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Sammanfattning 
Gymnasieskolan har genomgått olika reformer vilka har fått betydande konsekvenser för 

skolan. Införandet av kärnämnen på samtliga program har lett till att gymnasieskolan befinner 

sig i ett krisläge där elever inte slutför sina studier eller också tar studenten med icke 

godkända betyg. Forskningen, som ligger till grund för debatten i skolan, menar att åtgärder 

bör genomföras. En av de åtgärder som lyfts fram är samverkan mellan kärnämneslärare och 

karaktärsämneslärare. Olika styrdokument för gymnasieskolan betonar också samverkan. 

     Syftet med denna studie är att beskriva olika lärares uppfattningar och erfarenheter av 

samverkan, samt att belysa vilka hinder och förutsättningar som lärarna ser för samverkan. 

Detta har gjorts genom kvalitativa intervjuer med kärnämneslärare och karaktärsämneslärare 

på gymnasieskolans yrkesförberedande program. 

     Samverkan uppfattas av lärarna som utbildningspolitiskt mål som skola och personal bör 

anpassa sig till och utveckla. Samverkan uppfattas även som vinster av olika slag, med andra 

ord som något positivt, både för lärare och elever och inte minst för skolan som helhet. För att 

samverkan ska bli en reell verklighet finns det dessutom, enligt lärarna, hinder och 

förutsättningar att ta hänsyn till. Flera av dessa hinder skulle kunna lösas om samverkan 

organiserades i blandade arbetslag där båda lärarkulturerna finns representerade. 
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1. Inledning 
När jag tittar tillbaka på de sex år som jag arbetade som obehörig lärare är det framför allt en 

sak som fortfarande, efter fyra år borta från skolan, sysselsätter mina tankar. Jag arbetade på 

två olika gymnasieskolor i Mellansverige, men de grupper som jag hade var nästan identiska 

på båda skolorna: det var klasser från yrkesförberedande program. De elever jag mötte var 

generellt negativt inställda till kärnämnen och tyckte att det var svåra och onödiga ämnen. Jag 

ställdes inför utmaningen att undervisa i de ämnen som de flesta avskydde, svenska och 

engelska. 

 Utmaning var precis vad det var! Jag insåg snart att jag var tvungen att försöka hitta 

arbetssätt som passade eleverna, annars skulle jag inte lyckas sätta några ”Godkänt” i 

betygen. Jag såg att eleverna hade ett starkt intresse för sina karaktärsämnen vilket gjorde att 

jag insåg att samverkan med karaktärsämneslärarna kanske var en lösning. I läroplanen 

hittade jag argument för samverkan och skolornas ambitioner var att kärnämneslärare skulle 

hitta former för samarbete med karaktärsämneslärare. Under dessa år fick jag en hel del 

erfarenheter av samverkan, men än idag kvarstår många frågor kring vad samverkan är, hur 

samverkan mellan lärarkulturer skulle kunna se ut och organsieras, samt vilka hinder och 

förutsättningar som kan finnas i verksamheten. 

 Eftersom jag planerar att arbeta på gymnasieskolans yrkesförberedande program i 

framtiden ser jag denna studie som en möjlighet att jag, dels utifrån mitt brinnande intresse 

för samverkan, dels utifrån de kunskaper som jag erhållit på lärarutbildningen, kan kasta mig 

in i en spännande resa i forskningsvärlden, där jag får möjlighet att hitta svar på de frågor 

som har sysselsatt mina tankar under många år. 

 Som jag sa inledningsvis funderar jag fortfarande på hur vi som kärnämneslärare och 

karaktärsämneslärare ska kunna samverka på ett fungerande sätt. Kan samverkan innebära 

som minst att eleverna klarar kurserna, och som mest att de motiveras att söka kunskap, att 

deras självförtroende får växa genom att de (äntligen) kan lyckas i kärnämnen och att de lär 

för livet – då hoppas jag att detta arbete kan inspirera fler än mig själv att börja med det goda 

samarbetet. 
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2. Bakgrund 
Under de senaste tjugo åren har det hänt mycket inom utbildningspolitiken som naturligtvis 

har fått konsekvenser i skolan i dag. För att kunna se sådana samband och förstå varför 

gymnasieskolan ser ut som den gör idag presenteras här inledningsvis en tillbakablick inom 

utbildningspolitiken och de reformer som gymnasieskolan har genomgått. Det är angeläget 

för att kunna föra en adekvat diskussion utifrån utbildningspolitiska mål och reformer, om 

forskningsläget idag, utifrån teorier och ideologier som format styrdokument och i sin tur 

skolan, samt utifrån min empiri.  

2.1 Tillbakablick på utbildningspolitik och reformer av 
gymnasieskolan 

2.1.1 Från samhällscentrerad till individcentrerad 
Ann Quennerstedt (2005) berättar i en föreläsning att under de senaste 25 åren har uttrycket 

”en likvärdig skola” varit ett nav i utbildningspolitiken, samtidigt som det under hela den här 

tiden har förts många debatter och diskussioner om vad det egentligen betyder. Samma 

begrepp har följt med fast med olika betydelser. Under det vänsterdominerade 70-talet hade 

vi en samhällscentrerad värdebas. Hon förklarar att värdebas är en samling grundläggande 

värden och det är utifrån dessa de politiska besluten tas. Denna värdebas har också förändrats 

betydligt under de senaste 25 åren.  

 Denna samhällscentrerade värdebas innebar att man ville sträva efter en social 

utjämning i skolan och det gemensamma var i fokus. I sin föreläsning beskriver Quennerstedt 

skolan då som en samhällsutvecklande kraft där jämlikhet var viktigt och utbildningen skulle 

uppnå en enhetlig medborgarsocialisering. Den viktigaste frågan som man ställde sig i 

utbildningspolitiken var: Hur ska vi genom utbildningssystemets utformning och innehåll 

kunna främja ett jämlikt samhälle? Likvärdighetsbegreppet stod under sjuttiotalet för 

likvärdig utbildning som gemensam referensram. Resursfördelningen måste vara 

kompensatorisk för reellt lika möjligheter. Man ville skapa ett innehåll och en organisation i 

skolan som skulle vara enhetlig. Lgy 70 var resultatet denna tids tänkande: en samlad 

gymnasieskola där de tidigare skolformerna gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan nu 

samlades under ett och samma tak (Feldt, Jarlén och Rådmark 2006).  

 I föreläsningen berättar Quennerstedt vidare att jämlikhetstanken med det gemensamma 

i fokus möter decentraliseringstanken och frågan man ställde sig var hur likvärdigheten 

påverkas av ökad olikhet. Om det nu skulle bli ett lokalt inflytande hur skulle likvärdigheten 
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påverkas? Under hela 80-talet balanserades detta inom utbildningspolitiken. Under samma tid 

vred och vände de olika regeringarna på begreppet helhetssyn; helhetssynen skulle vara den 

gemensamma pedagogiska grundprincipen som skulle leda till att skolan utvecklades.  

 Från mitten av detta decennium skedde en fokusförflyttning från samhälle till individ, 

från samhällscentrerad till individcentrerad, enligt Quennerstedt. Ett utbildningssystemskifte 

var ett faktum och man fick nu en individcentrerad värdebas där det individuella är i fokus. 

Nu skulle skolan grundas på respekt för individens särart, speciella önskningar och behov. 

Alla skulle ha samma möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och intressen. Skolan 

skulle alltså vara ett redskap för individen att kunna fullfölja sitt livsprojekt. Den viktigaste 

frågan man ställde sig nu var: Hur ska vi genom utbildningssystemets utformning och 

innehåll kunna möta individens behov och intressen? Likvärdighetsbegreppet hade fått ett 

nytt innehåll där likvärdig utbildning betyder en anpassning till individen och 

resursfördelningen måste vara sådan att den främjar möjligheten att tillgodose individuell 

olikhet. Det var värdebasskiftet som gjorde det möjligt för att decentralisera, menar hon och 

kommunen blev huvudman för skolan.  

2.1.2 Gymnasiereformer sedan 90-talet och deras konsekvenser 
Skolorna kommunaliserades i och med gymnasiereformen i början av 90-talet. Ansvaret låg 

nu på varje enskild kommun att organisera skolverksamheten och anpassa den, inte bara till 

den lokala kommunens förutsättningar, utan också till varje enskild elev. Det blev nu en 

programbaserad och kursutformad skola med ett nytt mål – och kunskapsrelaterat 

betygsystem med en ny läroplan, Läroplan för de frivilliga skolformerna (härefter förkortad 

till Lpf 94). Reformen 94, en gymnasieskola för alla, innebar att alla tvååriga linjer nu blev 

treåriga och att samtliga program skulle vara studieförberedande. De nya treåriga 

yrkesförberedande programmen skulle alltså inte bara utbilda till ett yrke utan även för 

framtida studier på högskola eller universitetet. Konsekvensen var att kärnämnen infördes på 

samtliga program.  

 Viveca Lindberg (2003) diskuterar just teoretiseringen på yrkesförberedande program 

och menar att den har skett på flera områden: dels utökandet av kärnämnen, dels har 

yrkeslivets arbetsuppgifter blivit mer teoretiska för att komplexiteten och utvecklingen ser ut 

så i arbetslivet. I Lpf 94 uttrycks på ett nytt sätt vikten av att lärare ska samverka med 

varandra så att eleven får sammanhang i sina studier och för att nå utbildningsmålen. 

 Syftet med reform 94 var att höja statusen och ambitionsnivån på de yrkesförberedande 

programmen, menar Jan Olof Hellsten och Hèctor Pèrez Prieto (1998). Denna statushöjning 
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gjorde man genom att minska karaktärsämnena och öka de teoretiska ämnena. Man höjde 

alltså dessa programs status genom att göra dem mindre yrkesinriktade. I sin studie visar de 

att det ledde till en marginalisering och utslagning av vissa elever i gymnasieskolan. 

 Einar Häckner m.fl. (1996) bekräftar samma reforms konsekvenser i sin studie. De 

menar att utökade teoretiska inslag på programmen blev till svårigheter för svaga elever vilket 

gjorde att de blev frustrerade och tappade intresset. Konsekvensen var ofta att de hoppade av 

gymnasiet eller också inte klarade av att få godkända betyg. Teoretiseringen via reformen har, 

enligt Hellsten/Prieto (1998) och Häckner m.fl.(1996), lett till katastrofala följder för 

gymnasieskolan. 

 Eftersom reform 94 hade brister fick Skolverket i uppdrag att reformera 

gymnasieskolan med flera förändringar (Feldt, Jarlén och Rådmark 2006). Med denna reform, 

reform 2000, skedde därför en kursöversyn där kärnämnenas kursplaner blev öppna så att det 

var möjligt att kunna anpassa dem till varje program, samt att nya programmål utarbetades 

och betonades på ett nytt sätt. Programmålens uppgifter var bland annat att skapa en helhet i 

utbildningen, fungera som underlag för planering, dels för arbetslagen dels för lärare och 

elever. 

 Även efter denna reform kvarstår problemen i gymnasieskolan, vilket uppmärksammats 

av Björklund1. I dagsläget finns det ingen annan skolform som har så många akuta problem 

som gymnasiet hävdar han: avhoppen har aldrig varit så många och antalet underkända elever 

är högt. För att lösa dessa problem i gymnasieskolan överlämnades propositionen Kunskap 

och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan2 från regeringen till riksdagen år 

2004. De förändringar som föreslogs skulle börja tillämpas under 2007. I Gy -07, som 

reformen kom att kallas, framkom det att resultaten på de yrkesförberedande programmen 

måste förbättras och regeringen föreslog: 

 

Kärnämnen bör präglas av utbildningens inriktning. Alltför många elever, särskilt på 
de yrkesinriktade programmen, når inte målen i kärnämnena. Resultaten måste 
förbättras. En förnyelse av undervisningens uppläggning för att göra den mer 
relevant för elever med olika bakgrund och studiemål behövs. Ett sätt att nå bättre 
resultat i kärnämnena kan vara att undervisningen i kärnämnena präglas av den 
utbildning som eleven går, s.k. infärgning. Vissa mål i kärnämnena kan med fördel 
uppnås genom samverkan med karaktärsämnen. Även om utbildningen i kärnämnena 

                                                
1 Dagens Nyheter (2006-1011): Utbildningsminister Jan Björklund, skriver att den nya regeringen kommer att 
föreslå riksdagen att avblåsa Gy -07 1. Det planeras, enligt Björklund, i stället en större gymnasiereform som 
kommer att totalreformera hela gymnasiet. Utredningen kommer att påbörjas under hösten men reformen 
kommer att ta några år att utreda, besluta och genomföra. De borgerliga partierna har kritiserat Gy -07. De anser 
att förändringarna var alltför blygsamma och vill alltså genomföra en mer omfattande reform. 
 
2 Prop. 2003/04:140 
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får olika uppläggning ska mål och kriterier i kursplaner även framöver vara 
gemensamma (Prop. 2003/04:140, s 17). 

 

Ett av de elva stegen i gymnasiepropositionen var att det skulle finnas samverkan mellan 

kärnämnen och karaktärsämnen och att kärnämnen borde präglas av utbildningens inriktning, 

vilket kallas för infärgning. Infärgning var inget nytt begrepp inom skolan. Elisabet Rudhes 

(1996) förklaring av infärgning är att ”kärnämnet används som redskap i karaktärsämnet eller 

att karaktärsämnet används som stoff i kärnämnet” (Rudhe, s 29). Man kan till exempel läsa 

eller skriva texter med anknytning till ämnesområdet inom programmet. Reform Gy -07 

kommer inte att genomföras, men enligt min mening är det relevant att trots allt visa på att 

samverkan mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare vill prioriteras inom 

utbildningspolitiken. 

 Hur har lärarna mottagit de genomförda reformerna och de förändringar som de har 

inneburit? Sverker Lindblad (i Lindqvist, red. 1999) säger att lärare har anklagats för att vara 

motståndare till förändringar, men han vill uppmärksamma att lärarna inte alls är passiva utan 

att de visst är intresserade av att utveckla och förändra skolan. Orsakerna till att så få 

förändringar skett är att hänsyn inte har tagits till lärarnas eget intresse av att förändra sin 

situation, menar han. Det har istället handlat om centrala direktiv vilket har lett till att många 

lärare gått sin egen väg utan att bry sig om direktiven. I mitten på 70-talet utvecklades idéer 

om bland annat lokalt utvecklingsarbete och detta engagerade många lärare i olika försök. 

