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1.0 SAMMANFATTNING 

Rubriken på detta arbete är Ämnesövergripande arbete, möjligheter och begränsningar, sett ur Elprogrammets 

perspektiv.  Arbetet grundar sig på två gymnasieskolors olika inriktningar, struktur och arbetssätt. 

Gymnasieskola Y/S har både studieförberedande och yrkesprogram medan gymnasieskola Y enbart har 

yrkesprogram. 

 Mitt arbete grundar sig på två skolors arbetssätt gällande ämnesövergripande arbete. Det ena är det 

förändringsarbete som precis har startat på den gymnasieskola där jag under min lärarutbildning genomfört 

VFU. Syftet med detta arbete är att sätta samman och börja arbeta i lärarteam/lärarlag vilket har som mål att 

stärka och förankra ett ämnesövergripande arbete. Denna skola benämner jag i fortsättningen skola Y/S. 

Det andra arbetet bedrivs på den gymnasieskola där jag idag arbetar. Här sker detta arbete, till stora delar, i 

gemensamma arbetslag och där vissa kärnämnen bedrivs i samma som eller i närliggande lokaler som 

karaktärsämnena. Denna skola benämner jag i fortsättningen skola Y. 

 Mitt mål är att försöka klara ut vad som, positivt eller negativt, påverkar detta arbete och hur man skall gå 

tillväga. Efter ett kort tag gick det upp för mig att, i detta läget, var det inte en fråga om HUR? utan svaret på 

frågan VARFÖR? och på vilka grunder och förutsättningar skall vi ha ett ämnesövergripande arbete måste först 

klaras ut. 

Mitt arbete grundar sig på de iakttagelser och intryck jag fått när jag genomfört min VFU, på det idag 

fungerande samarbetet men även på brister och behov i undervisningsarbetet på min nuvarande arbetsplats 

samt på de frågor och svar jag fått vid de intervjuer som jag gjorde med skolledningen, kärnämneslärarna och 

med karaktärsämneslärarna. Vid mina samtal kände jag att jag väckte liv i många tankar och funderingar som 

man inte tidigare reflekterat över samtidigt, som det rent allmänt, gav en positiv respons. En ständigt 

återkommande reflektion var ett behov av kompetensutveckling på ett antal områden och att det var viljan 

som styrde ett kommande samarbete. Resultatet pekar också på två bromsande faktorer för utvecklingen av 

det ämnesövergripande arbetet, nämligen de nationella proven och behovet av resurser i form av tid.  

Slutsatsen av detta är att, innan vi svarar på frågan HUR ?, så måste vi klara ut VARFÖR ? och på vilka grunder 

och förutsättningar vi skall fortsätta arbeta ämnesövergripande. Här är det också viktigt med 

kompetensutveckling, för alla berörda, framförallt med tanke på nya Gy 2011 vilket talar ett tydligt språk när 

det gäller ett samarbete över gränserna. Vi måste också klara ut hur vi skall förhålla oss till och hantera de 

nationella proven samtidigt som ökade resurser i form av tid måste beaktas. Med hänvisning till 

styrdokumenten så blir viljan inte avgörande utan skall betraktas som en viktig pusselbit när, inte om, arbetet 

tar fart. 

 

 

 

 



3 
 

Innehållsförteckning 

1.0 Sammanfattning ……………Sid 2 

2.0 INLEDNING….….Sid. 4                                                                                                                                                                

2.1  Varför skall vi ha ett fungerande samarbete? Vad säger läroplanen och tidigare forskning?.Sid.5 

2.2 Yrkesdidaktiskt perspektiv….….Sid. 7 

3.0 BAKGRUND….….Sid. 8 

3.1 Bakgrund till arbetets genomförande………Sid 8 

3.2 Kunskapsteoretisk bas….….Sid. 10 

3.3 Syfte och frågeställning….….Sid. 13 

3.4 Tillvägagångssätt/metod….….Sid. 13 

3.5  Etiska överväganden….….Sid. 16 

3.6 Valda delar av styrdokumenten…………Sid 16 

4.0 RESULTAT….….Sid. 17 

4.1 Indirekt påverkan på eleven/eleverna. Hur kan fakta- och förståelsekunskaperna i kärnämnena tydlig- 

och synliggöras inom ramen för karaktärsämnet?........Sid. 18 

4.2 Ämnesövergripande arbete ur ett bedömningsperspektiv….….Sid. 19 

4.3 Ämnesövergripande arbete kopplat till arbetslivets krav….….Sid. 20 

4.3.1 Ämnesövergripande arbete kopplat till elevens APL grundat på arbetslivets krav och 

