessa 
tillfällen har jag efter intervjun frågat intervjupersonen i vilket utsträckning 
personen anser att jag kan använda materialet. Vid samtliga fall har 
intervjupersonerna gett sitt medgivande där flertalet har uttryckt att ”jag kan stå 
för det jag säger”. Min koppling till de intervjuade lärarna har på flera sätt 
påverkat studien positivt. Jag har haft möjligheten att dela upp intervjun i två delar 
och på så vis fått mer fokuserade intervjuer. Om jag i efterhand upplevt att något 
svar inte var tillfredsställande har jag vid ett senare tillfälle kunnat be den 
intervjuade att utveckla sitt resonemang.  

För att underlätta databearbetningen har jag bandat intervjuerna, vilket enligt 
Lantz (2007) kan påverka intervjuprocessen negativt genom att intervjupersonen 
blir mer förtegen. Detta upplevde jag i några av intervjuerna genom att då 
bandspelaren stängdes av startade intervjupersonen ett nytt resonemang kring de 
frågor jag tidigare ställt. 

5.2 Diskussion av resultat 

5.2.1 Framtagning av ”smörgåsbordet” 
Jag finner att många av Hargreaves (1998) tankar och idéer kring samarbete och 
kollegialitet står i nära relation till formerna gällande det undersökta 
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programstruktursarbetet. Hargreaves talar om samarbetskultur och påtvingad 
kollegialitet som två begrepp att fundera över i skolans värld, och jag tycker det är 
intressant att diskutera en del av de punkter som står i relation till begreppen. 
Sammanfattningsvis anser Hargreaves att de drag som kännetecknar ett bra 
kollegialt samarbete är spontanitet, frivillighet, utvecklingsorientering, oberoende 
av tid och rum samt oförutsägbarhet. 

Hargreaves (1998) menar att ett gott samarbete föds ur lärarnas egna initiativ, i 
motsats till någon form av administrativ reglering. Det i studien redovisade 
programstruktursarbete var i grunden administrativt reglerat då regeringen 
bestämde att en gymnasiereform skulle genomföras. Detta innebar att i skolan var 
tvungen att starta ett förändringsarbete för att anpassa utbildningen till den nya 
reformen. Dock anser jag inte att denna reglering behöver leda till ett påtvingat 
samarbete utan jag tror att lärarna i huvudsak påverkas av i vilken grad samarbetet 
regleras av rektor och övrig skolledning. I vårt fall beordrade inte rektor 
arbetslaget att starta programstruktursutveckling, utan det var lärarna i 
arbetslagets programrådsgrupp som tog initiativet till att starta utvecklingsarbetet.  

Alla av de intervjuade lärarna upplevde programstruktursarbetet som valfritt i det 
avseendet att varken rektor eller övrig skolledning beordrat lärarna att delta i 
arbetet. Kring motiven till lärarnas medverkan kan man också finna en antydan till 
osäkerhet och oro för vad som ska hända ens undervisande ämnen. Flertalet av de 
intervjuade lärarna trodde att några av övriga gruppmedlemmar var med i 
utvecklingsarbetet för att värna om sina ämnen och kurser. Några av lärarna anger 
också att en av anledningarna att de är med i arbetet är för att värna om den 
inriktning de i huvudsak undervisar på. Jag är inte förvånad över att flertalet av 
lärarna beskriver att det kan finnas en oro kring att ens egna kurser kan försvinna. 
För en karaktärsämneslärare är dess kurser inte givna på samma sätt som för en 
kärnämneslärare. Kärnämneskurserna måste eleverna läsa oavsett inriktningar 
vilket innebär att lärarnas kurser aldrig är hotade att försvinna. Detta tror jag 
också kan vara en av orsakerna till att kärnämneslärare inte i lika stor grad visar 
intresse i att medverka i programstruktursarbete, deras ämnen finns representerade 
oavsett inriktning som skapas. Vad gällande valbara kurser eller inriktningskurser 
på teknikprogrammet så finns det väldigt många kurser man kan välja mellan. På 
så vis är ingen av karaktärsämneskurserna givna på något sätt, de kan plockas bort 
och ersättas av något annat. Av denna anledning anser jag det naturligt att det 
bland lärarna kan finnas önskan att värna om sin inriktning eftersom om kurserna 
försvinner, försvinner ens arbete. Övriga anledningar till att medverka i arbetet 
var att arbetet ses som en socialt viktig företeelse, att arbetet är ett steg i att som 
lärare bli bättre förberedd för de förändringar som sker, och att man i dessa 
sammanhang får en möjlighet att ”känna av” vad andra lärare har för 
uppfattningar om de kurser och ämnen man har. 