Istället för att arbeta enskilt provar nu lärarlag nya arbetssätt. Lindblads slutsats blir därför att 

lärarna själva är intresserade av att föra in förändringar i det sammanhang som den egna 

skolan och klassen utgör – man genomför alltså sådant som man själv anser att man kan 

försvara. 

 Med denna tillbakablick på de mål inom utbildningspolitiken och av de reformer som 

gymnasieskolan har genomgått skulle gymnasieskolan bli en skola för alla, en skola där 

eleven står i centrum, som jag ser det. Samtidigt framkommer det att förändringarna ledde till 

problem för gymnasieskolan där elever kom i kläm, vissa elever marginaliserades. Detta trots 

att målen var att göra det lättare för eleverna att klara kärnämnena genom samverkan mellan 

kärnämnen och karaktärsämnen. I nästa avsnitt kommer jag att belysa den kris som 

gymnasieskolan står inför utifrån den forskning som finns på området.   
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2.2 Forskningsläget 

2.2.1 Gymnasieskolan i kris 
En studie som undersöker orsaker till avhoppen och underkända betyg är Hellstens och 

Prietos (1998). För att förstå denna, vad de betecknar, marginalisering och utslagning visar de 

på att dessa problem kan ses utifrån olika perspektiv. Det första perspektivet gäller eleven i 

fokus då personliga förutsättningar som begåvning, kön, etnicitet och social bakgrund är 

orsaken till marginalisering och utslagning, vilket författarna menar är väldokumenterat och 

att många undersökningar bekräftar. Många gånger gäller detta inte bara individer utan även 

hela grupper, till exempel på yrkesförberedande program, hävdar författarna. Detta kan ställas 

i relation till de styrdokument för gymnasieskolan, som jag presenterar mer ingående senare 

under rubriken ”Styrdokument karaktäriserar lärarens uppdrag och arbete”, där det står att 

lärare ska gå in för att upprätta förtroendefulla relationer med eleverna och kunna hitta en 

balans mellan att se dem som individer och som ett kollektiv. Om det är så att 

marginaliseringen ibland gäller hela grupper, har man då som lärare fullfölj sitt uppdrag vad 

gäller att bemöta var och en utifrån hans/hennes förutsättningar, oavsett begåvning eller social 

bakgrund? 

 Det andra perspektivet är med skolan i fokus; det är skolan som skapar 

marginaliseringen, inte bara genom dess organisation och verksamhet utan också genom 

personalens ageranden och attityder, fortsätter Hellsten och Prieto. Det här perspektivet är 

inte lika mycket utforskat som det förra, anser de. Jag delar deras uppfattning att behovet av 

forskning som fokuserar på gymnasieskolans möjligheter att förändra för att utforma en skola 

som verkligen är en skola för alla, är stort. 

 Undersökningar visar i Hellstens och Prietos (1998) studie att de skäl till avhopp och 

icke-godkända betyg från gymnasieskolan som eleverna ger, är framförallt undervisningen, 

skolmiljön och lärarna. Varför så många elever inte klarar kärnämnen kan vara att det finns 

stora skillnader vad gäller arbetssätt, schema och lokaler i jämförelse med karaktärsämnen, 

menar de. 

 Författarna visar på att kärnämnen ofta har en mer traditionell undervisning, som ibland 

kallas katederundervisning, där läraren har gjort planeringen både till upplägg och till 

innehåll. Något som kan förklara den traditionella undervisningen är att lärare ofta är mycket 

privata, att individualism och privatism är vanligt i läraryrket, menar Kjell Granström (1993). 

Detta trots att skolreformerna möjliggjorde öppnare arbetsvillkor för lärarna och följden 

skulle kunna bli att organisera skolarbetet så att samverkan blev möjligt. Han hänvisar till 
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forskning inom grundskolan som visar att planering och undervisning fortfarande är en 

ganska privat affär för lärarna, även om ett visst ökat samarbete kan observeras. Det 

samarbete som finns är vanligen inför temadagar och större projekt.  

 Det är inte bara undervisningen som skiljer kärnämnen från karaktärsämnen utan även 

skolmiljön, som schema och lokaler. Kärnämnen ofta har kortare arbetspass där ämnena 

”snuttifieras” (Hellsten och Prieto 1998, s 54) och dessutom förläggs ofta dessa ämnen till en 

helt annan byggnad eller i alla fall andra lokaler. 

 Lärarnas inställning visar sig också ha stor betydelse. Hellsten & Prieto visar i sin 

studie att många lärare tror att en liten studiemotivation är samma sak som att eleven inte har 

förmåga till logiskt och kritiskt tänkande och har svårigheter att se sammanhang. Eleverna 

förväntas inte att klara kurserna, särskilt kärnämneskurser. Man brukar prata om skolvärde, 

skriver de. Det betyder att det finns olika statusskillnader på program på gymnasiet, en 

hierarki, och att detta leder till särbehandling och ett nedvärderande av eleverna på de 

yrkesförberedande programmen. Det här återspeglar bara vad som är samhällets värdering, 

menar författarna; gymnasiereformen var ett beslut som gjorde yrkesutbildningen mer 

teoretisk, vilket skulle innebära högre status. Många lärare ser elevernas tänkande som sämre 

eller felaktigt på yrkesförberedande programmen i jämförelsen med andra elever på 

studieförberedande program. Det är de senare eleverna som får stå som modell för det 

normala. Det får följden, menar Hellsten och Prieto, att de mer praktiska eleverna ses som 

avvikande vilket i sin tur leder till den marginalisering som de beskriver och vill lyfta fram. 

 Hur lärare ser på elever på yrkesförberedande program kan bero på att det finns olika 

kunskapstraditioner, hävdar Viveca Lindberg (2003). Hon förklarar dessa kulturkrockar 

mellan kärnämneslärare och elever på yrkesförberedande program, som något ganska 

naturligt eftersom de ämnen som lärarna undervisar i har en helt annan studietradition än de 

praktiska. Kärnämneslärarnas egen skolbakgrund finns oftast inom den akademiska sfären. 

Hon problematiserar i sin studie just de kulturkrockar som kan uppstå mellan två 

kunskapstraditioner: den akademiska och den praktiska och då framför allt ur ett 

lärarperspektiv. Kärnämneslärares och karaktärsämneslärares uppdrag efter reform 2000 var 

att samarbeta och kärnämnen skulle anpassas till programmen. De båda lärargrupperna hade 

ingen inblick i varandras kunskapsområden och kom dessutom från två olika 

kunskapstraditioner. Det är, enligt min mening, mycket intressant och relevant att Lindberg 

belyser detta eftersom det skulle kunna påverka hur man som lärare och elev, men också 

lärare emellan, ser på varandra och förhåller sig till varandra.  
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 Lena Ågren (1997) lyfter upp just skillnaden mellan läraren och eleven utan att hon på 

något sätt vill lägga en värdering i det: 

 

Här finns en konflikt mellan å ena sidan (den ofta akademiskt utbildade, alltför 
medelålders) experten och hans/hennes entusiasm inför det egna ämnet och den 
berättigade lusten att delge eleven sina kunskaper och å andra sidan tonåringen med 
oftast lägre medelklassbakgrund utan större förståelse för kultur och 
bildningstörst…gapet finns, skapat av kommersiella krafter, massmediapåverkan och 
förändrade sociala villkor (s 27). 

 

Gymnasieskolan genomgår, enligt forskningen ovan, vad som kan kallas en kris eftersom 

avhopp och underkända elever är vanligt, särskilt på yrkesförberedande program. 

Forskningen pekar på flera olika skäl till att det förhåller sig så. Att lärarnas inställning till 

varandra och till eleverna har stor betydelse lyfts fram i både Hellstens/Prietos (1998) och 

Lindbergs (2003) studie. Därför är det av vikt, enligt min uppfattning, att belysa hur dessa 

kunskapstraditioner har växt fram och vad forskningen säger om olika syn på kunskap. Detta 

för att utveckla en större insikt i och förståelse för varför kulturkrockar uppstår på 

yrkesförberedande program som kan få konsekvenser för det dagliga arbetet i skolan, särskilt 

med tanke på samverkan mellan de båda kunskapstraditionerna.  

2.2.2 Kunskapskulturer  
Vad är då kunskap och vad har kunskap för värde? Några som diskuterar denna fråga är Lars 

Ingelstam (2004) och Bernt Gustavsson (2002). De menar att man ofta i dagens 

kunskapssamhälle blandar ihop information och kunskap. Ingelstam förklarar vad som är 

kunskap i förhållande till information: ”kunskap är sådan information som i någon grad 

förädlats, införlivats och tillägnats av en skild människa. Kunskap är alltså bearbetad och 

mottagen information” (2004, s 60). Gustavsson lägger till att ”Information förekommer i ett 

antal lösa bitar, i fragment, men som för att bli till kunskap behöver förstås i ett 

sammanhang” (2002, s 39). Gustavsson lyfter även fram en ny term, infotainment, vilket 

betyder att information, och då särskilt i media, har fått ett ökat underhållningsvärde som inte 

gör det lättare att urskilja om det finns ett kunskapsvärde i det som sägs. 

 Bernt Gustavsson visar på att redan de gamla grekerna, Platon och Aristoteles, 

resonerade kring frågan vad kunskap är. Den kunskap som Platon beskriver är den som vi kan 

hitta i uppslagsböcker eller läroböcker, medan Aristoteles gjorde en indelning av olika former 

av kunskap. Han talade om: 1) episteme som är beteckningen för vetande, det vill säga 

samma som Platon beskrev som också kan kallas vetenskaplig-teoretisk kunskap; 2) techne 

som kunskap förknippas med olika verksamheter där man tillverkar, framställer eller skapar 
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och som kan kallas praktisk-produktiv kunskap; 3) fronesis är den form av kunskap som 

förknippas med det som Gustavsson kallar det mellanmänskliga, det vill säga den kunskap 

som är knuten till det sociala, det politiska och det kulturella i vårt liv och kan kallas för 

praktisk klokhet. De två sista är det som är praktisk kunskap och som även omnämns som tyst 

kunskap. Det här begreppet var det första som förklarade praktisk kunskap och det var den 

österrikiske filosofen Ludvig Wittgenstein som gav det ett namn, berättar författaren. Senare 

har flera andra tänkare och forskare betytt mycket för den praktiska kunskapens utveckling 

och accepterande.  

 I Sverige tog forskningen kring den praktiska eller tysta kunskapen fart på 80-talet, då 

mycket tack vare Arbetslivscentrum där det förekom en livlig diskussion kring detta vilket 

ledde till en förändrad bild av kunskap, menar Gustavsson. Det man kom fram till ledde till 

läroplanens sätt att beskriva kunskap. Man formulerade kunskap i termer av vad som kallas 

de fyra F:en: Fakta-, Förståelse-, Färdighets- och Förtrogenhetskunskap. Trots den här 

utvecklingen hävdar Gustavsson att kunskapsbegreppet många gånger fortfarande är 

oreflekterat och att det hela tiden finns en motsättning mellan olika kunskapstraditioner. Det 

är den här motsättningen som även Lindberg (2003) reflekterat över och problematiserat i sin 

studie som hon beskriver som kulturkrockar, vilket jag redan har nämnt. 

 Lars Ingelstam (2004) belyser motsättningen som en kamp mellan olika 

kunskapskulturer. Kampen finner man både utanför skolan där man debatterar för en viss typ 

av kunskap, men också inom skolan. Där strider man om utrymme för sin egen 

kunskapskultur, den teoretiska eller den praktiska. Det kan vara en kamp om resurser eller tid.  

Det förekommer diskussioner i temastudier vilken kunskapskultur eller ämnesområden som 

ska få dominera och de ställs mot varandra. Författaren uppmanar till ett erkännande av 

mångfalden, till en öppnare inställning som innebär ömsesidighet. Rudhe (1996) belyser även 

hon ömsesidigheten: ”Det handlar om något så enkelt och något så svårt som att lära känna 

varandra och börja arbeta tillsammans. Att hitta varandra bortom det som skiljer” (s 10). 

Även Gustavsson (2002) stämmer in och vill se större tolerans och menar att det i stället 

måste gå att berika varandra. Han menar att vetandet, kunnandet och klokheten har olika 

relationer med varandra och att alla behövs för en bra utbildning. 

2.3 Åtgärder 
Forskningen visar inte bara på den rådande situationen i skolan utan föreslår även åtgärder för 

hur man skulle hantera problemen. Några av dessa åtgärder som föreslås kommer helt 
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översiktligt att belysas först. Senare kommer åtgärder av mer övergripande karaktär med 

samverkan i fokus att belysas mer genomgående. 

 Einar Häckner och Lars Björklund m.fl. (1996) menar att förlängningen av utökade 

teoretiska inslag leder till svårigheter för eleverna. Dessa skapar en frustration av att inte 

hänga med, att inte klara kurser och de tappar intresset för utbildning i stort. I sitt resultat 

kommer författarna fram till att det har uppstått en sned betygsfördelning vilket beror på att 

kärnämnen egentligen är utformade för studieförberedande program vilket innebär att elever 

på yrkesförberedande program inte har samma förutsättningar. Detta innebär att det uppstår 

ett A-lag och ett B-lag på gymnasieskolorna. B-laget konfronteras med misslyckande efter 

misslyckande. Konsekvensen av detta är ett dåligt självförtroende, skriver de.  

 Därför föreslår Häckner och Björklund att man ska skapa en god cirkel för dessa elever 

genom åtgärder för svagt motiverade elever. De föreslår bland annat en ökad differentiering 

av kärnämneskurser, vilket skulle kunna innebära att det finns olika svårighetsgrader. Tiden 

för att nå målen kan variera. Fungerar detta kan det leda till att B-laget också kan bli 

framgångsrika i skolan och det kan leda till att intresset och motivationen ökar, anser Häckner 

och Björklund. Marianne Feldt, Leif Jarlén och Johan Rådmark (2006) funderar också kring 

skolmisslyckanden och anser liksom ovan nämnda författare att botemedlet är skolframgång. 

De talar om en uppåtgående framgångsspiral: ”eleven har fått kvitto på att ansträngningen gav 

utdelning och känner lusten och glädjen i att få lön för mödan” (s 76). 

 Även Hellsten och Prieto (1996) peka på förändringar som kan göras för de elever som 

hamnat utanför marginalerna för att åtgärda problemen: det kan vara att ge eleverna mer 

undervisningstid för att klara kursen; ämnen kan nivågrupperas för att anpassa innehållet till 

eleverna; elever kan få reducerat program vilket innebär att ett eller flera ämnen tas bort; 

skolan kan erbjuda läxhjälp eller upprätta stödstugor. Något som författarna efterlyser är 

forskning av undervisningsmetoder i samband med skolmisslyckanden. Om de med 

undervisningsmetoder avser infärgning och samverkan framgår det tyvärr inte tydligt nog. 