förutsättningar….….Sid. 20 

4.3.2 Gymnasiearbetet ur ett samarbetsperspektiv………..Sid 21 

4.4 Ämnesövergripande arbete idag och hur stort är handlingsutrymmet?........Sid. 21 

4.4.1 Ämnesövergripande arbete idag….….Sid. 21 

4.4.2 Handlingsutrymmet….….Sid. 22 

4.4.2.1 Nationella prov….….Sid. 22 

4.4.2.2 Betyg i relation till nationella prov….….Sid. 23 

4.4.2.3 Arbetsmiljön/arbetstiden….….Sid. 23 

5.0 ÖVRIGA FRÅGOR OCH SVAR UR ETT SAMARBETSPERSPEKTIV….….Sid. 23 

5.1 Matematiken….….Sid. 24 

6.0 SLUTSATS / DISKUSSION….….Sid. 24 

7.0 REFERENSLISTA….….Sid. 31 



4 
 

 

 

2.0.INLEDNING/INTRODUKTION 

Jag har valt att, lite närmare, studera samarbetet mellan kärnämneslärare och yrkeslärare sett ur 

ELPROGRAMMETS perspektiv. Hur fungerar detta idag?, Vad krävs för att samarbetet skall fungera ? 

och vilka faktorer påverkar positivt och negativt?.  

Att reflektera över och tänka på innan man går vidare i detta ämne är att vi till stora delar utbildar 

eleverna inom skolans väggar och där utbildningen sker mot en simulerad och fiktiv verklighet som 

till stora delar är förutsägbar, kanske mer likt ett spel. En viss fråga får ett förutbestämt svar. Innan 

yrkesexamen hamnar eleverna under ett visst antal veckor i bräckt vatten. De får en liten smak av 

arbetslivets reella verklighet genom deras möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande, APL. 

Eleverna går sedan från skolan och denna simulerade verklighet ut till en verklighet som är verklig, 

lika oförutsägbar som drakflygning, nu kanske mer likt en lek? Nu sker en dialog mellan eleverna och 

andra människor, ett samspel där samma fråga kanske får olika svar varje gång den ställs. Kraven på 

eleverna att kunna anpassa sig och att kunna hitta alternativa lösningar på samma problem ökar 

jämfört med i skolan. Frågorna får oftast inte heller de svar som man tänkt sig. 

Balansen mellan en direkt anpassning till en viss situation och förmågan att kunna anpassa sig efter 

flera olika situationer, balansen mellan horisontell och vertikal diskurs dvs mellan nyttokunskap och 

generell kunskap, måste hittas i skolans undervisnings- och bedömningsarbete. Det 

ämnesövergripande arbetet får inte väga över för mycket åt ena eller andra hållet. 

Frågan är om ett samarbete mellan de olika lärarkategorierna, vilket innebär en oförutsägbar dialog 

mellan dessa personer, indirekt kan få en positiv verkan på upplägget av undervisningen vilket i sin 

tur kan vara de första stapplande stegen mot att lättare anpassa eleverna till just verklighetens 

oförutsägbarhet. Jämför(boken Dialoger, Tillberg (red.) 2002, impulstext: Pehr Sällström, en 

kommentar till metaforen datorn som person, sid. 163). 