Jag upplevde att programstruktursarbetet kännetecknades av 
utvecklingsorientering, vilket innebar att de medverkade utvecklade egna initiativ 
och genomförde programrådsgruppens egna målsättningar. Rektorn styrde inte 
arbetet i någon bestämd riktning utan enbart vid ett tillfälle uttryckte han en 
önskan om att inte förändra programmets inriktningar. Att arbetet upplevs som 
fritt samt att det finns en stor möjlighet att införliva sina egna målsättningar anger 
flertalet av de intervjuade lärarna som det roligaste med att medverka i 
utvecklingen av programstrukturer. Jag anser att det är mycket viktigt att ett 
programstruktursarbete karakteriseras av utvecklingsorientering, eftersom 
vetskapen av att man har möjlighet att påverka och förändra är viktigt för att få 
lärarna att engagera sig och uppleva arbetet som givande. 
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Enligt Hargreaves (1998) påverkas samarbetet negativt av att vara bundet till vissa 
tider och platser eftersom arbetet då kan kännas som påtvingat och konstruerat. 
Hargreaves anser att ett fungerande samarbete ofta sker under korta och 
oplanerade möten under det vardagliga arbetet. Ohlsson (2004) menar att man kan 
peka på ett ömsesidigt beroende mellan de formella (reglerade möten) och de 
informella (spontana möten) sammanhangen. Vidare tycker Ohlsson att det finns 
ett beroende mellan dessa sammanhang som bygger på att frågor som diskuteras 
under formella möten baseras på tidigare diskussioner och reflektioner som förts i 
informella sammanhang. Studien visar att samtliga lärare anser att 
programstruktursarbetet ägde rum i både informella och formella sammanhang. 
Flertalet av lärarna påpekar vikten av de informella sammanhangen, de anser att 
mycket av förarbetet och det kreativa arbetet sker vid dessa spontana möten men 
även att man i dessa sammanhang har möjlighet att diskuterar arbetet med andra 
kollegor och på så vis få nya infallsvinklar. Jag anser att om samarbetet inte skall 
vara bundet till några speciella tider eller platser krävs det att det finns lokaler 
som gynnar dessa informella möten. För att spontana möten skall uppstå måste det 
finnas ett gemensamt rum för lärarna där dessa möten kan ske. En av de 
intervjuade lärarna påpekar just lokalen som en viktig faktor för att de informella 
mötena skall inträffa. Läraren menar att orsaken till att mycket av 
utvecklingsarbetet förekom i informella situationer berodde på att flertalet av 
karaktärsämneslärarna har ett gemensamt arbetsrum. Jag anser dock inte att ett 
samarbete bundet till vissa tider och platser nödvändigtvis behöver leda till en 
dålig samarbetskultur. Jag tror att det i skolan måste avsättas tid och rum till 
denna typ av utvecklingsarbete, annars riskerar arbetet aldrig bli av eller bli 
färdigutvecklat. I studien framgår det att trots att många informella möten sker, 
upplever de intervjuade lärarna att för lite tid avsattes för att arbetet skulle 
upplevas som färdigutvecklat. Flertalet av de intervjuade lärarna upplever det som 
om det har varit för få tidsbestämda formella möten. En av lärarna poängterar 
vikten av att bestämma en mötesplats utanför skolmiljön för att i lugn och ro ägna 
sig åt arbetet. I studien framgår det också att lärarna anser att det är på de formella 
mötena som besluten slutgiltigt fattas. Jag anser även att de formella 
sammanhangen är viktiga i den egenskap av att det är där man förankrar sina idéer 
och förändringsförslag i hela arbetslaget. 