2.3.1 Samverkan – en lösning? 
Infärgning och/eller integration 

Elisabet Rudhe (1996) förklarar som jag tidigare nämnt att ”Infärgning är ett sätt att arbeta 

som utgår från elevernas intresse för karaktärsämnena. Enklast kan infärgning beskrivas som 

att kärnämnet används som redskap i karaktärsämnet eller att karaktärsämnet används som 

stoff i kärnämnet” (s 29). Utifrån denna förklaring kan det sägas att infärgning går åt ett håll, 

till exempel när en lärare i engelska använder sig av texter eller ordlistor som relateras till ett 
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karaktärsämne inom programmet. Då kan man ställa sig frågan om infärgning egentligen är 

samverkan? Det kan vara så att läraren vänder sig till karaktärsämnesläraren för råd och hjälp 

med att hitta relevant litteratur, men det finns inte en gemensam planering av arbetet. Som jag 

tolkar det, är skillnaden med samverkan, som också kallas integration, när två eller fler lärare 

planerar sina kurser tillsammans och har ett gemensamt ansvar för att målen uppfylls och det 

avslutas med en gemensam utvärdering.  

 Varför jag diskuterar skillnaden mellan infärgning och integration är för att det faktiskt 

inte finns några entydiga svar i litteraturen, vilket kan bero på att begreppet fortfarande är 

relativt nytt och att begreppets innebörd är något flytande. Därför har jag valt att belysa 

infärgning under rubriken samverkan.  Ett exempel på otydlighet är propositionen om Gy -07:  

 

Ett sätt att nå bättre resultat i kärnämnena kan vara att undervisningen i kärnämnena 
präglas av den utbildning som eleven går, s.k. infärgning. Vissa mål i kärnämnena 
kan med fördel uppnås genom samverkan med karaktärsämnen (Prop. 2003/04:140, s 
17). 

 

Det framgår inte tydligt om de här avser att infärgning är samverkan eller om infärgning och 

samverkan är två skilda arbetssätt. På liknande sätt är det svårt att avgöra i vilken betydelse 

författare nedan för resonemang om infärgning. I deras studier ges dessvärre inte någon tydlig 

förklaring på själva begreppet infärgning. Det betyder att när infärgning nämns kan det vara 

samverkan i form av ämnesintegration som författarna har i åtanke. 

 Ninni Wahlström (2006) skriver i sin preliminära rapport att anledningen till att 

infärgning nämns i propositionen ovan är att resultaten på gymnasieskolan måste förbättras3. 

Hon nämner att 25 % av eleverna på gymnasieskolan inte slutför sina studier. Infärgning ska 

vara ett effektivt sätt att motverka detta. Resultaten i kärnämnena kommer att förbättras om 

anknytningen till karaktärsämnena i programmet görs starkare. Problemet med infärgning, 

som Wahlström lyfter fram, är att det blir problem med tanke på likvärdighetsbegreppet; 

skolan erbjuder olika innehåll inom kärnämneskurser på olika program. Min förståelse av 

likvärdighetsbegreppet är att likvärdig utbildning i dag betyder att undervisningen ska 

anpassas till individen och resursfördelningen ska främja möjligheter att tillgodose individuell 

olikhet. Utifrån det borde det inte vara problem om innehållet i kärnämnena blir något olika 

på olika program. I Lpf 94 står det att: 

 

                                                
3 Rapport till skolverket 2006-09-18. Rapporten är framtagen inom Skolverkets projekt ”Att följa och 
dokumentera Skolverkets arbete med de nya styrdokumenten (FÖL 2007)”.  
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 ”en likvärdig utbildning innebär inte att utbildningen utformas på samma sätt 
överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas 
olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå 
målen” (2004, s 38). 

 

 Lindberg (2003) beskriver hur denna infärgning kan se ut. Hon visualiserar detta genom 

tre olika cirklar som överlappar varandra. En del av varje cirkel går in de andra men det finns 

även ett fritt område i varje cirkel. Förutom karaktärsämnes – och kärnämnescirklarna 

illustrerar hon också arbetslivet som den tredje cirkeln som på samma sätt överlappar de 

andra två. Enligt Lpf 94 ska karaktärsämnena samverka med arbetslivet. Detta innebär tre 

sociala praktiker, nämligen karaktärsämnen, kärnämnen och arbetsliv. Det betyder att 

kärnämnet har en del som överlappar karaktärsämnena och en del som överlappar arbetslivet 

och det är där som samarbetet kan ske. I Lindbergs (2003) beskrivning av de tre cirklarna kan 

man tolka, enligt min mening, att hon menar att alla tre sociala praktiker ska integrera med 

varandra, även om hon använder begreppet infärgning. Hon betonar att även om kursplanerna 

i kärnämnen är desamma för alla program betyder det inte att det är samma innehåll. Hon 

menar att vägen till att uppnå målen kan variera, det vill säga innehåll och metod. Här skiljer 

sig Lindbergs och Wahlströms (2006) uppfattningar. 

 Hellsten och Prieto (1998) hänvisar till studier där just innehållet diskuteras. Det visar 

sig att kärnämneslärare ofta tolkar infärgning, med andra ord anpassningen till programmet, 

som att man ska minska och förenkla innehållet. Lärarna ställer sig därför tveksamma till 

infärgning, eftersom de är måna om ämnets identitet. Författarna ställer sig kritiska till den 

hänsyn till eleverna som handlar om att sänka kraven på utbildningen. De menar att svaret 

inte är att sänka kraven, inte att ge eleven en enklare undervisning utan en annan; vad de 

menar är att det är relevant att se över vilka kunskapsmål i kärnämnena som kan relateras till 

övergripande programmål. 

 Hur ska då detta organiseras? En tanke som framförs är arbetslag, som jag i nästa 

avsnitt kommer att belysa. 

 

Arbetslag 

Birgitta Sandström (2005) lyfter fram samverkan som en förändring som kan lösa krisen på 

gymnasieskolan och utgår ifrån olika politiska dokument. Hon kan se att det ofta förekommer 

en strid, outtalad eller uttalad, angående just samverkan över ämnesgränser. Upprinnelsen till 

denna strid är bland annat ett dokument, som ligger till grund för de aktuella läroplanerna, en 

statlig skrivelse 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet, som författaren hänvisar 
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till. Där beskrivs arbetslagstanken som ett överlägset arbetssätt. Karaktärsämneslärare och 

kärnämneslärare ska samarbeta i samma arbetslag och kärnämnen ska färgas in i 

karaktärsämnen. Även i SOU 1997:21 Växa i lärande poängteras betydelsen av arbetslaget.  

 Sandström hänvisar även till Avtal 2000 (1996) som tar upp att skolan ska organisera 

sin verksamhet i lärarlag. Samtidigt finns individuell lönesättning och skolutveckling med i 

avtalet där just lärarlag anses som en positiv utveckling. Lärarlagstanken finns representerad 

även i den proposition som ligger till grund för den nya lärarutbildningen, Prop. 

1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning. Flexibilitet betonas och att skolan, utifrån en 

mångfald av kompetenser, kan skapa arbetslag med resurser som behövs för skolans 

utveckling och för att öka skolans kvalité, sammanfattar hon.  

 Att ta tillvara olika kompetenser uttrycks även i läroplanen för gymnasieskolan, Lpf 94:  

 

”Utveckling i yrkeslivet innebär bl.a. att det behövs gränsöverskridanden mellan 
olika yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras 
kompetens. Detta ställer i sin tur krav på skolans arbetsformer och 
arbetsorganisation” (2004, s 39).  

 

När det här i läroplanen hänvisas till arbetsorganisation tolkar jag det som att skolan ska 

organisera arbetslag med olika kompetenser och att detta är en förutsättning för samarbete. 

Forskningen är relativt tunn vad gäller hur dessa tankar har slagit igenom på 

gymnasieskolorna. Sandström (2005) ser dock i sin undersökning att skolorna löser det på 

flera olika sätt och att arbetslag arbetar på olika sätt. Gemensamt är dock att samarbete och 

arbetslag inte sker helt utan diskussion på skolorna och det finns många svårigheter på vägen 

till fungerande arbetslag, menar hon.  

 Bland de förutsättningar som Elisabet Rudhe (1996) lyfter fram som är viktiga hör 

gemensamma arbetsrum, gemensam planeringstid och att undervisningslokalerna ligger nära 

varandra. Det möjliggör att kommunikationen fungerar mer spontant eftersom man arbetar 

nära inpå varandra, både lärare och elever, menar de lärare som ingått i hennes studier. De 

menar att kommunikationen kollegor emellan är A och O. Det måste finnas en tid för att lära 

känna varandra som människor för att samverkan ska kunna fungera. En skolledare uttryckte 

att det kan vara bra ”… att lämna skolmiljön och bryta skolmönstret. Lite vin och ost och så 

kommer samverkan igång” (Rudhe, 47). Författaren understryker vikten av att det är viktigt 

att kärnämneslärare förstår den kultur som ligger bakom bakom programmet och på så sätt 

kan det leda till en förståelse och respekt för varandra. Det är rimligt, enligt min mening, att 
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det måste vara en ömsesidig akt av båda lärarkulturer, det vill säga karaktärsämneslärare och 

kärnämneslärare.  

 Sandström (2005) har tittat på de argument som är för och emot arbetslag. Det som 

lärare uttrycker som negativt med arbetslag är att man inte får tiden att utveckla sitt ämne 

med ämneskollegor. De menar också att samverkan med andra sänker ämnets status och att 

många upplever sig tvingade till samarbete. De fördelar som författaren lyfter fram i sin 

studie är att man kan utveckla djupa relationer till sina kollegor och att det ger en trygghet, 

man har ett gemensamt ansvar, att arbetslaget ger andra möjligheter att vara nära eleverna och 

eleven är i fokus. Andra fördelar som lyfts fram av Feldt, Jarlén och Rådmark (2006) är att 

det pedagogiska utvecklingen stimuleras, lärarna kan stötta, hjälpa och avlasta varandra i 

laget och får en social samhörighet. Dessutom lyfter författarna fram att som grupp är det 

lättare att påverka sin arbetssituation. De visar också på de fördelar som elever ser, nämligen 

att lärare och elever lär känna varandra bättre vilket leder till ett ökat elevinflytande, 

informationen blir den samma från alla lärare och man förstår lättare hur allt hänger ihop. 

 Skolförbättringsforskningens resultat från de senaste decennierna visar att det är viktigt 

att skolor arbetar med strategin att man ska förbättra det arbetssociala livet, menar Ulf 

Blossing (2003b). Inom lärarprofessionen, menar han, finns en lång tradition av att 

genomförandet och utveckling av undervisning är något individuellt för varje lärare och att 

det därför inte behövs diskuteras med andra kollegor.      

 Blossing lyfter fram forskning som visar att läraryrket utmärks av konservatism och 

individualism. Han hänvisar till Andy Hargreaves som menar att det finns olika kulturer på 

skolor. Den individualistiska kulturen kännetecknas av att varje lärare undervisar ensam i sin 

lärosal och det finns knappt någon återkoppling på den egna undervisningen. Pedagogiska 

diskussioner med kollegor förekommer inte. I särbokulturen sker det ett visst samarbete men 

endast inom smågrupper på skolan med gemensamt intresse, oftast ämnesgrupper. Det är 

vanligt med statusskillnader mellan grupperna. Detta gör att det skapas konflikter till exempel 

vad gäller resurser, antal elever och schemaläggning. I den påtvingat kollegiala kulturen finns 

det regler, som ofta är sammansatta av skolledningen, för hur samarbete ska organiseras. Det 

gör att en deltagandet är begränsat, det vill säga att läraren deltar fysiskt men inte mentalt. 

Den samarbetande kulturen kännetecknas av, enligt Hargreaves, att lärarna själva driver 

förbättringar av undervisningen och hela verksamheten genomsyras av samarbete, vilket inte 

bara sker i arbetsgrupperna utan även mellan dessa. Genom kontinuerlig kommunikation 

underhålls samarbetet. Dessvärre är den samarbetande kulturen mycket ovanlig, menar 

Hargreaves. 
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 Även om samverkan innefattar olika begrepp vars innebörder fortfarande verkar vara 

något flytande understryker forskningen vikten av samverkan, som jag uppfattar det. Även 

styrdokument för gymnasieskolan samt andra utbildningspolitiska dokument menar att 

samverkan kan vara en möjlighet för eleven att nå målen i skolan. Vilka ideologier och teorier 

ligger bakom styrdokumentens utformande? Det kommer jag att beskriva i nästa avsnitt.  

2.4 Styrdokument karaktäriserar lärarens uppdrag och arbete 
Det som styr upp arbetet i gymnasieskolan är läroplanen samt olika kursplaner. Eftersom det 

finns många olika program i gymnasieskolan kommer bara Lpf 94 att presenteras här. De 

Yrkesetiska principerna för lärare (2004) 4 är också relevanta att belysa eftersom de beskriver 

det ansvar och förhållningssätt som läraryrket förutsätter och där det för lärarens arbete anges 

riktlinjer. 

 John Dewey (1859-1952), en pragmatisk reformpedagog, ses än idag som en viktig 

inspirationskälla. Bernt Gustavsson (2002) skriver att Dewey har många tankar om utbildning 

och hans idéer och grundtankar har fortfarande genomslagskraft, både för pedagogisk teori 

och det praktiska pedagogiska arbetet i skolan. Många av John Deweys tankar delas av en 

annan, Lev Vygotskij (1896-1934), som är den främsta förgrundsgestalten i sociokulturell 

teori. Därför kommer några av deras teorier och tankar att presenteras och relateras till 

läroplanen. 

2.4.1 Lärande 
Pragmatikern Deweys syn på kunskap innebär att kunskapen tar sin utgångspunkt i det vi gör, 

det vill säga en handlingsbaserad kunskap, learning by doing (1919/1999). Efter att en 

handling eller aktivitet har utförts, reflekterar man över vad man har varit med om och på så 

sätt söker ny kunskap för att kunna bearbeta de erfarenheter som man gjort. Det kan kallas för 

en teoretisk bearbetning. Då är det möjligt att utveckla och förbättra dina handlingar och 

aktiviteter (Gustavsson 2004).  

 I sociokulturell teori är det interaktion som är kunskapens ursprung, inte det privata. 