När den nya gymnasiereformen kom i början på 1990-talet övergick linjegymnasiet till det nya 

programgymnasiet där alla program skall läsa 8 programgemensamma ämnen, kärnämnen. Lärarna skall nu 

undervisa även på yrkesprogrammen där eleverna oftast helst vill arbeta med karaktärsämnet och har valt 

programmet för yrkesinriktningens skull. Lärarna ställde nu sig frågan –hur skall man väcka intresse för och 

motivera eleverna för kärnämnena?. Modeller för samverkan mellan kärnämne och karaktärsämne samt 

samverkan mellan de olika lärarkategorierna växte nu fram och i oktober 1995 genomförde skolverket åtta 

konferenser i ämnet. (Rudhe och Skolverket, 1996). 
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I då gällande läroplan , Lpf 94, kan man utläsa följande i anslutning till ett ämnesövergripande arbete. 

”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former- såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet- som 

förutsätter och samspelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen”. 

”Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan skall 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”.(Lpf 94. 1.2 Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna , kunskaper och lärande, 

sid26). 

” Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. För att en skola skall utvecklas måste den fortlöpande 

ifrågasätta sina undervisningsmål och arbetsformer, utvärdera sina resultat och pröva nya metoder”.(Lpf 94. 1.2 Gemensamma uppgifter 

för de frivilliga skolformerna, den enskilda skolans utveckling, sid:27). 

”Alla som arbetar i skolan skall:- samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande”.  

”Läraren skall - organisera arbetet så att eleven –utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 

utveckla hela sin förmåga, -upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt”. 

-”I undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som främjar elevens lärande”. 

-”Samverka med andra lärare i arbetet på att nå utbildningsmålen”.(Lpf 94. 2.1 Kunskaper,riktlinjer, sid: 31). 

Läraren skall vid betygsättningen :                                                                                                                                                                                         -

utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen”.(Lpf 94. 2.5 Bedömning och betyg, riktlinjer, 

sid: 35). 

”Rektorn har ansvar för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att:-det kommer till stånd samverkan 

mellan lärare i olika kurser så att eleverna får ett sammanhang i sina studier”.(Lpf 94. 2.6 Rektors ansvar sid: 35). 

”Rektorn har när det gäller gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ett särskilt ansvar för att –skolans arbete med kunskapsområden, där 

flera ämnen skall bidra, samordnas så att de utgör en helhet för eleven”.(Lpf 94. 2.6 Rektors ansvar sid: 35). 

Denna studie grundar sig dels på de intryck och erfarenheter jag fått under min tid på den gymn. 

skola, Y/S, som jag gjort VFU  på och på de fel, brister och problem som idag finns med anknytning till 

ett samarbete mellan de olika lärarkategorierna på denna skola och dels på den struktur och 

arbetssätt som råder på min nuvarande arbetsplats, gymnasieskola Y. 

 På skola Y/S  arbetar idag kärnämneslärarna, lokalmässigt, inom sin del av skolan och 

karaktärsämneslärarna arbetar inom en helt annan del. Med detta kommer också att respektive 

arbetsrum är idag helt skilda åt och några besök från resp. håll är sällsynta. På skola Y däremot 

arbetar några kärnämneslärare inom samma del av skolan  och i närliggande eller samma lokaler som 

karaktärsämnena. I fikarummet träffas de flesta olika lärarkategorierna dagligen. 

 

2.1 Varför skall vi ha ett fungerande samarbete? Vad säger läroplanen och tidigare forskning? 

Jag börjar med några egna tankar, reflektioner och erfarenheter från mina VFU-perioder och 

nuvarande arbete som yrkeslärare. 

Syftet med skolans arbete bör vara att, för eleverna , försöka skapa en helhetssyn på sina studier och 

att påverka insikten om att alla ämnen är viktiga, alla pusselbitar i utbildningen är viktiga. Kärn- och 

karaktärsämnena är tillsammans viktiga för att leva upp till arbetsmarknadens krav samt eventuella 

fortsatta studier. Skolans samverkan med arbetslivet bör också i detta sammanhang poängteras och 
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då främst APL-perioderna där eleverna direkt och indirekt bör få insikt om nyttan av och med 

kärnämneskunskaperna. 