Min uppfattning är att resultatet av det i studien redovisade 
programstruktursarbetet var oförutsägbart, mycket på grund av att informationen 
kring Gy07 vid tidpunkten var mycket diffusa. I detta sammanhang är det relevant 
och jämföra med hur de intervjuade lärarna upplevde arbetet med framtagningen 
av teknikprogrammet för närmare 10 år sedan. Där visar studien att lärarna 
upplevde arbetet som mycket oförutsägbart vilket även denna gång enligt lärarna 
berodde på bristen på information från Skolverket. Lärare B uttrycker denna brist 
på information på följande sätt: 

Det fanns en klar uttalad vilja uppifrån att här ska någonting hända, 
någonting nytt, det gamla ska inte vara kvar, men ingen visste vad det nya 
skulle vara. Det kändes som om hela landet var ett stort frågetecken kring 
vad teknikprogrammet skulle handla om. 

Intressant är att flertalet av de intervjuade lärarna är kritiska mot 
utvecklingsarbetets oförutsägbarhet. En av lärarna menar att alltför fritt arbete 
med mycket lösa ramar ökar sannolikheten för att resultatet inte är genomförbart. 
Att lärarna upplever att arbetet med att anpassa programstrukturer till nya 
reformer som oförutsägbart tror jag beror på att man i skolan oftast måste påbörja 
detta arbete innan reformen är slutgiltigt beslutad. Om en reform förväntas införas 
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hösten 2007 måste skolan veta hur utbildningen kommer att se ut hösten 2006. 
Detta för att på hösten hinna informera de högstadieeleverna som gör sina 
gymnasieval under tidig vår 2007. Detta innebär att man måste ha grovstrukturen 
färdig gärna ett år före det att reformen skall införas. Jag tror att det kan krävas en 
viss förutsägbarhet i en samarbetskultur för att skapa en struktur som i längden 
kan resultera i det oförutsägbara samarbetet. 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att det i studien undersökta 
programstruktursarbetet uppvisar många drag som enligt Hargreaves (1998) visar 
på ett gott kollegialt samarbete. Dock önskade flertalet lärare att det skulle ha 
avsatts mer tid till utvecklingsarbetet, de upplevde att arbetet inte blev ordentligt 
avslutat. Hargreaves (1998) menar att just bristen på tid är ett vanligt problem som 
uppstår vid utvecklingsarbete i skolan. 

5.2.2 Programstruktursförslaget 
Ett resonemang kring huruvida det framtagna programstruktursförslaget lever upp 
till de visioner som regeringen önskade uppnå med en kursutformad skola anser 
jag är relevant. Intressant att nämna i detta sammanhang är att det inför och under 
studiens programstruktursarbetet inte diskuterades om och kring den 
kursutformade gymnasieskolans former och visioner. Givetvis hade 
utvecklingsarbetet fokus på Gy07 men då reformen inte var tänkt innehålla någon 
större organisatorisk förändring utan skulle fortsätta att vara en kursutformad 
gymnasieskola, hade en sådan diskussion känts berättigad.  

En av de största fördelarna med en kursutformad gymnasieskola var man skulle 
öka elevernas valfrihet att påverka sin egen utbildning. Programstruktursförslagets 
grundtanke var att kunna erbjuda eleverna en stor valfrihet gällande sin 
utformning av programmets inriktningskurser. I studien framgår det att lärarna 
anser att eleverna har en stor valfrihet och flertalet lärare upplever att eleverna 
snarare indikerar att de har för stor valfrihet. Lärarna menar dock inte att 
valfriheten i programstruktursförslaget är för stor utan det snarare handlar om 
vikten av att hjälpa eleverna att välja. När förslaget utvecklades diskuterades det 
intensivt hur vi på ett lämpligt sätt kunde hjälpa eleverna att välja. Som förslag 
uppkom att marknadsföra olika utgångar, att ge förslag på lämpliga kurser att 
välja om man till exempel planerar att läsa vidare till någon form av ingenjör. Jag 
tycker att man idag ser en tendens att eleverna gärna väljer gymnasieutbildningar 
med tydliga utgångar, till exempel byggprogrammet, elprogrammet, frisör eller 
florist. 

Vår målsättning med förslaget var att genom att öppna upp inriktningarna för 
andra teknikprogramselever skapa en för eleverna gemensam 
”teknikprogramskänsla” och tona ner inriktningarna. Vi hoppades att förslaget i 
en större utsträckning blandar elever från de olika inriktningarna och på så vis 
skapa mer heterogena elevgrupper. En av de förhoppningarna regeringen hade 
med en kursutformad gymnasieskola var att eleverna skulle få möta fler grupper 
vilket skulle kunna ge en positiv social utveckling (Ds1995:78). 