Grundtankarna här är att kunskap är något som finns och uppstår mellan individer, mellan 

människor, i samspel med varandra (Säljö, 1992). Även Dewey (1919/1999) menar att 

utbildning inte i första hand är att få kunskap genom böcker utan att det är en aktiv och 

konstruktiv process tillsammans med andra. Det är gemensamma aktiviteter som ger oss ett 

socialt medvetande, hävdar han. På flera ställen i Lpf 94 uttrycks tankar om vikten av att 

                                                
4 Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har antagit yrkesetiska principer för lärare. 
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eleverna får tränas i att arbeta tillsammans. Curt Andersson (2000) lyfter fram Deweys tankar 

att vårt sociala behov av att vara tillsammans och nyfikenheten att vilja lära sig något nytt är 

det som är motivationen till att lära sig saker.  

 Det som spelar stor roll i lärandet är det egna personliga tänkandet: initiativ, 

reflektioner, förmåga att kunna förutse konsekvenser och att kunna anpassa sig till dem, enligt 

Dewey (1919/1999). Det betyder att när läraren eller en elev ger uttryck för en idé landar det 

inte som en idé hos lyssnaren, utan lyssnaren måste reflektera, bolla den med andra, för att 

själv komma fram till en egen ståndpunkt. Det här kan inte ske i avskildhet fortsätter han, 

utan det sker i samspel med andra människor, i detta fall andra elever och läraren, och ”... ju 

mindre båda parter är medvetna om att man undervisar varandra, desto bättre är det” (Dewey, 

s 205). Det här resonemanget kan knytas till Lpf 94:s tankar om att skolan ska hjälpa eleverna 

att ”träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna 

av olika alternativ” (s 39). 

2.4.2 Läraren som handledare 
Lpf 94 talar mycket om att eleven ska ta eget ansvar och aktivt söka kunskap medan läraren 

ska stimulera, handleda eleven, det vill säga att eleven är aktiv och läraren fungerar som 

handledare och vägledare. Vägledning är det ord som bäst beskriver det samarbete som sker 

mellan vuxna och barn, menar Dewey (1919/1999). Både Dewey och Vygotskij talar om en 

aktiv elev och om läraren som handledare. Ett förståndigt sätt att leda, menar Dewey, är att 

stödja de individuella förmågor som barnen har och påminnas om att inga vuxnas vanor och 

normer kan tvingas på dem. Det är istället viktigt att ta till vara på barnens vanor och 

instinkter. Lpf 94 visar på att läraren skall ”utnyttja kunskaper och erfarenheter som eleven 

har eller skaffar sig under utbildningens gång” (s 45).   

 Särskilt relevant är det, som jag ser det, utifrån infärgningens eller samverkans 

perspektiv eftersom kärnämneslärare sällan besitter förkunskaper om de program som man 

undervisar i, till exempel fordonsprogrammet eller omvårdnadsprogrammet. Många av 

eleverna som väljer yrkesförberedande program har ett starkt intresse för just det området och 

kan vara resurser för den lärare som är intresserad av att arbeta med infärgning eller också i 

samarbete tillsammans med karaktärslärare. Man kan också relatera detta till Yrkesetiska 

principer för lärare (2004) där läraren uppmanas att ta hjälp av andra kollegors kompetens i 

samarbetet. 
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2.4.3 Utbildning utifrån elevens intresse 
Pedagogens viktigaste uppgift förutom att handleda är att inrikta verksamheten så att intresse 

skapas, menar Vygotskij (i Lindqvist 1999). Han lyfter fram barnets intresse som oerhört 

viktigt. Om ämnet sätts i ett personligt förhållande till eleven har man framgång som 

pedagog. Det här kan göras på olika sätt enligt honom. För att väcka intresse bör ämnena 

sättas i relation till varandra och kopplas samman, det vill säga undervisningen ska vara 

ämnesövergripande. Han betonar också att murarna mellan skola och verkliga livet behöver 

rivas så att skolan knyter an till livet utanför. En svårighet som Säljö (1992) ser i detta är 

konflikten mellan vetenskapligt tänkande och det man kallar ”common sense” (vardagliga 

förklaringar). Begreppen inom vetenskapliga områden bekräftas inte ofta inom andra sociala 

miljöer vilket gör att de blir främmande och svåra att förstå för eleven. Problemet, som Säljö 

ser det, är att man många gånger uppfattar detta som att eleven har inlärningssvårigheter men 

att det egentligen handlar om lärarens kommunikativa kompetens. Därför är Vygotskijs 

tankar om att förena de olika världarna fortfarande aktuella, enligt Säljö.  

 Dewey (1919/1999) påpekar också att det är viktigt att skolan ska sträva efter att visa 

och konkretisera sambanden mellan skolan och livet utanför. Det är den bästa typen av 

undervisning, hävdar han. Det är när utbildningen systematiseras som kunskapen ofta blir 

abstrakt och främmande och det är svårt att se hur det man lär sig har ett samband med 

verkliga livet. Det skapas en klyfta mellan kunskap och erfarenheter och han ser detta som en 

fara med den systematiska utbildningen. 

 Detta kan kopplas till Lpf 94 där det står: 

 

 ”Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. 
Skolan ska ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang, vilket fordrar 
särskild uppmärksamhet i en kursutformad skola. Eleverna skall få möjlighet att 
reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper. Skolan kan inte själv 
förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. /…/ Därför ska skolan 
ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället” (s 
40).  

 
På samma sätt ser Bernt Gustavsson (2002) också kopplingen till det vardagliga som viktig 

för elevernas kunskapsutveckling. Med det vardagliga menas det som man känner igen och 

som är bekant för oss. Han menar att kunskapen behöver ha en personlig förankring för att 

kännas intressant och motiverande.  

 Just dessa tankar, att elevens intresse kan väckas genom kopplingar till livet utanför 

skolan och ämnesintegration, är genomgående teman i styrdokument och i diskussionen om 

skolan, som jag tolkat det. Därför är det viktigt hur skolan organiserar arbetet och sin miljö. 
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2.4.4 Skolan som god lärandemiljö 
Dewey (1919/1999) pekar på att det är en miljö där vi använder hela vår intelligens som kan 

hindra att vi slår oss till ro. Detta kan relateras till skolan idag. Som sjuåring kommer barnet 

med nyfikenhet och en hunger på att få lära sig om världen och barnet är väldigt formbart. 

Under resans gång tappar eleven den här gnistan och nyfikenheten. Gustavsson (2002) ställer 

frågan som så många inom skolan ställer sig: varför går barnets nyfikenhet förlorad och hur 

kan man göra för att hålla den vid liv? Dewey (1919/1999) menar att som elev anpassar man 

sig till systemet och är så invand med formerna i skolan att man slår sig till ro – man vill inte 

förändra. Hans lösning är att försöka uppnå en miljö som stimulerar hela vår varelse eftersom 

vanan och rutinen hindrar växandet. 

 Andersson (2000) lyfter fram att det är inte bara genom handling som kunskap kan nås 

utan även genom varierande inlärningssituationer. Att vanan och rutin uppstår i skolan skulle 

kunna bero på att undervisningen sällan varieras. Lpf 94 uttrycker att det är viktigt att skolan 

ska vara flexibel vad gäller arbetsformer och att undervisningen inte ska betona en av de 

kunskapsformer, vilka omnämns som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. För att 

skolan ska utvecklas måste ”den fortlöpande ifrågasätta sina undervisningsmål och 

arbetsformer, utvärdera sina resultat och pröva nya metoder” (s 41). 

 Varierande inlärningssituationer, flexibilitet och att kombinera flera kunskapsformer 

talar, enligt min mening, för samverkan: ”alla som arbetar i skolan ska samverka (min kursiv) 

för att göra skolan till en god miljö för lärande” (Lpf 94, s 45). Att arbeta på detta sätt skapar 

också förutsättningar för läraren att sätta individen i centrum och utgå från elevens förmågor 

och förutsättningar som jag ser det. Det kommer jag att belysa mer genomgående i nästa 

avsnitt. 

2.4.5 Individen som utgångspunkt för pedagogiska mål 
Att vara medveten om vad man håller på med skapar en känsla av att det man gör är 

meningsfullt, betonar Dewey (1919/1999). Det pedagogiska målet att eleven bara handlar 

efter lärarens instruktioner och arbetet styrs av läxor, anser han vara nonsens pedagogik. Han 

ger några tillämpningar på vad han ser som pedagogiska mål. För det första måste det grundas 

på de verkliga aktiviteter och behov hos den individ som ska undervisas. För det andra ska 

metod och miljö anpassas för att så långt som möjligt frigöra elevens förmågor. 

 Som jag uppfattar det anser Dewey (1919/1999) och Vygotskij (i Lindqvist 1999) att 

individen är viktig. Det är intressant och något överraskande, enligt min mening, att de redan 

alldeles efter sekelskiftet talar om att se till individen och dess behov, något som inte fick 
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riktig genomslagskraft inom utbildningspolitiken förrän under åttiotalet i Sverige. Då talade 

man om att skolan skulle grundas på respekt för individens särart, speciella önskningar och 

behov. Detta har dock blivit mycket synligt i dagens styrdokument för gymnasieskolan: 

”läraren skall utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande” (Lpf 94, s 45). Lpf 94 betonar att varje elev ska ges möjligheter att utvecklas efter 

sina egna förutsättningar och de ska känna sig respekterade både för sin person, men också 

för sitt arbete. Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och ge dem tro för framtiden och 

den ska sträva mot att varje elev ska tro på sin förmåga och sina möjligheter att utvecklas. 

2.4.6 En demokratisk skola? 
I Yrkesetiska principer för lärare (2004) finns det riktlinjer för vad en lärare ska göra. 

Läraren förbinder sig att respektera andra kollegors men också andra yrkesgruppers 

kompetens och vända sig till annan sakkunnig för att hjälpa eleverna vid behov. Det här 

tolkar jag som att lärare ska respektera varandra oavsett ämne, oavsett kunskapskultur. Det 

kan också innebära att de ska arbeta ämnesövergripande och tillsammans skapa 

förutsättningar för eleverna att klara sin utbildning. 

 Både Dewey och Vygotskij var kritiska till en uppdelning av teori och praktik 

(Gustavsson 2002, Lindqvist 1999). De menar att det måste råda ett dialektiskt förhållande 

mellan de båda och det är just det som är en pragmatisk kunskapsuppfattning, att det inte 

finns någon uppdelning. För att återigen knyta an deras tankar till Lpf 94 står det där att 

läraren skall skapa balans i sin undervisning mellan teoretiska och praktiska kunskaper som 

främjar elevens lärande och samverka med andra lärare i arbetet på att nå utbildningsmålen. 

Gustavsson (2002, s10) hävdar att samhällets syn på kunskap är att ”ju mindre kunskapen har 

med kroppen att göra, desto högre status har den”. Han menar att detta har lett till ett 

odemokratiskt samhälle och det är därför att det krävs en förändring: för att utveckla 

demokrati bör praktik och teori jämställas. 

 

2.4.7 Sammanfattning 
I utbildningspolitiken kan man se att det har skett en fokusförflyttning från samhälle till 

individ: man ska möta individens behov och intressen. Reformerna innebar flera förändringar, 

varav reform 94 fick, enligt min mening, stora konsekvenser för eleverna, särskilt på 

yrkesförberedande program. Det var den som innebar en teoretisering av de tidigare 

yrkespraktiska linjerna vilket innebar att alla elever oavsett program skulle läsa samma 

kärnämnen med samma gemensamma mål. Det innebar att gymnasieskolan hamnade i vad 
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man skulle kunna kalla en kris. Gymnasieskolan står nu inför problemet, dels där elever inte 

klarar av kurser och går ut med ofullständiga betyg, dels där många hoppar av sina studier 

(Häckner m.fl. 1996, Hellsten/Prieto 1998, Wahlström 2006).  

 De genomförda reformerna, reform 94 och 2000, innebar även att man ville skapa 

helhet i utbildningen vilket gör att samverkan mellan lärare betonas på ett nytt sätt. Inte bara 

reformen utan även utbildningspolitiska dokument betonar detta med samverkan vilket har 

lett till att det på skolorna kan uppstå kulturkrockar mellan de olika lärartraditionerna 

(Sandström 2005). 

 Åtgärder föreslås och ses som eventuella lösningar på situationen på gymnasieskolan. 

En åtgärd är samverkan. Genom samverkan kan man skapa andra förutsättningar för elever 

med skolmisslyckanden bakom sig och ge dem möjligheter att skapa framgång i sina studier. 

Ett sätt att organisera samverkan är genom arbetslag där lärare med olika bakgrund och 

kompetenser får mötas och lära känna varandra för att kunna skapa en god lärandemiljö för 

eleverna (Sandström 2005, Rudhe 1996). 

 Kan man i läroplanen för gymnasieskolan finna idéer och tankar som styrker dessa 

åtgärder? Lpf 94 står det om samverkan mellan lärare, mellan lärare och elever samt mellan 

elever. Kunskap finns mellan människor och det är i samspel, i samverkan med varandra som 

kunskap uppstår och utvecklas. Läraren ska handleda eleven och bör utgå från dennes 

erfarenheter, intresse och förutsättningar. För att kunna skapa en god lärandemiljö ska inte 

bara en kunskapsform betonas utan lärare ska arbeta utifrån alla fyra F:en: fakta-, förståelse-, 

färdighets- och förtrogenhetskunskap.  

3. Syfte 
Flera forskare och styrdokument lyfter alltså fram betydelsen av samverkan mellan 

kärnämneslärare och karaktärsämneslärare. Därför har jag valt att studera fenomenet 

samverkan utifrån kärnämneslärares och karaktärsämneslärares uppfattningar på 

gymnasieskolans yrkesförberedande program. Syftet med studien är tvådelat: 

 

1. Att beskriva olika lärarkategoriers uppfattning och erfarenheter av samverkan.  

Hur ser lärarna på fenomenet samverkan? 

 

2. Att belysa vilka hinder och förutsättningar som lärarna ser för samverkan.  

Vilka hinder kan finnas om de utbildningspolitiska målen angående samverkan 
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inte är verklighet på gymnasiet?  

Vilka förutsättningar ser lärarna för att samverkan ska kunna fungera? 

 

Jag kommer också att lyfta fram eventuella skillnader mellan de olika lärarkategoriernas 

erfarenheter och uppfattningar. Det kan vara intressant utifrån uppfattningen att de olika 

kunskapskulturerna har olika traditioner. 