På min nuvarande arbetsplats (Y) uppfattar ibland eleverna kursen PRAKTISK ELLÄRA som ”för 

mycket teoretisk”. Eleverna uppfattar oftast ingen koppling till arbetslivets krav. Eftersom eleverna 

vid kursens genomförande, inte har eller endast genomfört sin första APL saknas oftast insikten om 

vilka krav som ställs i yrkeslivet både vad gäller nyttig och generell kunskap. Här brukar jag referera 

till och ge konkreta exempel på situationer i arbetslivet där kursinnehållet blir direkt användbart. Vid 

elevens APL och övriga branschkontakter framkommer oftast ett intresse från företagen att till 

eleverna ge en information om vilka krav som ställs samt vikten av en teoretisk bakgrund. Ett nära 

samarbete med branschen, med information om arbetssätt och ny materiel, bör vara användbart. 

Innehållet i kärnämneskurserna bör, så långt det är möjligt, kunna anpassas för att tillgodose vad 

yrkeseleverna faktiskt har nytta av på kommande arbetsplatser men även förbättra möjligheterna för 

eleverna när det gäller eventuella fortsatta studier och där nödvändiga tillval i kurserna bättre bör 

kunna synliggöras och skräddarsys.  

Skolverkets utredning 1996 visade att kommunikation och organisation var viktiga grundstenar för att bygga 

upp ett ämnesövergripande arbete. Man ville skapa en helhet och mening för eleverna då kärnämnena oftast, 

av eleverna, upplevdes som främmande och meningslösa. Eleverna på yrkesprogrammen har en nyttoinriktad 

kunskapssyn dvs där nyttig kunskap är lika med användbar kunskap i yrket. Eleverna är dock inte alltid beredda 

på att yrkeslivet ställer större krav på bl a allmänna kunskaper, generella kunskaper. Nu gällde det att motivera 

eleverna till att alla ämnen, även de med generell kunskapsgrund är viktiga och användbara. Målet bör dock 

vara att arbetet i skolan, till form och innehåll, så mycket som möjligt påminner om yrkeslivet. För eleverna är 

det yrkeslivet som hägrar där man vill se konkreta resultat av sina arbetsinsatser.(Rudhe och Skolverket,1996). 

Att vid det summativa/ formativa bedömningsarbetet i respektive ämne, både kärn- och 

karaktärsämne, ha möjligheten att ta hänsyn till andra lärares synpunkter och reflektioner kring 

berörda elever bör vara till hjälp när elevens faktiska kunskaper skall synliggöras och plockas fram. 

Här syftar jag främst på nyckelkvalifikationerna men även till viss del på ämnesspecifika 

kvalifikationer. 

Ett av kunskapsmålen för ett nationellt yrkesprogram är att skolan skall ge eleven möjlighet att nå 

uppställda krav för en yrkesexamen med därtill hörande branschnivå på resp. yrkeskunnande. 

Skolans mål är också att eleven tar ansvar för sina studieresultat och kan bedöma dessa och sitt 

utvecklingsbehov med referens till kraven för utbildningen. Målet för läraren är att denne skall, i 

bedömningen utnyttja all info om elevens kunskaper och även beakta dessa om de är tillägnade på 

annat sätt. (Läroplan för gymnasieskolan GY 2011, sid 6-14). 

 Som yrkeslärare så bedömer vi eleverna i karaktärsämnena och då främst yrkeskunnandet som inte 

bara består av fakta och förståelse utan också av färdigheter. Vi skall också, i den summativa 

bedömningen, ta med elevernas förmåga att bl a : arbeta självständigt och i  grupp, samarbeta med 

och kommunicera med andra och utveckla en social förmåga samt lösa problem.(Läroplan för 

gymnasieskolan Gy11 sid. 7).  