Jag anser att förslaget lever upp till de rekommendationer som skolverket ger 
gällande utformningen att teknikprogrammets valbara kurser då det i 
programhäftet går att läsa att skolan kan välja att skapa kurspaket, profileringar 
eller låta eleverna fritt välja från ett urval av kurser (Skolverket, Gy2000:17). 

Nackdelarna som jag ser med studiens programstruktursförslag är framför allt 
ekonomiska och schemamässiga. Förslaget leder till att fler kurser kommer att 
köras än vad som gjordes när förslaget utarbetades, vilket givetvis är en 
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ekonomisk nackdel. För att lösa detta hade vi ett förslag på att låta årskurs 2 och 3 
läsa vissa av kurserna tillsammans. En förutsättning för att förslaget ska kunna 
genomföras är att man kan blocklägga schemapositioner där varje kursrad 
motsvaras av ett sådant block. Detta leder till att både elevernas och lärarnas 
schema blir mindre flexibelt än vad det är i dagsläget. Jag tror att schemat framför 
allt är det stora problemet när det gäller förslagets genomförbarhet. Speciellt ser 
jag att årskurs 3 blir problematiskt eftersom de har mycket individuellt val på 
schemat. Det individuella schemat är redan blocklagt på bestämda positioner som 
gället för hela skolan. Jag ser ett stort problem i att få ihop ett för eleven bra 
schema. 

5.2.3 Skolans val av inriktningar 
För att få en djupare förståelse kring programmets nuvarande inriktningar samt 
skaffa ytterligare information kring hur ett programstruktursarbete kan bedrivas 
intervjuade jag lärarna kring bakgrunden till programmets inriktningar. Mitt mål 
var att beskriva hur utvecklingsarbetet med att skapa det nya teknikprogrammet 
utfördes, men jag upplevde att jag inte fick tillräckligt med information från de 
intervjuade lärarna för att på ett bra sätt kunna återge händelseförloppet. Orsaken 
till detta beror dels på att de intervjuade lärarna inte i tillräckligt stor utsträckning 
kom ihåg hur arbetet bedrevs, samt dels på att många av de lärarna som varit med 
och skapat programmet och dess inriktningar inte arbetade kvar på skolan.  

Då man skapade teknikprogrammets inriktningar visar studien att man använde 
sig av Skolverkets inriktningsförslag och framför allt av den kompetens man hade 
på skolan. Studien visar att inriktningarna har skapats ur lärarnas egna initiativ. 
Intressant och nämna i detta sammanhang är att då man skapade 
informationsteknik-inriktningen på teknikprogrammet valde man att lägga ner den 
liknande befintliga inriktningen på elprogrammet. Orsaken till detta menar 
lärare A är att man tyckte att datorteknikinriktningen på elprogrammet skulle i 
jämförelse med inriktningen på teknikprogrammet bli en ”andra klassens 
utbildning”. I dagsläget pågår diskussioner kring att återigen starta en 
datorteknikinriktning på elprogrammet, eftersom man ser att det finns en önskan 
bland eleverna att gå en mer yrkesinriktad datorteknikutbildning. 

I programmålen för teknikprogrammet kan man läsa att det på programmet finns 
en möjlighet att arbetsförlägga delar av utbildningen. Studien visar att det fanns 
en intention bland lärarna att genomföra detta på programmet men att de upplevde 
ett svagt intresse bland näringslivet att bedriva en arbetsförlagd undervisning. Jag 
anser det som avgörande att näringslivet visar intresse för att bedriva 
praktikverksamhet om en sådan undervisning skall kunna skapas på programmet. 
Det upplevda ointresset från företagens sida tror jag framför allt beror på att 
teknikprogrammet är ett studieförberedande program och inte är inriktat på ett 
specifikt yrke. Detta kan leda till att företagen inte ser en direkt anledning till att 
knyta dessa elever till företaget. I studien framgår det även att tid är avgörande för 
huruvida man kan skapa en fungerande praktikverksamhet, något som studien 
genomgående visar att de intervjuade lärarna upplever det är brist på. 