4. Metod 
För att försöka förstå och förklara omvärlden och dess aktörer, i mitt fall lärare, måste man 

observera inifrån, det vill säga använda sig av kvalitativa metoder. För att få svar på mina 

frågor har jag gjort kvalitativa intervjuer eftersom Per-Gunnar Svensson och Bengt Starrin 

(1996) förklarar att syftet med kvalitativa intervjuer är att människors tankar och 

uppfattningar synliggörs tydligare och det är det jag vill undersöka. Det är också den 

vanligaste metoden när man vill undersöka människors uppfattningar och erfarenheter av ett 

fenomen, menar författarna.  

 Jag utgår från en fenomenografisk ansats i min studie, vilket betyder att jag kommer att 

använda mig av en fenomenografisk bearbetning och analys av intervjuerna. Detta eftersom 

det är andra människors varierade uppfattningar av fenomenet samverkan som jag är 

intresserad av, inte att utgå från mig själv (Staffan Larsson 1986). Det innebär att jag har valt 

att beskriva hur samverkan framstår för lärare – inte att beskriva verkligheten, hur något 

verkligen är. Jag kommer utifrån intervjuerna att karaktärisera lärarnas uppfattningar i olika 

beskrivningskategorier utifrån olika teman som kan urskiljas.  

4.1 Fenomenografi 
Fenomenografi5 betyder ”beskriva det som visar sig” och huvudsyftet är att beskriva hur 

fenomen och företeelser i omvärlden uppfattas av människor. Bengt Starrin och Per-Gunnar 

Svensson beskriver ansatsen så här: 

 

... den utgår från att människor har olika uppfattningar av företeelser och objekt i 
världen. Olikheter i uppfattning förklaras av att olika människor gör olika 
erfarenheter genom att de har olika relationer till världen. Människor gör sedan olika 
analyser och erhåller olika kunskap om dessa företeelser och objekt. 
Fenomenografins forskningsintresse är att beskriva dessa olikheter – dvs. variationer 
i uppfattningar som resultat (1994, s 120). 

 

                                                
5 Fenomenon betyder ”det som visar sig” och grafia betyder ”beskriva i ord eller bild”. 



 26 

Fenomenografin har sitt ursprung i forskning som fokuserade på inlärningspsykologi och 

fenomenologi och förknippas med Husserl som var verksam under 1900-talet. Denna 

forskningsansats har använts, utvecklats och spridits i cirka tjugo år och kan därför ses som 

en relativt ny innovativ och produktiv ansats som är empiriskt utprövad (Larsson 1986).  

 Ference Marton, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, formulerade något 

han kallade för första ordningens perspektiv och andra ordningens perspektiv. Distinktionen 

är grundläggande för fenomenografin, menar Staffan Larsson (1986). Skillnaden mellan 

perspektiven är att den första utgår från fakta, vad något är och det kan betraktas utifrån och 

den andra hur något uppfattas vara. Det är den andra ordningens perspektiv som är 

kännetecknet för denna ansats. Författaren framhåller att intervjuer av människor är 

utgångspunkten och det är det som är den empiriska grunden för ansatsen, att det är 

variationen av fenomenet som man ska eftersträva. Beskrivningskategorier är bundna till det 

innehåll som är unikt och att de representerar fundamentala skillnader i sätt att uppfatta något.  

4.2 Tillvägagångssätt och urval 
Birgitta Kullberg (2004) menar att det utmärkande för den kvalitativa intervjun är att det inte 

finns några förutbestämda frågor utan att forskaren utgår från ett specifikt område eller 

fenomen som hon är intresserad av. Intervju ska vara flexibelt strukturerad, poängterar hon. 

Det är just det som Svensson och Starrin (1996) rekommenderar att ha: en intervjuguide av 

övergripande slag. Därför valde jag i början av min studie att göra en intervju med en lärare 

för att på så sätt kunna få fram en något strukturerad intervjumall.  

 Eftersom det var under en kort tid som studien skulle genomföras valde jag att använda 

mig av två gymnasieskolor i en mellansvensk stad. Jag är medveten om att underlaget, min 

empiri, kan vara aningen tunt och att jag skulle få ett bredare resultat och vidare perspektiv av 

uppfattningar vad gäller samverkan om fler skolor och fler lärare hade använts i studien. 

Beslutet att begränsa underlaget var på grund av att det inte fanns mycket tid till godo. Jag 

planerade därför att intervjua tre kärnämneslärare och tre karaktärsämneslärare. Jag har inte 

lagt vikt vid ålder eller kön i urvalet av informanter. Däremot var det viktigt att lärarna 

arbetade på yrkesförberedande program eftersom det var deras uppfattningar och erfarenheter 

som jag var intresserad av. 

 Ett sätt att få tillträde till fältet är att hitta en inledande kontaktperson, en gatekeeper 

(Kullberg 2004). Eftersom jag har arbetat tidigare inom gymnasieskolan hade jag personer 

som jag inledningsvis tog kontakt med och på en av gymnasieskolorna ledde denna person 

mig vidare till andra kollegor. På den andra skolan valde jag själv ut informanter som jag 
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kontaktade på plats. Dessa informanter kände jag till sedan tidigare under min tid som lärare, 

men jag hade inte samarbetat tillsammans med dem och visste därför inte var de stod i de 

frågor som jag skulle ställa. Under en intervju framkom det att det fanns en kärnämneslärare 

som hade varit med om en viktig organisationsförändring som innebar stora förändringar för 

arbetslagen. Tills för några år sedan hade kärnämneslärarna varit ett eget arbetslag, men i en 

organisationsförändring splittrades laget för att de skulle bli medlemmar i olika inriktningars 

arbetslag. Därför valde jag att intervjua ytterligare en kärnämneslärare. Anledningen till detta 

var att jag var nyfiken och ansåg det viktigt för studien att uppfattningar och erfarenheter av 

detta skulle delges. Därav blev det slutgiltiga antalet informanter sju stycken i studien. Jag 

vill dock markera att resultatet av intervjuerna gäller endast de lärare som medverkat i studien 

och att resultatet inte ska generaliseras för hela lärarkåren.  

 Vetenskapsrådet presenterar i forskningsetiska principer (2003)6 regler som man som 

forskare bör följa. Därför gavs förhandsinformation till dem som skulle involveras i 

undersökningen och det uttalades tydligt att det var frivilligt att delta. Deras roll i 

undersökningen förklarades, liksom att deltagare i undersökningen skulle ges största möjliga 

konfidentialitet; enskilda personer ska inte kunna identifieras av utomstående. Jag 

förtydligade att även skolorna skulle vara anonyma; vilka skolor eller vilka program som 

involveras av undersökningen namnges inte i studien. Detta var viktigt eftersom 

undersökningen eventuellt skulle resultera i att skolornas hantering av styrdokument och 

deras uppdrag kunde ifrågasättas.  

 Efter att jag hade fått samtycke av deltagarna påbörjades undersökningen i form av så 

kallade kvalitativa intervjuer ute på skolorna, ofta i deras arbetsrum utan större avbrott. 

Intervjuerna tog 40-60 minuter vardera. Jag utgick från samma utgångspunkt, en halvt 

strukuturerad intervjumall med fyra huvudpunkter.  

 Innan varje intervju poängterade jag mycket tydligt att jag inte var ute efter vad som är 

rätt eller fel, utan endast deras egna uppfattningar och erfarenheter. Samtalen bandades för att 

underlätta transkriberingen och analysen senare. De transkriberade intervjuerna skickades till 

informanterna för att de skulle, om de ville, lägga till något ytterligare eller förtydliga något.  

4.3 Kvalitativ forskning i relation till reliabilitet och validitet 
I kvalitativ forskning sker en kontinuerlig och reflexiv tolkning av forskaren, vilket leder till 

att det är omöjligt att tala om objektivism; alla ser världen genom sina glasögon. Därför är det 

                                                
6 De fyra allmänna kraven för forskning vad gäller grundläggande individskydd är: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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viktigt, när det talas om validitet i kvalitativ forskning, att komma ihåg att olika forskare 

tolkar på olika sätt och det betyder inte att en undersökning saknar validitet, menar Bertil 

Carlsson (1991). Den kvalitativa forskningen, där den kvalitativa intervjun är en av 

metoderna, kritiseras ofta för subjektivism. Margot Ely (1993) bemöter denna kritik genom 

att understryka vikten av att ett kvalitativt forskningsarbete bör öppnas upp och göras 

tillgänglig för allmän granskning. I fenomenografisk ansats hanterar man detta genom att ta in 

en oberoende medbedömare. 

 I min studie har jag inte någon sådan medbedömare, men det finns andra sätt att hantera 

problemet trovärdighet och giltighet. I en fenomenografisk analys handlar det om hur väl 

beskrivningskategorierna (teman som kan urskiljas) stämmer överens och representerar de 

intervjuade personernas uppfattningar. Det jag har valt att göra är att tydligt visa 

uppfattningarna genom att belysa dem med citat, dels för att underlätta för läsaren att vara 

delaktig och förstå processen fram till resultatet, dels för att visa att min analys är rimlig och 

välgrundad utifrån min empiri. 

 Vad gäller kvalitativa intervjuer anser Per Gunnar Svensson & Bengt Starrin (1996) att 

det är positivt med förkunskaper så att man har en viss inblick i det ämnesområde som man 

ska beträda, det vill säga att man har en viss förförståelse. Samtidigt varnar de för att låsa fast 

sig i kunskaperna utan i stället vara öppen och lyhörd för ny kunskap. Min förförståelse, som 

jag har fått genom egna erfarenheter inom gymnasieskolans yrkesförberedande program, har 

förhoppningsvis gjort att jag har kunnat vara mycket närvarande i intervjuerna och kunnat 

koncentrera mig på just det fenomen som var min fokus, istället för att ägna energi för att 

kunna förstå organisation och det språkbruk som används av lärare. På så sätt var det en 

styrka. 

 Det kan också ha varit en svaghet. Kullberg (2004) menar att öppna frågor, som är 

sonderande och sökande, är karakteristiska för kvalitativa intervjuer, liksom probing, att ställa 

följdfrågor. Mina frågor och den probing som förekom kan ha präglats av min förförståelse 

eller också av min relation till informanterna. Det kan finnas frågor som borde ha ställts. Min 

intention har dock varit att vara lyhörd för andra lärares uppfattningar och erfarenheter och att 

vara öppen för att se, höra och lära mig något nytt. 

 Kullberg problematiserar forskarens relation till situationen och informanten; ibland 

kan det vara positivt att försöka hålla sig utanför, att vara icke-engagerad i intervjun och 

ibland kan det vara positivt att, tvärtom, gå in i intervjun, vara personlig och dela egna 

erfarenheter, för att få ett växande förtroende som leder till en mer givande intervju. 

Författaren vill förespråka det senare, men klargör att det är viktigt att forskaren inte 
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manipulerar intervjun, utan gör så för att stödja och underlätta för informanten. Jag valde att 

vara personlig för att skapa förtroende. Om detta har påverkat de frågor som ställdes eller 

också påverkat svaren som informanterna gett är svårt att veta och utläsa av de bandade 

intervjuerna. Min intention har varit att inte på något sätt medvetet manipulera intervjun eller 

informanten, utan intentionen har varit att lyssna på informanterna, inte på mig själv. 

 Kullberg påminner just om att det inte bara handlar om frågande i kvalitativ intervju. 

Den största svårigheten och utmaningen är att lyssna. Svensson & Starrin (1996) talar om det 

tredje örat; att höra budskap och information som är outtalade, det som finns ”bakom” orden. 

I transkriberingen av intervjuerna har jag markerat pauser och betoningar på ord för att 

försöka få med nyanser. Det har jag kunnat göra efter att ha lyssnat på banden många gånger, 

samt genom att ha läst utskrifterna, stoffet, om och om igen och på sätt lärt känna mitt stoff 

mycket väl. Christopher Pole och Richard Lampard (2002) betonar att kvalitativ analys av 

data är beroende av en intim relation mellan forskaren och stoffet; de är oskiljaktiga. Ely 

(1993) talar om jaget-som-instrument: forskarens intuition, kreativitet och livserfarenhet är 

nödvändiga för analysen och hon måste lita på sin egen ”skicklighet, insiktsfullhet och 

pålitlighet” (s 96).  

5. Resultat 
Syftet med studien var dels att se hur kärnämneslärare och karaktärsämneslärare på 

yrkesförberedande program på gymnasiet uppfattar fenomenet samverkan dels att se hur 

lärare uppfattar de hinder och möjligheter för samverkan.7 I analysen av intervjuerna med 

lärarna har jag kunnat konstruera flera beskrivningskategorier som jag vill presentera under 

varsin rubrik med tillhörande underliggande kategorier som presenteras genomgående med 

citat från lärarna. Ibland sammanfattar jag också vad lärarna har sagt utan att ge utdrag från 

intervjuerna. För att göra det tydligt vilka underkategorier av beskrivningskategorierna som 

finns kommer de att visas genom kursiv stil. 

 Citat av lärare görs med indrag oavsett hur kort det är för att markera att det är ett citat.8 

Vid utelämning av enstaka ord eller satser skrivs det ut som /.../. Finns det endast tre punkter i 

                                                
7     I texten nedan kommer skolorna beskrivas som skola A och skola B. Ingen jämförelse kommer att göras mellan 
skolorna men vid vissa delar kan det vara viktigt att veta vilken skola lärarna arbetar på eftersom skolorna har lite olika 
förutsättningar. Det är dock mest för att underlätta för skribenten vid författandet och för läsaren vid de tillfällen de olika 
skolorna har betydelse för innehållet. 
 
8     För att markera vilken kategori av lärarna som citeras, kommer det att skrivas ut innan citatet. Jag har dock valt att 
förkorta kärnämnen till KN och karaktärsämnen till KT. 
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citatet visar det en paus som läraren gör under intervjun. I citaten kursiveras de ord som 

läraren med sitt tonläge betonar. 

5.1 Fenomenet samverkan 

5.1.1 Samverkan som utbildningspolitiskt mål 
Samverkan som von oben-direktiv 

Lärarna ser samverkan som von Oben-direktiv. De uppfattar att direktiven eller målen 

kommer från högre instanser än dem själva.  

 
KN: Ja, det är väl så att X kommun har gått ut med direktiv att det ska vara arbetslag 
o samverkan o också från vår rektor så... 
 

KN: Det är beslut som tas högt upp. Det har blivit ett honnörsord det här med att 
samarbeta /.../ o det är politiska mål som nämnder och skolledningar ska ta hänsyn 
till... så det ska genomsyra hela verksamheten. Det är ju inte något elevperspektiv 
som har fått växa uppåt utan det är ett von oben-perspektiv som vi ska ta till oss och 
leva upp till... rätt eller fel... det vet jag inte! 