 Ett nära samarbete mellan lärarna och ett arbete tillsammans i gemensamma arbetslag inom ex 

gemensamma arbetsrum bör också få en indirekt positiv konsekvens för eleverna där, förutom 

anpassning av ämnesinnehåll mm, en trygghet, motivation och intresse för studierna uppnås på ett 
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bättre sätt. Eleven/eleverna känner en helhet och inser att alla berörda lärare och ämnen faktiskt är 

involverade i deras slutbetyg/examen. Skolan kan till vissa delar betraktas som ett företag.  

SIA-utredningen , skolans inre arbete, lade grunden till en stark tilltro till att arbete i lärarlag bidrar 

till att skapa en bättre skola. Man gjorde kopplingar till näringslivets tankar där man anser det 

nödvändigt att utnyttja alla resurser inom ett företag för att utveckla en god konkurrenskraft.(Berg, 

Sundh, Wede, 2012, sid. 231).  

2.2 Yrkesdidaktiskt perspektiv 

Jag fortsätter med egna tankar, erfarenheter och reflektioner kombinerat med referenser till tidigare 

forskning. 

Ur ett yrkesdidaktiskt/ lärar- och undervisningsperspektiv skulle lärarna delvis kunna vara delaktiga 

i varandras planeringsarbete inom resp. ämne där ex yrkesläraren får en vetskap om elevens 

nuvarande och framtida kunskap inom resp. ämne och med utgångspunkt från detta kunna använda 

denna kunskap i rätt sammanhang inom karaktärsämnet och där vikten av denna kunskap bättre kan 

synliggöras. Återigen för att skapa en helhet i undervisningen sett ur elevperspektivet.                       

Vid skolverkets konferenser i ämnesövergripande arbete hösten 1995 införde man begreppet infärgning vilket 

kunde beskrivas med att kärnämnet användes som ett redskap i karaktärsämnet och karaktärsämnet användes 

som användbart stoff i kärnämnet vilket borde skapa en bättre helhet för eleverna.(Rudhe och 

Skolverket,1996). Kärnämneskurserna ska anpassas mer mot programmens karaktär genom ett bra val av stoff 

och arbetssätt. Detta ska underlätta för eleverna att få sammanhang i sina studier och där man lyfter fram den 

nyttiga kunskapen. (Korp,2006). 

Här kommer på ett naturligt sätt ett arbete i fungerande lärarlag också  in med ett arbetssätt enligt 

den sk aktionsmodellens två dimensioner. Tillsammans reflekterar lärarna utifrån nuvarande 

arbetssituation och gällande styrdokument med syftet att förändra utbildningsarbetet. Tanken 

bakom styrdokumenten är att det skall finnas en röd tråd från formuleringarna i dokumenten till den 

faktiska undervisningen i klassrummet. Resultatet av reflektionen skall mynna ut i en transformering, 

dvs ett förslag på konkreta handlingar och ett svar på frågan –Hur skall vi göra? för att förbättra 

undervisningen.(Berg, Sundh, Wede, 2012, sid. 234,237). 

 Grunden för en samverkan mellan lärarna är en god kommunikation vilken också måste göras tydlig för 

eleverna. Eleverna måste känna att respektive lärare i det samverkande arbetet är överrens och har 

gemensamma mål för elevernas utbildning.(Rudhe och Skolverket, 1996). Tidigare erfarenheter vid 

Tullängsskolan i Uppsala, läsåret 1979/80, gällande samarbete mellan yrkeslärare och svensklärare talar om tre 

viktiga förutsättningar för ett samarbete: 1: Viljan hos lärarna, 2: Att visa ömsesidig respekt för varandras 

ämneskunskaper i syfte att värna om det gemensamma intresset för den enskilde eleven(fokus på eleven) och 

3: Att eleverna är dom samma i kärnämnesgruppen som i karaktärsämnesgruppen. Se vidare (Davidsson, 

Gullberg Bergström, 1989). 

Mer focus, med tanke på ämnesövergripande arbete, borde kunna läggas på elevernas 

GYMNASIEARBETE och övriga problemlösande uppgifter med verklighetsanknytning. Här bör 

elevernas insikt om helheten av studierna öka. 