Skapandet av teknikprogrammet bedrevs för nästan 10 år sedan och vid denna 
period var många av de lärare som arbetet på den gamla fyraåriga teknisk linjen 
kvar på skolan. I studien framgår det att det vid denna tid fanns en stark klassisk 
teknisk tradition på skolan som påverkade arbetet. Lärarna upplevde att framför 
allt de lärare som arbetat på den gamla fyraåriga tekniska linjen stod för denna 
tradition. De intervjuade lärarna upplevde att denna tekniska kultur påverkade 
utvecklingsarbetet och skapandet av skolans inriktningar. I intervjuerna framgår 
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det att lärarna som arbetade med att utveckla inriktningarna informationsteknik 
och formgivning och design, upplevde att deras inriktningar betraktades som ”inte 
tillräckligt tekniska”. Lärarna menar också att inriktningarna var från början 
mycket mer uppdelade och skiljda från varandra och att samarbete mellan 
inriktningarna var sällsynt. I början bestod till och med teknikprogrammet av två 
arbetslag som idag är hopslagna till ett större arbetslag. Samtliga lärare påpekar 
dock att denna klassiska tekniktradition har minskat i takt med att arbetslagen slog 
ihop och karaktärsämneslärarna byttes ut. Studiens programstruktursförslag visar 
på en önskan att minska gränserna mellan inriktningarna, och istället skapa ett 
mer gemensamt teknikprogram för eleverna. 

5.2.4 Vilka är de ramar som styr arbetet? 
När jag påbörjade föreliggande studie hade jag som mål att undersöka vilka 
faktorer som begränsade och gav ramarna kring ett programstruktursarbete. Jag 
upplevde att det i studien beskrivna utvecklingsarbetet bedrevs under mycket lösa 
ramar och liten styrning, vilket flera av de intervjuade lärarna bekräftar. När jag 
startade studien var min föreställning att man skulle finna ramarna i någon av 
Skolverkets publikationer. Det visade sig dock finnas mycket litet beskrivet kring 
hur programstruktursarbete kan eller bör bedrivas. Detta kan bero på att det 
genom decentraliseringen av skolan är kommunernas ansvar att organisera 
skolans utvecklingsarbete. I Utbildningsnämndens verksamhetsplan för den 
undersökta skolans kommun delegeras ansvaret till rektorn att kontinuerligt 
anpassa skolans kursutbud till nya kunskaper, förändringar i omvärld, elevers 
önskemål och till samhällets, arbetslivets och högskolans behov. Detta innebär att 
jag för att kunna dra slutsatser kring min frågeställning borde komplettera mina 
lärarintervjuer med intervjuer med rektorer. Jag upplever inte att jag ur studien 
kan dra generaliserbara slutsatser över vilka ramar som begränsar 
programstruktursarbetet men jag kan urskilja vissa begränsande faktorer såsom 
bristen på tid, lärarkompetens, ekonomi och schemaläggning. 

5.3 Slutdiskussion – vad hände med förslaget? 
Intressant för läsaren är att slutligen redogöra för vad som hände med det i studien 
framarbetade programstruktursförslaget. Svaret är enkelt – ingenting. Jag har inte 
i studien haft för avsikt att närmare undersöka vad detta kan beror på, men under 
några av intervjuerna har frågan behandlats. Vad som framgår i intervjuerna, och 
som även jag själv upplevde var att när den borgerliga regeringen meddelade att 
Gy07 inte skulle genomföras, skapades en uppgivenhet bland de medverkande 
lärarna. Dock fanns det inga hinder i strukturen för att inte kunna genomföra 
förändringen utan att Gy07 genomfördes, men utvecklingsarbetet genomsyrades 
av en känsla av att någonting nytt skulle hända. När det visade sig att så inte var 
fallet, i alla fall inte än, upplevde jag att mycket av gruppens motivation försvann. 
Lärare C beskriver det på följande sätt: 

Tankarna var bra eftersom vi öppnade upp för eleverna att kunna välja kors och 
tvärs, det var väldigt intressant, men nu känns det som om vi är tillbaka på ruta 
noll och det tror jag beror på att vi står inför en ny gymnasiereform. Ingen orkar, 
vill arbeta utefter en idé när vi inte vet om vi kan får hörsamhet för den och 
genomdriva den. 