 

KT: Man ska inte bara ha en slägga i huvet o säga att ni ska samarbeta /.../ Jag tror 
att samarbete måste byggas upp nerifrån o inte ovanifrån...det ska vara så gulligt att 
samarbeta också...på vissa ställen kanske det är det. 

 

Här är alla lärare överens. Det finns inga skillnader som framkommer mellan kärn- eller 

karaktärsämneslärare, utan alla ser samverkan som ett direktiv eller mål som kommer 

ovanifrån och som ingår i lärarens uppdrag och arbete. Det verkar som om lärarna helst skulle 

se att samverkan egentligen hade växt fram underifrån, antingen från dem själva eller också 

från elever.  

 

Samverkan som utveckling 

Lärarna uppfattar samverkan som utveckling. Lärarna tar upp olika reformer som exempel på 

hur samverkan har utvecklats eller kommer att utvecklas och få genomslagskraft ute på 

skolorna. En lärare går tillbaka till gymnasiereformen på nittiotalet och uttrycker att hon 

tydligt kan se att det var då hon började höra ordet samverkan på ett helt nytt sätt och hon drar 

parallellen till den nya elevgrupp som programmet fick genom att gymnasiet teoretiserades: 

 
KT: När det blev treårigt kom det in andra kurser som vi tidigare inte hade haft. Vi 
hade ju inte tidigare haft kärnämnena...förutom svenska och engelska. För det första 
blev det en ny elevgrupp som vi fick /.../. Jag kan nog säga att i starten var det nog en 
kulturchock, vi mötte elever som vi inte riktigt var beredda på att möta /.../ o vi fick 
elever som inte var så motiverande för teoretiska studier på samma sätt. Det blev 
elever med olika bakgrunder kan jag nog säga. 
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Just den nya elevgruppen som kom gjorde att det behövdes utvecklas samverkan mellan 

ämnen menar läraren på skola A.  

 På skola B tog samtliga lärare upp den kommande reformen, den som kallades Gy -07 

och som i sista stund avblåstes. Det framkom under dessa intervjuer att en av deras skolledare 

hade varit med och utvecklat Gy -07 och att de på skolan hade börjat utveckla de föreslagna 

förändringarna. Detta hade gjorts under studiedagar, både under vårterminen och också 

höstterminen -06. Att de hade kommit så långt fram i arbetet inför reformen berodde troligtvis 

på att skolledningen var så insatta och engagerade i frågan. I denna skola har beslut tagits att 

samverkan måste utvecklas och att samverkan konkret ska mynna ut i ämnesintegration 

mellan kärn- och karaktärsämnen, minst en gång per termin.  

 
KT: /.../ just det att skolan ska integreras...ambitionen är den, sen är det ett nytt sätt 
att tänka för många. Det krävs mycket arbete i förväg för att hitta nya sätt att arbeta 
på. Som jag ser det så måste man ju samarbeta...det är en tanke som börjar mogna. 

 
Den här läraren visar att den nya reformen har fått honom, men också kollegor som han 

upplever det, att inse vikten av att utveckla samarbetet; det är bara det att det tar tid för en ny 

tanke att mogna fram till handling. Men det är inte hos alla som idén ännu har mognat, utan 

uttrycker sin skepsis:  

 
KT: Jag tycker inte att det finns...alltså varför ska det göras för? /.../  

 

5.1.2 Samverkan som vinst 
Samverkan mellan KT och KN är något som sällan tycks vara verklighet på skolorna i 

undersökningen. Så när lärarna talar om samverkan som vinst innebär det att antingen är det 

utifrån erfarenheter som KT-lärare har genom att ”samverka med sig själva” eller med andra 

KT-lärare eller också utifrån de uppfattningar som de tycker sig se utifall samverkan var en 

verklighet. Under bearbetningen av intervjuerna framgick det att fenomenet samverkan 

uppfattas och erfars som en vinst eller bonus. Dessa vinster har jag gjort tre underkategorier 

av: skolvinst, lärarvinst och elevvinst.  

 

Samverkan som skolvinst? 

 Ja, tiden ser framförallt KT-lärarna som en vinst för skolan. Flera KT-lärare talar om att de 

”integrerar med sig själva”, det vill säga att de slår ihop flera av sina egna kurser med 

liknande mål. På så sätt kan lärarna spara tid, men i förlängningen också resurser, med andra 
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ord pengar. Dessa resurser kan antingen sparas eller också användas till något annat, som de 

ser det. Den KN-lärare som ser en vinst för skolan refererar till sina 

karaktärsämneslärarkollegor som han vet integrerar med sig själva, men ser det även som en 

möjlighet för kärnämnena. 

 

KN: Tänker man då att man har riktigt bra samverkan mellan dom ämnena så kan 
man kanske frigöra tretti timmar som är samma o då kan man använda dom tretti 
timmarna till något annat istället. För skolans del handlar det ju i slutändan om 
pengar, eller hur? Rent ekonomiskt blir det ju effektivare... 
 
KT: Man kan baka in kursmål från matte, svenska, xx (här nämns andra kurser inom 
programmet) /.../ så kan man ju bara lägga ihop sina timmar så man arbetar 
tillsammans /.../ o man skulle hinna med mycket mer o vara effektivare o så kan man 
ägna mer tid åt annat. 

 
Samverkan som lärarvinst 

Samverkan som lärarvinst är också en uppfattning och erfarenhet som uttrycks hos några av 

lärarna i studien.  

 
KN: Ur mitt eget perspektiv så vinner jag arbetsglädje. Jag tycker det är skitkul att 
arbeta tillsammans med en annan lärare /.../. Man kan ha roligare o man kan lösa 
problem tillsammans. 
 
KT: Min kollega o jag bollar ju mycket med varann, man behöver nån att prata av sig 
med. Tack vare att vi är två vuxna kring eleverna har vi ett delat ansvar. 
 
KN: ...vi har en trevlig gemenskap eftersom vi jobbar kring samma elever /.../ man 
får en lite annan bild av vissa elever. 
 

  
Samverkan uppfattas och erfars som arbetsglädje, gemenskap och ett delat ansvar av det 

dagliga arbetet som innebär planering, utförande, relationer till eleverna, efterarbete och 

utvärdering. En annan vinst som framkom här är att det är positivt att man får en helhetsbild 

av eleven genom samverkan.  

 Jag vill uppmärksamma här att det är endast lärare på en av skolorna som jag har citerat 

här. De andra lärarna på skola B nämnde inte något om några vinster för lärarna. På skola A 

där man uppfattar lärarvinster finns det fungerande arbetslag som består av både KT- och 

KN-lärare. I intervjuerna framgår det dock att det inte förekommer samverkan mellan KT och 

KN i någon stor utsträckning. På skola B finns det fungerande arbetslag inom inriktningarna 

som endast består av KT-lärare. På pappret ska även KN-lärare finnas med men det fungerar 

ännu inte i verksamheten på det sättet. Några KN-lärare har knutits till några inriktningar 

medan andra KN-lärare hänger i luften och inte har någon egentlig tillhörighet någonstans.  
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Samverkan som elevvinst 

Nästan samma utslag blir det när vi kommer till den tredje kategorin: elevvinster. En av 

lärarna på skola B, med icke-blandade arbetslag, har i alla fall funderat kring vad eleverna 

skulle vinna med samverkan: 

 

KT: Jag är övertygad om att KN skulle bli roligare! Det skulle inte bli nåt att ”Usch, 
ska vi ha matte nu”? utan de ser att de behöver matten när de ska få maskinen att 
fungera /.../ så alla ämnen är verktyg för att klara av det här jobbet. /.../ för att vidga 
deras syn på kunskap, då måste man utgå från det som dom är intresserade av, det är 
ju deras kunskap o det måste man utgå ifrån. 

 
Den här KT-läraren ser vinsten att eleverna skulle kunna se sambanden mellan olika ämnen, 

praktiska och teoretiska och då få motivation att gå och ha till exempel matematik. Om deras 

genuina intresse, som har lett dem till just det programmet eller inriktningen, får vara 

utgångspunkten i undervisningen skulle de tycka att det var roligare. Läraren menar att för 

många av eleverna på programmet känns kärnämnen främmande för dem och det då blir 

jobbigt och det är ett motstånd att ha KN.  

 Vinsten med samverkan för eleverna blir motivation och en förståelse hur allt hänger 

ihop: 

 
KN: Eleverna ska få ett samlat grepp om det hela...jag tror alltså att med samverkan 
får eleverna en klar helhetsbild av det hela. 
 
KN: Eleverna får ju en bättre bild av hur det hela hänger ihop, de ser att engelskan är 
en del av livet. 
 
KT: Samverkan är ju för att skapa helheter och sammanhang...nån slags röd tråd, vad 
som hör ihop o så. 

 
Tidigare nämndes det under lärarvinst att man som lärare kan få en helhetsbild av eleven. 

Som någon lärare uppfattar det är det inte bara lärarens vinst utan även elevens vinst. I 

förlängningen blir lärarens helhetssyn på eleven också något som gagnar eleven. Om en elev 

är mycket svagpresterande, omotiverad och är negativ på KN, så kan den läraren få höra av 

sina KT-kollegor att just samma elev är mycket initiativrik, positiv och mycket duktig i de 

praktiska momenten. Det ger en förståelse för hur man ska hantera de problem man har med 

den eleven i sina egna ämnen och kunna utgå från den elevens förutsättningar och behov.  

 Samverkan som elevvinst kan också vara att samverkan kan leda till att man kan göra 

mindre grupper, ofta med en nivågruppering eller också behålla den större gruppen men med 

fler lärare: 
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KN: Mycket pedagogisk forskning pekar ju ut det här hållet att skolan behöver ju 
större lärartäthet o mindre grupper o mer individualisering. Hela tiden sätter man 
ihop klasser med tretti elever med en lärare för vi har inte nog med många rum. 
Jobbar man tillsammans med varandra vidgar man ju sin egen horisont för två 
hjärnor tänker annorlunda o mer än en. 
 
KN: Tanken med den här nivågrupperingen (samverkan mellan kärnämnen, min 
not!) var att alla skulle få nånting med sig o det betyder både dom duktiga o dom 
svaga /.../ på ett sätt kan man tycka att det skulle vara humanare att man blandade 
klasserna men det är det ju ändå inte för då misslyckas de svaga eleverna igen... 

 
Den här sista aspekten på elevvinst är något som bara KN-lärare belyser. Jag skulle vilja tolka 

det som så att stora grupper nästan aldrig är ett problem för KT eftersom de oftast har mindre 

grupper i sin praktiska verksamhet. När eleverna kommer till KN däremot kommer de 

antingen som helklass om klassen i programmet är tillräcklig stor, det vill säga runt ett 

trettiotal, eller också slår man ihop fler program eller inriktningar så att man får en lagom stor 

grupp. Här framkommer det att KN-lärarna upplever de stora grupperna som en svårighet för 

individualisering och ser därför samverkan som en vinst för eleverna; då kan man gruppera 

dem utifrån olika kriterier eller också så får man en högre lärartäthet när man arbetar 

tillsammans. Att fundera på det här sättet verkar inte vara relevant för KT-lärarna som ofta är 

vana att arbeta med mindre grupper i sina ämnen. 

5.2 Vilka hinder uppfattar lärarna för samverkan? 
I intervjuerna om fenomenet samverkan framkommer det även att lärarna uppfattar faktorer 

som hindrar samverkan, liksom att det finns förutsättningar för att samverkan ska fungera och 

då framför allt samverkan mellan KT-lärare och KN-lärare. Därför bildar hinder och 

förutsättningar varsin beskrivningskategori med underliggande kategorier. Dessa kommer att 

belysas i kommande avsnitt och även här belysas med citat ur intervjuerna på liknande sätt 

som tidigare.  

5.2.1 Tiden 
Det som verkar vara den största ”boven i dramat” är tiden. Lärarna talar om att de har så 

många andra arbetsuppgifter utöver undervisning: de sitter i ett otal möten i olika 

gruppsammansättningar och i olika roller, de är mentorer för en grupp elever och ska upprätta 

individuella studieplaner, de ska utveckla kontakten mellan skola och hem, de har 

utvecklingssamtal, de ska upprätta lokala kursplaner, de ska arbeta mot mobbning... listan kan 

göras oändlig. Utöver detta kommer naturligtvis lärarens uppgift att undervisa och allt vad det 

innebär: förarbete, efterarbete och utvärdering. Konsekvensen blir att de känner att de varken 

orkar eller hinner genomföra målet samverkan. En KT-lärare uttrycker det mycket tydligt: 
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- Samverkan... kommer att ta väldigt mycket tid o det krävs ett helt nytt sätt att 
tänka. 
- Är det någon som kommit o knackat på dörren o frågat om ni ska arbeta 
tillsammans? 
- Nej... det tror jag inte att nån orkar... det tror jag inte/.../ man måste tänka om o nu 
har man sitt sätt att köra o det rullar på. Det är enklast så...o så tänker jag med. Man 
vill ju inte göra mer än man måste egentligen för man har så många andra 
arbetsuppgifter som lärare idag. 
 
 
KN: Samplaneringen kräver tid! 
 
 
KT: Jag tror det handlar om tiden, att få tid att träffas, att diskutera, tid för att sitta 
ner tillsammans...dagarna går väldigt fort. Nu är det så att det har smugit in så många 
andra arbetsuppgifter som inte har med undervisning att göra, av administrativ 
karaktär. Vi ska sköta allt själva i lagen o vi har så pass många elever där det kräver 
så väldigt mycket arbete för att de ska må bra o för att det ska gå helt enkelt...som 
det inte var tidigare...jag tycker att idag får man inte lika mycket utrymme för 
pedagogiken helt enkelt, det överskuggas av så många andra saker.  

 

Här kommer det fram att relationen till eleverna upptar mycket tid. Ytterligare en annan lärare 

tar upp detta: 

 

KT: Det är mycket socialt o mycket kring eleven...o detta tycker jag ökar. Det är så 
många elever med särskilda behov helt enkelt o som inte klarar av det normala o 
problemet är just att alla elever måste gå i skolan även om man vill eller ej. Nu 
pratar jag om skolan i stort inte bara mina elever. Det är väl samhället som är som 
det är o det speglar av sig i skolan. 
 

Lärarna talar också om att elevernas svårigheter, både studiemässigt men också socialt, 

upptar mycket av lektionstiden. Det är ofta så att man inte hinner med sin planering av 

lektionens innehåll eftersom det händer så mycket i gruppen hela tiden och att det gör att 

man många gånger tvingas att hafsa sig i genom flera av kursens mål när nu inte tiden räcker 

till. Flera kärnämneslärare upplever en frustration över detta.  