 Till viss del borde även kärn- och karaktärsämneslärarna tillsammans kunna arbeta både formativt 

och summativt sett ur varandras ämnesperspektiv.  I detta arbete inrymmes, väl grundat, samhällelig 
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legitimitet samt delaktighet och öppenhet i undervisnings- och bedömningsarbetet. Återigen bör ett 

nära samarbete med branschen vara av betydelse vilket prioriteras inom ramen för nytänkande i 

form av Teknik College på min nuvarande skola (Y). 

En tänkvärd reflektion i detta sammanhang är att, i både  kärn- och karaktärsämnena, så skall yrkets 

kännetecken synas genom hela utbildningen. (Lindberg, 2010).  

3.BAKGRUND 

3.1 Bakgrund till arbetets genomförande 

Innan jag direkt redovisar resultatet av mitt arbete där jag försöker att svara på de frågorna som 

inledningsvis redovisades, skall jag med utgångspunkt från det nuvarande förändringsarbete som har 

påbörjats på min VFU-plats, blicka lite tillbaka och redogöra för bakgrunden och målet/syftet med 

detta arbete med referens till skolledningen på skola Y/S. 

Arbetet med att försöka få ett samarbete till stånd varvid man mer ville övergå till ett 

ämnesövergripande arbetssätt, startade redan för ett antal år sedan mot bakgrund av att många 

skolor redan arbetar framgångsrikt med detta koncept och att kärnämneslärarna på denna skånska 

gymnasieskola under lång tid uttryckt att det varit och är positivt att arbeta med yrkeselever i 

allmänhet. Skolledningen är på det klara med att detta är en lång process, för att få alla med på rätt 

spår och att få kärnämneslärarna att känna sig delaktiga i karaktärsämnet. Några är med på tåget 

direkt, ett mellanskikt är tveksamma och andra är helt emot. Med referens till ovanstående och att 

nya Gy 2011 talar ett tydligt språk när det gäller just samarbetet över gränserna, så har man nu 

bestämt sig för att nu är det dags att mer övergå till konkret handling. 

Man får inte glömma bort rektorns ansvar enligt följande: ”Rektors ansvar: -ett särskilt ansvar för att 

samverkan mellan lärare i olika kurser kommer till stånd så att eleverna får ett sammanhang i sina 

studier”. (Skolverket, läroplan Gy2011 övergripande mål och riktlinjer sid. 15-16). 

Skolledningens långtgående mål är att, de kärnämneslärare som undervisar yrkesprogrammens 

elever i ex Ma, En och svenska, enbart skall göra detta och inte undervisa på andra program motsv. 

Detta mål är i dagsläget inte realistiskt bl a på grund av att det inte är möjligt att uppnå en 100 % 

tjänst för en kärnämneslärare inom yrkesprogrammen. För att uppnå detta måste dessa även 

undervisa inom ramen för övriga program. 

 Tidigare studier påtalar dock en risk att bli ”hemmablind” vid arbete med elever på endast en typ av program. 

Vid arbete med elever/elevgrupper inom ex de studieförberedande programmen, med högre kunskapsnivå, 

höjer oftast läraren succesivt kraven för ett visst betyg medan vid arbete med elever/elevgrupper inom 

yrkesprogrammen, med lägre kunskapsnivå, sänker oftast läraren succesivt kraven för samma betyg. Detta 

kommer i slutändan att påverka en likvärdig bedömning gällande betygen. (Korp, 2006). 

Mot bakgrund av detta är det kanske positivt att läraren undervisar elever från både 

studieförberedande program och yrkesprogram.  Ett mål som dock är realistiskt är att det skall vara 

eleven som står i focus för allt arbete. Ett annat mål är också att kärnämneslärarnas arbetsrum, så 

långt det är möjligt, skall flyttas ut i anslutning till yrkesprogrammens. 