I dagsläget upplever jag att lärarna i programrådsgruppen inväntar information 
kring den nya gymnasiereformen. Det upplevs inte som lönt att lägga ner arbete 
på att driva genom förändringar som man i dagsläget inte vet fungerar för den nya 
gymnasieskolan. Jag tycker att detta visar hur politiskt styrd och oförutsägbar en 
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lärares verklighet kan vara. Studien visar att arbetet med att utveckla 
programstrukturer startar innan reformen är slutgiltigt beslutad, vilket leder till att 
det under utvecklingsarbetet gång är osäkert huruvida reformen kommer att 
genomföras eller ej, och att informationen kring reformens innehåll emellanåt är 
mycket knapphändig. 

Jag är övertygad om att arbete med programstrukturer kommer att bli aktuellt i 
och med den nya gymnasiereformen, men även att det för skolorna kommer att bli 
allt viktigare att bedriva ett kontinuerligt utvecklingsarbete kring skolans 
programstrukturer. Den kommunala skolan står idag inför en helt ny situation då 
man konkurrerar med friskolor. I och med det ökade antalet friskolor är det inte 
längre självklart för den kommunala skolan att man har ett jämnt antal sökande 
elever till sin skola. Ett måste för framtidens gymnasieskola är att kunna erbjuda 
en attraktiv utbildning som snabbt kan förändras i takt med elevernas, samhällets 
och högskolans önskemål. 

5.4 Didaktiska implikationer 
Arbetets didaktiska implikationer ligger främst i att synliggöra hur 
utvecklingsarbete med programstrukturer kan bedrivas. För nyutexaminerade och 
verksamma lärare kommer utvecklingen av gymnasieprogrammen bli högaktuellt 
i och med den nya gymnasiereform som förväntas införas hösten 2010. Studien 
synliggör de svårigheter som kan uppstå vid programstruktursarbete och ger även 
konkreta förslag på hur ett program skulle kunna arrangera sina inriktningskurser. 
Lärarnas upplevelser, erfarenheter och önskemål som framkommer i studien kan 
användas som diskussionsmaterial för ett arbetslag som vill resonera kring vilka 
former utvecklingen av programmet ska ske under. En praktisk implikation skulle 
vara att samla skolans olika programråd för att informera och synliggöra hur vi 
bedriver vårt utvecklingsarbete på teknikprogrammet och utifrån detta skapa en 
diskussion kring ramarna och formerna kring programstruktursarbete på skolan. 

5.5 Förslag till fortsatt forskning  
För framtida forskning vore det intressant att genom intervjuer med rektorer 
undersöka de ramar som definierar programstruktursarbete. Denna studies 
generaliserbarhet begränsas av att undersökningen enbart är utförd på ett program 
på en skola. En bredare undersökning i hur arbetet med programstrukturer bedrivs 
på både kommunala skolor och friskolor skulle ge mer generaliserbara resultat. 
Vidare hade en aktionsinriktad forskning under ett programstruktursarbete i och 
införandet av Gy10 varit spännande att följa. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Del 1: Hur bedrevs arbetet då skolan tog fram inriktningarna till 
           teknikprogrammet. 

 

1. Under vilka former bedrevs utvecklingen av programstrukturen, hur gick det 
till? (VAR, NÄR, HUR) 

2.  Vilka var inblandade i arbetet?  

3. Vad/vem var det som initierar arbetet? 

4. Var arbetet påtvingat eller valfritt? 

5. Vad upplever du var den främsta orsaken valet av  inriktningar?  

6. Hur aktiva var näringslivet i detta arbete? 

7. Upplevde du att det fanns speciella värderingar, traditioner på skolan som 
påverkade arbetet? 

8. Hur mycket upplevde du att arbetet diskuteras i formella respektive informella 
sammanhang? 

 

Del 2 Lärarens upplevelser om arbetet med ”smörgåsbordet” 

 

1. Hur upplevde du kursstruktursarbetet? (tid, upplägg, etc) 

2. Vad anser du om arbetsformen i ditt arbetslag. 

3.  Vad är viktigt att tänka på när man väljer kurserna? 

4. Hur viktigt anser du elevens valfrihet vara? 

5. Vad uppleder du som förhindrade/problematiserade arbetet?  

6. Vad upplever du som det roligaste med att arbeta med programstrukturer? 

7. I vilka former skulle du vilja att detta arbete utfördes? 

8. Vilka personer anser du är viktiga att ha med i detta arbete? 

9. Hur mycket upplever du att arbetet diskuteras i formella respektive informella 
sammanhang? 
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