5.2.2 Låg kunskapsnivå 
En av de intervjuade menar att det inte finns något behov av samverkan eftersom det finns ett 

hinder: eleverna befinner sig på en så låg kunskapsnivå att det är svårt att samverka.  

 

KN: Samverkan...det finns egentligen inget behov av det tycker jag /.../ vi undervisar 
på så låg nivå, basic nivå, att det är ingenting som känns viktigt utan det finns en 
grund som dom måste kunna först. /.../ Lärarna har inte så mycket att komma med 
för det är alldeles för låg nivå...dom har fullt upp med att lära eleverna de mest 
vardagliga fraserna, det finns liksom inget utrymme för att läsa nån facklitteratur på 
engelska – det går inte, utan samverkansmöjligheter finns inom karaktären o 
samhällskunskapen o kanske svenska. Det är den uppfattningen som jag har efter det 
jag har hört. 
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Den största orsaken till detta problem är att eleverna kommer från grundskolan med vad 

läraren kallar för ”snäll-G”. De kommer utan tillräckliga förkunskaper och har inte en chans, 

menar läraren, att klara kurserna på gymnasiet. Många gånger kommer obehöriga elever men 

också elever med ”snäll-G” inte in på de program som de vill gå på och då är det ett dubbelt 

problem som en av lärarna uppmärksammar det som: ”dom vill inte vara här o dom kan 

inget!”.  

 En av de intervjuade berättade hur en annan lärare uppfattade hur det var att ha en svagt 

presterande grupp (en grupp på ett yrkesförberedande program): ”själsdödande”. Det säger 

möjligen också en del om inställningen som kan finnas till att undervisa elever på 

yrkesförberedande program. Det är endast KN-lärare som tar upp den låga kunskapsnivån 

som ett hinder. 

5.2.3 Schema 
Organisatoriska hinder finns också uttalade i lärarnas intervjuer i studien, varav schemat är ett 

av dem. Schemat nämns som ett näst intill oövervinnligt hinder för samverkan och flera 

uttrycker en frustration över detta hinder: 

 

KN: Det bästa vore ju naturligtvis om man kunde på nåt sätt köra ihop. Det är bara 
en gång som jag har lyckats med det...det är ett schematekniskt problem! /.../ Att 
samverka med KT-lärare funkar helt enkelt inte med schemat. Jag tror att det är 
otroligt svårt på en sån här stor skola att få till det. 
 
 
KN: Under mitt första år här på skolan hittade jag nästan aldrig nån att fika 
tillsammans med vid samma tidpunkt...min kollega som jag sitter närmast kan jag 
aldrig fika med för vi har aldrig gemensamma tomma luckor i schemat. 

 

Lärarna upplever det osm att det inte ens finns luckor för snabba spontana samtal eller kortare 

fikastunder. Det borde innebära att det är svårt att kunna få till en tid i schemat för att komma 

på bra idéer för samverkan eller för samplanering.  

5.2.4 Lokaler 
Lokalerna uppfattas som ett annat hinder för att samverkan ska fungera. På skola A där man 

arbetar i blandade arbetslag kommer det fram i samtalen att arbetslagen är så pass stora att de 

inte kan sitta tillsammans och ofta har man löst arbetsytorna så att KT-lärarna sitter 

tillsammans och KN-lärare sitter i samma rum, men att de även får dela på sig. 

 

KT: Vi sitter faktiskt lite utspritt...här är vi två som sitter...andra sitter i andra 
korridorer...så vi är lite utspridda. 
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KN: Jag sitter här i språkkorridoren o KT sitter tre korridorer längre upp...där är 
nästan allihopa. Det är ju naturligtvis så att de behöver ses lite fort ibland eftersom 
deras ämnen ligger så nära varann. 
 

Konsekvensen av att lärarna sitter så utspridda borde bli att kommunikationen blir lidande, 

då särskilt mellan KT-lärare och KN-lärare eftersom de nästan aldrig träffas förutom på de 

planerade mötena som är otroligt innehållssprängda och som knappast ger mycket utrymme 

för pedagogiska samtal och diskussioner. Det är just dessa som skulle kunna leda till att 

samverkan skulle bli en verklighet, som jag ser det.  På skola B handlar det inte bara om 

andra korridorer som man får leta efter sina kollegor, utan där kan det även handla om att gå 

till en annan byggnad.  

 

KT: Det är ju viktigt att man sitter tillsammans hela tiden o kan planera ett upplägg 
tillsammans. Nu sitter man ju var för sig o planerar o så kommer man på att det här 
skulle vi kunna integrera med varann...lite mer slumpmässigt liksom... 

 

5.2.5 Relationer 
Skulle lärare sitta närmare varandra skulle samverkan troligtvis vara tydligare på många 

program på gymnasieskolorna. Återigen syns det att lärarna menar att kommunikationen är 

viktig. Om kommunikationen fungerar kan man bygga bra relationer med varandra. En av 

lärarna betonar särskilt hur viktigt det är för honom att det finns bra relationer, som bygger 

på kommunikation, med andra kollegor, annars kan man inte samarbeta. 

 
KT: Sen beror det ju på om lärarna kan prata med varann på ett enkelt o naturligt sätt 
o hur flexibel man är...det bygger alltihop på det. /.../  o man måste prata med varann 
ordentligt för att kunna öppna sig o sätta igång med ett samarbete. 

 
Här visar läraren att det är viktigt att kunna öppna sig för varandra och finns det ingen sådan 

ömsesidighet blir det svårt att samverka: 

 

KN: Jag tror att det finns en uppriktig vilja att samarbeta mera...men vi kan ibland 
känna oss...att det är alltid vi som ska anpassa oss till KT-ämnet o inte dom till 
oss...ömsesidigt. Att om det är brist på samarbete så kommer det an på oss o vi 
tycker väl att hänger på dom också. 

 

Här verkar det som om det finns olika ”koder” inom de olika lärarkategorierna. Man 

upplever att det måste ske någon form av anpassning till varandra. På skola B upplever en 

lärare i KN att det finns både uttalade och outtalade förväntningar på att de ska komma på 

inriktningarnas lektioner och se deras verksamhet, men att KT-lärarna inte är intresserade av 
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att komma till KN: s lokaler. På skolan finns en tydlig uppdelning lokalmässigt; KN hålls i 

några byggnader med långt avstånd till inriktningarnas verksamheter och därför blir det 

troligtvis mycket tydligare med en uppdelning av KN och KT . På en följdfråga av mig om 

var samverkan ska ske svarar KT-lärare på den skolan så här:  

 

KT: Som jag ser det så skulle det vara ute på XX, dom får följa med ut, ta på sig en 
overall o skita ner sig o vara med...sen måste man ju naturligtvis ha en sal där man 
kan gå in o göra andra arbeten. Det gäller att vara med där det händer! Det kan ju 
vara utanför skolan också. 
 
 
KT: /.../ då kan man vara i XX o sen kan man ha ett klassrum också...så skulle man 
kunna vara både inne och ute o då skulle man kunna ha med KN också. 

 

Nu kan det finnas andra uppfattningar på skolan men utifrån det som sägs här så kan det 

återigen vara ett tecken på brister i kommunikationen mellan de olika lärarkulturerna. Båda 

anser att det finns en brist på motivation för samverkan från det andra hållet, att det inte finns 

en ömsesidighet när det gäller samverkan. 

 Av intervjuerna kan man ana att det finns underliggande motsättningar mellan de olika 

lärarkategorierna. Det visas genom små kommentarer som sägs i förbifarten. Vid 

beskrivningen av kärnämnen omtalas det som att ”titta i böcker” och en KN-lärare kallas 

”datanörden”. KT-lärare menar att de andra är rädda för att ”skita ner sig” och borde vara 

med i verksamheten mer.  

5.3 Vilka förutsättningar ser lärarna för samverkan? 

5.3.1 Arbetslag med blandade kompetenser 
Just arbetslag kommer fram i intervjuerna som en förutsättning för samverkan och det är 

genomgående i min empiri. De lärare som redan arbetar i blandade arbetslag (skola A) 

poängterar vissa förändringar som de tror skulle vara avgörande för att samverkan skulle få 

genomslagskraft och bli en verklighet på deras skola. Den andra skolan (skola B) önskar sig 

blandade arbetslag och har tankar kring hur de skulle se ut. 

 Sammansättningen av ett arbetslag är något som det funderas kring på skola A. 

Eftersom de har relativt stora arbetslag med mellan 20-30 lärare finns det tankar om det inte 

skulle fungera bättre om lagen var något mindre. Som det är nu bildas det ändå 

smågrupperingar inom laget, vilka eventuellt skulle kunna fungera som egna lag.  
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KN: Arbetslaget är så stort så det finns lärare som man inte har nån kontakt med, så 
är det ju. Vi är 20, 30 stycken. /.../ Grupperingar blir det ju, ofta kring de elever man 
har gemensamt. 

 

Lagen är utformade efter programmen, så varje program har egna lärarlag, ett eller flera 

beroende på hur stort programmet är. Grundtanken när man bildade dessa stora arbetslag var 

att alla lagen skulle ha sina egna KN-lärare, men att det inte fungerar. Det går till viss del 

men inte fullt ut. Det betyder att KN-lärarna oftast tillhör ett lag men även har mycket 

undervisning på andra program. Konsekvensen blir att de inte har någon egentlig tillhörighet 

utan hela tiden upplevs det som att man missar något på det andra programmet som man 

även undervisar på. Anledningen till att det inte fungerar med egna KN-lärare är att det är, 

återigen, organisatoriska faktorer som spelar roll; det är schema och kompetenser som ska 

pusslas ihop. För att samverkan ska kunna fungera är blandade arbetslag med egna KN-lärare 

en förutsättning, som lärarna ser det. 

 Hur ska man lösa detta? En tanke som lärarna på skolan B uttrycker är att arbetslagen i 

alla fall borde kunna få möjlighet att få egna lärare i svenska, engelska och matematik. Sedan 

måste nog andra ämneslärare delas lika mellan två eller kanske tre lag. Alla är medvetna om 

att det skulle kosta mer pengar naturligtvis om man skulle genomföra detta men att det borde 

prioriteras, särskilt med tanke på den kommande gymnasiereformen som troligtvis kommer 

att poängtera samverkan mellan KT och KN. En sådan påtryckning uppifrån borde också 

innebära att skolan får resurser att kunna förverkliga reformerna. 

 Även om skola A har blandade arbetslag sitter de inte tillsammans vilket kommenteras: 

  

KN: Men det skulle vara praktiskt att sitta med nån KT-lärare... jag har ju inte långt 
till dom utan jag kan ta mig utan större problem, alltså. Problemet är när jag söker en 
lärare som jag behöver checka lite med så är ju hon naturligtvis inte på sitt rum. 

 

På frågan om samverkan skulle underlättas om man satt tillsammans i laget svarade läraren 

att det trodde hon absolut, även om hon såg det svåra i att förändra situationen eftersom det 

är ont om arbetsytor. Det verkar vara en allmän uppfattning av de lärare som finns med i 

studien att det är inte bara är viktigt att man sitter tillsammans i laget, utan att det är en 

förutsättning för samverkan. 

 Det finns en som bryter mot den allmänna uppfattningen om att KN-lärare ska vara 

med i programarbetslagen. Det är den lärare som tidigare har erfarenhet av att vara i ett 

arbetslag med bara KN-lärare, men som nu på grund av att skolan befinner sig i en process 

av en omorganisation, har sin tillhörighet som ensam KN-lärare i ett arbetslag på ett program 
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med bara KT-lärare. Det tidigare kärnämneslaget har splittrats upp och hamnat, vad det 

verkar, på lite olika platser: en del sitter tillsammans med inriktningarna, en del har ingen 

särskild tillhörighet. Han resonerar så här: 

 

KN: Jag var ju en av dom som förespråkade att vi skulle ut o arbeta i inriktningarna, 
men jag börjar alltså tvivla lite... alltså, jag saknar kärnlaget så jag tycker nu att jag 
hade fel. Det är lätt att man blir överkörd i ett inriktningslag o jag tror att man kan 
arbeta så ändå... jag har ju inte ens kontakt med dom andra kärnlärarna...så jag hade 
nog fel. Jag kan tycka att det är svårt att sätta sin prägel av kärn ute i lagen. Inte för 
att dom är motståndare utan det är mest det praktiska /.../ det är många praktiska 
problem som dom måste lösa... 
 
... rektorn tycker ju att man ska se verksamheten o jag förstår det också. Jag får ju en 
förståelse för att dom har sina problem, jag får en förståelse för verksamheten /.../ 
Alla lyssnar på mig... men det är arbetssituationen som gör det svårt. 

 

Det läraren uttrycker är en frustration över att sitta ner på möten och lyssna till timmar av 

praktiska problem som finns i verksamheten. De har försökt lösa det så att det ena gången är 

det elevärenden och andra gången är det mest praktiska diskussioner, men läraren upplever 

inte att det fungerar. Han jämför med tiden med det andra laget och menar att han saknar de 

spontana diskussionerna som uppstod i arbetet, att kärnämneslärarna hade liknande problem 

och att det förekom pedagogiska samtal och diskussioner oftare. Han lägger också till att 

laget då satt tillsammans och att det underlättade arbetet och samvaron. Nu saknar han 

närheten till sina ämneskollegor som sitter utspridda över hela skolan. 

 Situationen för läraren med erfarenheter av olika sammansättningar av lag är speciell. 

Han befinner sig som ensam ämneslärare i ett inriktningslag och känslan av att stå själv 

förstärks kanske av det faktum att KN-lärarna inte träffas i andra sammanhang heller så som 

ämneskonferenser. Om skolan lyckas genomföra att KN-lärarna ska ut i inriktningarna 

kommer läraren få sällskap av kärnämneskollegor. Det skulle kunna leda till att kärnämnen 

fick större utrymme för att kunna påverkas sin arbetssituation. 

 Arbetslag verkar vara den största förutsättningen som skulle kunna lösa flera problem. 