 Lärarnas eventuella oenighet får inte gå ut över eleven/eleverna i  fråga. De problem som nu kom 

upp i dagen i samband med att flera års planering nu skall konkretiseras blev andra än just med 
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referens till elevfocus. Lärarna är inte negativa till ett samarbete ur ett kunskaps- och 

lärandeperspektiv utan nu belystes andra faktiska problem som handlade om rent organisatoriska 

faktorer, vilka lokaler skall man använda och inte minst gamla traditioner och praxis inom skolan som 

arbetsplats. 

För att man skall få en så bra start som möjligt på samarbetet avser skolledningen att lokalfrågan 

skjuts lite på framtiden samt att man vill synliggöra samarbetet i form av en verksamhetsplan där 

vissa tydliga direktiv för grunderna kring samarbetet tydliggöres. Vidare så vill man motivera ett 

utökat samarbete och arbete i lärarteam genom att hänvisa till styrdokument samt till tidigare 

studier och litteratur i detta ämne. Tänkt sammansättning av lärarteam har delgetts resp. berörda 

lärare och teamledare har utsetts. Det rent praktiska arbetet kring samarbetet, med focus på eleven, 

och med referens till styrdokumenten överlåts nu åt respektive lärarteam. 

 Ett litet öga samtidigt i litteraturen får mig att, med ref till ovanstående, reflektera och citera följande: ”Allt 

gemensamt arbete förutsätter en gemensam idé om vari det gemensamma arbetet består”. (Berg, Sundh, 

Wede, 2012, sid. 232). Med andra ord Varför? skall vi ha ett samarbete. Detta kan i första anblicken vara 

självklart men för många lärare så råder en oenighet i just denna fråga. 

Ett tidigt exempel på detta är ett projekt som genomfördes på Gullmarsgymnasiet i Lysekil, där en 

ljusstöpningsmaskin skulle tillverkas. Detta arbete genomfördes som ämnesövergripande och där styrteknik, 

verkstadsteknik, CAD-teknik, plåt, svets, administration, marknadsföring, företagsekonomi, svenska, engelska 

mm samverkade. Nu växte också allmänt en insikt fram om en organisatorisk grund dvs en styrning som kunde 

tala om hur det ämnesövergripande arbetet skulle gå till. Man ställde en viktig fråga: -Var det ämnet eller 

eleven som skulle vara i centrum? Vid ett gymnasie i Göteborg så utarbetades nu lokala arbetsplaner för varje 

kurs och hur ämnena kunde färgas in i varandra. Vid ytterligare ett gymnasie i Göteborg påtalades ett ökat 

intresse för kärnämnet som ett resultat av infärgningen. Infärgningen skulle inte bara ses på individnivå utan 

att även arbeten i projekt och övriga problemlösande uppgifter och lärande var föremål för detta arbete. Man 

måste se möjligheterna och inte hindren och klara ut VARFÖR? skall vi ha ett samarbete.(Rudhe och skolverket, 

1996).   

 

Mitt val av ämne för studien motiveras och stärks av att, på min dåvarande VFU-plats, en skånsk stor 

gymnasieskola, pågår just nu en omorganisation i syfte att stärka samarbetet mellan kärnämnes- och 

yrkeslärarna. Förslaget går bl a ut på att flytta ut kärnämneslärarna i nya arbetsrum placerade i 

yrkesprogrammens lokaler på skolan. Arbetsrummen är tänkta att vara gemensam arbetsplats för 

båda lärarkategorierna. Detta förslag till omorganisation har satt igång en livlig debatt både vad 

gäller behovet av att anpassa undervisningen i  kärnämnena och behovet av en öppen dialog och 

samarbete kring bedömning och betyg både formativt och summativt. 

 Mitt val styrs också mycket av att jag i mitt nuvarande arbete som lärare på en annan skånsk 

gymnasieskola, skola Y, själv ser behovet av ett fungerande ämnesövergripande arbete,  även inom 

ramen för gymnasiearbetet, för att kunna ge eleverna den bästa tänkbara inledningen på ett 

kommande yrkesliv. 