Om laget styr över sitt eget schema, över sina lokaler och sina lärare kan det leda till att man 

kan få mindre grupper att arbeta tillsammans med, en större lärartäthet och att klasser skulle 

kunna ha hemklassrum där alla teoretiska ämnena skulle samsas och det klassrummet skulle 

ligga i nära anslutning till den övriga verksamheten, antingen om det är metodrum, 

verkstäder eller liknade. Arbetslaget skulle kunna leda till tätare relationer mellan lärarna, 

menar de intervjuade. Det är andra förutsättningar som kommer fram i lärarnas utsagor och 

nästan alla kan relateras till arbetslagstanken.  
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 Flera av de hinder som lärarna ser för samverkan skulle kanske kunna lösas om 

samverkan organiserades. Den organisation som de verkar förespråka, trots att det i dagsläget 

inte fungerar särskilt bra, är arbetslaget. Hinder som tiden, schema, relationer och eventuellt 

lokaler skulle troligen kunna lösas inom arbetslaget, åtminstone skulle det finnas andra 

möjligheter till det än om alla arbetar sida vid sida och helt själva.  

6. Slutdiskussion 

6.1 Samverkan som fenomen 
Enligt resultatet upfattar lärarna samverkan som ett utbildningspolitiskt mål, som utveckling 

och von Oben-direktiv. Det finns en negativ underliggande ton när de talar om detta och 

direktiven jämställs med ”en slägga i huvvet”. Lärarna upplever samverkan som något de 

tvingas till av högre instanser vare sig det är regering eller skolledning. Andy Hargreaves (i 

Blossing 2003b) benämner detta som det påtvingade kollegiala kulturen där deltagandet kring 

samverkan är begränsat eftersom det är högre instanser som har satt upp mål och regler för 

hur det ska se ut. Även Sverker Lindblad (Lindqvist 1999) talar ju om lärarnas inställning till 

centrala direktiv; många lärare går sin egen väg ytan att bry sig om direktiven. Han menar att 

lokala utvecklingsarbeten kan vara vägen till att få lärarna själva intresserade av att föra in 

förändringar i det sammanhang som den egna skolan och klassen utgör.  

 Studiens resultat visar emellertid att reformernas konsekvenser, till exempel att 

kärnämnen infördes på yrkesförberedande program, uppmärksammades av lärarna. 

Samverkan ses då som en viktig utveckling när nu lärarna ställdes inför omotiverade elever, ” 

en kulturchock”. Lärarna i studien efterfrågar att förändringar ska komma underifrån, helst 

från eleverna. Som jag ser det skulle denna ”kulturchock” kunna vara motivationen till 

samverkan, sprunget ur ett behov från verkligheten. Skulle samverkan vara mer utvecklat på 

skolorna idag om nu så är fallet? Jag skulle vilja påstå att om man fokuserade på de verkliga 

behov som ”verkligheten” innefattar istället för att det är direktiv man måste lyda och 

förverkliga, skulle samverkan kunna realiseras snabbare och med mindre motstånd. 

 Ännu mer så om man dessutom lyfter fram de vinster som lärarna faktiskt uppfattar och 

erfar med samverkan. Samverkan uppfattas som vinst på alla områden: för skolan, lärarna och 

eleverna. Här är resultatet av studien och forskningen samstämda. De fördelar Feldt, Jarlén 

och Rådmark (2006) och Sandström (2005) har uppfattat i sina studier kan även jag utläsa i 

min: arbetsglädje och gemenskap, delat ansvar, samband och helhet i utbildningen och en 

möjlighet att stötta och avlasta varandra.  
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 Det som var utmärkande, enligt min mening, var att det var skola A, med blandade 

arbetslag, som särskilt uttryckte vinsterna för lärare. Min tolkning av att det framstår sådana 

skillnader i uppfattningen av samverkan som kollegial vinst är att på den skolan där det trots 

allt finns fungerande blandade arbetslag förekommer det diskussioner kring samverkan och 

man har andra förutsättningar för att träffas och samtala om sitt uppdrag och arbete. Därför 

har man kunnat bilda sig en uppfattning av hur samverkan skulle kunna generera kollegiala 

vinster vid de tillfällen som man samverkar. På den andra skolan har man, trots 

skolledningens intentioner och medverkan kring reformen Gy -07, inte några erfarenheter 

ännu att basera sin uppfattning på och har eventuellt inte fått möjligheter till sådana forum för 

samtal och diskussioner kring samverkan. 

6.2 Hinder för samverkan 
Lärarna i studien ser flera hinder som kan motverka samverkan. Tiden verkar vara den största 

bristvaran för lärarna idag, vilket nästan alla medverkande i studien tog upp på ett eller annat 

sätt. Bara det att få tid för att hinna bearbeta och utveckla sina egna tankar om förändringar 

anser lärare tar tid. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka, en tanke som måste få mogna. Om 

man ser till tidpunkten för Hellstens och Prietos (1998) studie, om marginalisering av elever 

på gymasieskolan, kan vi konstatera att det snart är ett decennium sedan den gjordes. Tio år 

som skolan har haft på sig för att ta till sig resultatet och för att göra förbättringar och 

förändringar enligt de åtgärder som föreslogs. I Rudhes (1996) studie framgår flera goda 

exempel på hur samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen skulle kunna fungera. 

Även här har skolan fått tid på sig för att pröva sig fram till olika lösningar på problemen med 

avhopp och icke-godkända betyg. Nu vill inte jag påstå att skolorna inte har försökt att 

genomföra åtgärder för problemen eller att samverkan eller andra åtgärder är obefintliga. Jag 

är fullt medveten om att det säkerligen finns många goda exempel. Det är viktigt att inse att 

det inte finns några patentlösningar för att undvika marginalisering och att även andra 

åtgärder än samverkan är bra. Men jag skulle vilja påstå att skolorna skulle kunna ha gjort 

mer för dessa elever under den tid som ändå har passerat sedan reformernas konsekvenser 

blev påtagliga. Annars borde väl siffrorna redan ha börjat vända? 

 Även att få till tid tillsammans med kollegor, där det finns utrymme för pedagogiska 

samtal och planering av samarbete, verkar vara en omöjlighet. De forskare som studerat 

samverkan är överens om att samplanering tar tid. Här kan man se att stora möjligheter för att 

lösa det problemet skulle kunna vara att organisera personal i arbetslag och att dessa har 

gemensamma arbetsrum. Då finns det större chanser för spontana möten och samtal där 
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många goda idéer skulle kunna kläckas. Svårigheter som de flesta lärarna i studien uttryckte 

var just att man satt långt ifrån sina kollegor även om man var i samma lag. I vissa fall 

handlar det till och med om andra byggnader som man ska ta sig till för att kunna träffas. 

Konsekvensen måste bli, som jag ser det, att kommunikationen och relationen med varandra 

inte blir särskilt utvecklad eller djup. Dessvärre, som lärarna menar, är det nästan ett olösligt 

problem eftersom det måste till drastiska åtgärder för att lösa problemet med lokaler. 

Samverkan är något som lärarna ställer sig generellt positiva till som jag tolkar det, även om 

det inte är en vanlig föreeteelse på skolorna i undersökningen. Det är många gånger praktiska 

hinder som står i vägen för detta. 

 Det som blir tydligt är att det finns ett stort gap mellan de utbildningspolitiska målen 

som reformer uttrycker och skolornas förutsättningar för att kunna förverkliga dem. Om det 

inte ges förutsättningar i form av tid och resurser för att genomföra de förändringar som 

direktiven innebär, kan det vara en näst intill omöjlighet för skolorna och dess personal att 

klara av att fullfölja uppdraget som de har fått. Propositioner, betänkanden och reformer blir 

dokument som uttrycker kloka tankar men som endast blir en utopi. 

 Ett annat perspektiv som forskningen tar upp som hinder är att individualism är vanligt 

bland lärare, vilket Hargreaves (i Blossing 2003b) kallar den individualistiska kulturen. I den 

skolkulturen finns det inte mycket återkoppling till andra lärare. Konsekvensen är ofta att 

undervisningen är den traditionella katederundervisningen, vilket många elever upplever 

negativt enligt Hellsten och Prieto (1998). Kan det vara så att individualismen kanske inte alls 

har sin grund i att man vill arbeta ensam utan att det helt enkelt kräver för mycket tid och 

energi att ändra sätt att arbeta på? En av lärarna uttryckte att ingen orkar samarbeta eftersom 

det är enklare och bekvämare att köra på med sin egen planering och undervisning. Detta kan 

tolkas som att det finns en utbredd trötthet bland lärare som skulle kunna vara en förklaring 

till motståndet till förändringar och orsaken till att dessa tar tid. Läraryrket är mycket mer 

komplext idag (Blossing 2003). Andra uppgifter och åtagande kräver mer energi och 

engagemang vilket betyder att undervisningen inte längre har den centrala rollen i läraryrket. 

Det kanske är så att utvecklingen av det pedagogiska arbetet hamnar i skymundan – inte för 

att man väljer det, utan för att det inte finns utrymme. 

 Ett annat hinder som lyfts fram i resultatet är elevernas låga kunskapsnivå. Man 

upplever att det inte är någon idé att försöka färga in programmets karaktär, utan istället 

försöker man ta in vardagskunskaper och samhällsliv i undervisningen. Hellsten och Prieto 

(1998) ställer sig kritiska till att man med infärgning gör undervisningen enklare eller att man 
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minskar på innehållet. De menar att man ska ge en annan undervisning, det vill säga att man 

tar in programmål istället för att färga innehållet i kärnämneskurser.  

 Här vill jag hålla med forskarna i deras slutsatser och jag ställer mig kritisk till att en 

låg kunskapsnivå skulle vara ett hinder. Jag vill se infärgning, samverkan, som en möjlighet 

till att höja elevernas kunskapsnivå istället. Det är därför som det är viktigt att ta vara på 

elevernas förkunskaper inom andra områden och då särskilt deras intresse för programmets 

karaktär. Att se och använda sig av elevens förmågor, att sätta ämnet i ett personligt 

förhållande till eleven – det är ett förståndigt sätt att leda och då har man framgång som 

pedagog, menar Dewey (1919/1999) och Vygotskij (Lindqvist 1999). Det handlar om att inte 

se elevens låga kunskapsnivå som ett hinder utan istället försöka ”rädda” eleven från fler 

skolmisslyckanden och dåligt självförtroende och genom samverkan hitta verktyg 

tillsammans som kollegor för elevens kunskapsutveckling.  

 Det här kan också vara ett sätt att skapa goda relationer och bra förutsättningar för 

samverkan, enligt min mening. Att ta hjälp av kollegors kompetens är att erkänna den och på 

så sätt få respekt för varandras kunskapskulturer. Det här gäller även i relationen till elever. 

Ofta känner sig eleven liten i kärnämnen och kan man som kärnämneslärare visa sina brister i 

de kunskapsområden där eleven är trygg, kan det också skapas goda relationer mellan lärare 

och elever som kan vara svår att hitta på något annat sätt. 

 Samverkan förutsätter goda relationer och god kommunikation, enligt lärarna i studien. 

Vad krävs för att skapa detta som lärarna efterlyser? I resultatet kan det skönjas att det finns 

motsättningar mellan de båda lärarkulturerna. Båda lärargrupperna menar att de andra borde 

visa mer intresse och engagemang för deras verksamhet. Lindberg (2003) menar att det finns 

kulturkrockar mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare på yrkesförberedande 

program. Orsaken är att det finns olika kunskapstraditioner: den teoretiska och den praktiska. 

Motsättningarna handlar oftast om utrymme för sin egenkunskapskultur, om resurser eller 

vilka ämnesområden som ska få dominera. Ingelstam (2004) och Gustavsson (2002) 

uppmanar till ömsesidighet, att man ska erkänna mångfalden och ha tolerans med varandra. 

Det här är en förutsättning om man ska arbeta tillsammans i arbetslag med olika kompetenser. 

6.3 Förutsättningar för samverkan  
Att ha blandade arbetslag är något som lärarna efterlyser i studien, särskilt på skola B där det 

ännu inte finns sådana. De ser gärna arbetslag med både karaktärsämneslärare och 

kärnämneslärare. För att kunna lära känna varandra föreslås det i Rudhes (1996) studie att 

lärarna kan åka bort från skolmiljön för att umgås över lite god mat o dryck. På detta sätt får 
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lärarna se varandra utan lärarrollen och få möjligheter till att skapa goda relationer och börja 

kommunicera på ett naturligt sätt med varandra. För detta krävs det lite ”goodwill” från 

skolledning då en sådan prioritering kostar resurser, vilket troligtvis kommer att sparas på 

andra sätt när arbetslaget börjar fungera. Om lärare från olika traditioner och kulturer skulle 

kunna erkänna mångfalden av olika kunskapsformer och om det fanns en ömsesidighet 

mellan olika lärartraditioner, skulle kanske samverkan vara en vanligare arbetsform på 

gymnasieskolan idag. Och skulle det då inte kunna innebära att det fanns större möjligheter 

för eleverna att klara sina betyg och att kunna slutföra sina studier som de påbörjat?  

 Arbetslaget nämns som en förutsättning för samverkan, utifrån de förutsättningar som 

diskuterats tidigare i diskussionen: blandade kompetenser, gemensamma arbetsutrymmen och 

lokaler, gemensam tid och möjligheter till att lära känna varandra i laget. Det är inte bara i 

betänkanden, propositioner och avtal som arbetslag beskrivs som ett överlägset arbetssätt, 

utan den uppfattningen har även lärarkåren i min studie.  

 Det skulle verkligen vara intressant att fortsätta att följa skolornas utveckling mot 

fungerande samverkan i arbetslag. Som jag ser det vore det en förmån att få vara med i sådan 

skolförbättring och utveckling av gymnasieskolan där skolan blir en skola för alla; en skola 

där allas kunskaper tas tillvara på på ett optimalt sätt, där det råder en ömsesidig respekt för 

olika verksamheter och där olika former av kunskaper uppmuntras och samverkar. Alla 

kunskapsformerna är viktiga i skolan där man ska utbilda medborgare som är vetande, 

kunnande och kloka. Detta är en del av Deweys (1919/1999) vision: att försöka uppnå en 

miljö som stimulerar hela vår varelse, en av pedagogernas största utmaningar i dagens skola! 

Utmaningen är att utrota rutinen som hindrar växandet och att skapa en miljö där vi kan 

bevara nyfikenheten och gnistan, både som personal och som elev. 

 Är det då möjligt för olika lärarkulturer att mötas med skilda språk? Är samverkan 

mellan två lärarkulturer möjligt? Lärarna i studien menar att det i alla fall inte är omöjligt. Jag 

kan inte annat än att hålla med. 
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8. Bilaga 
 
Intervjumall 
 
Samverkan 
 

• Vad är samverkan? 
 

• Hur kan samverkan organsieras? 
 

• Finns det hinder i verksamheten för samverkan? 
 

• Vilka förutsättningar finns det för samverkan? 
 