Respektive lärare besöker/träffar nästan aldrig eleven i den motsatta miljön på skola Y/S dvs att ex 

läraren i svenska besöker eleven i ett karaktärsämne och tvärt om, medan förhållandet oftast är det 

motsatta på skola Y. Det är oftast endast vid klasskonferenserna som lärarna möts och då hinner man 

inte diskutera det som man egentligen skulle vilja göra. På skola Y däremot träffas de flesta berörda 
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lärarkategorier, som nämndes ovan, i fikarummet dagligen och matnyttiga diskussioner sker både 

direkt och indirekt. 

 

  På yrkesprogrammen är oftast elevens klassföreståndare yrkesläraren och om eleven har dålig 

närvaro resp. tangerar ett underkänt i ett kärnämne uppmanas denne vid ex klasskonferensen att 

prata med eleven ifråga och reda ut problemen.  Ett fungerande samarbete borde kunna underlätta i 

detta fall. 

Yrkeslärarens önskemål ang. ex. elevens kunskaper i matematik uppfylles ofta inte. 

Kärnämnesläraren arbetar  efter sin plan i undervisningen vilken ,till vissa delar, inte alltid är knuten 

till vad faktiskt eleven skall/bör kunna för att göra de beräkningar som ingår i kurserna. Detta har 

visat sig vid ett flertal tillfällen på båda skolorna i undervisningen och där yrkesläraren får agera 

”mattelärare” på  bekostnad av en redan ansträngd tidsplan. Focus på själva användbarheten av 

matematiken i el-ämnet begränsas härvid starkt. På skola Y har inför Ht.14 kontakt tagits med 

matematikläraren i syfte att, så långt det är möjligt, anpassa ämnets innehåll till vad yrkeslärarna 

behöver i sin undervisning. En utvärdering av detta kommer att göras så snart detta är möjligt.  

Resultat från tidigare genomförda projekt i ämnesövergripande arbete, KAM-projektet (KAraktärsämnenas 

Matematik), vilket genomfördes på en gymnasieskola under åren 1998-2002 visade dock att en av 

förutsättningarna för att detta skulle fungera var att mer resurser i form av tid tillfördes. Lärarnas närvaro på 

varandras lektioner var av stor vikt vilket gjorde att eleverna, med egna ögon, såg lärarna arbeta mot samma 

mål. Detta tillsammans med övrig planeringstid och tid till gemensam planering gjorde att ordinarie tid, inkl. tid 

till kompetensutveckling, inte räckte till. Se vidare(Lindberg, 2010, Matematiken i yrkesutbildningen 

möjligheter och begränsningar). Och för att knyta an till de nationella proven: 

Enligt en enkätundersökning som genomfördes av skolverket 2005, ansåg också flertalet av lärarna att de 

nationella proven i matematik passar bäst på de studieförberedande programmen där kursmålen mer inriktas 

mot generell kunskap medan de däremot passar sämre för yrkesprogrammen. En lärare på byggprogrammet i 

Älvstad menar också att läroböckerna i matematik innehåller rena räkneuppgifter och att de nationella proven 

är mer ett intelligenstest än ett kunskapsprov. –Man arbetar med lite enklare saker på 

yrkesprogrammen.(Korp, 2006.). 

3.2 Kunskapsteoretisk bas 

Ur ett kunskaps- och bedömningsperspektiv, anser jag,  att  kärn- och karaktärsämneslärarna bör 

kunna involveras på ett för båda gynnsamt sätt. I elevens gymnasiearbeten och även vid 

verklighetsrelaterade problemlösande arbetsuppgifter såväl grupparbeten som dialog med varandra 

eller enskilt inom karaktärsämnet, skapa en möjlighet för eleven att, tillsammans med respektive 

ämneslärare formativt konstruera sin färdighets kunskap inom både engelska, matematik och 

svenska,  samt inte minst inom karaktärsämnet . På detta sätt bör elevens ”tysta kunskap” på ett så 

rättvist sätt som möjligt kunna plockas fram sett ur flera olika perspektiv.  Den summativa 

bedömningsprocessen med, t ex., focus på nyckelkvalifikationerna, bör även den gynnas av ett 

samarbete där elevens sociala kompetens så rättvist som möjligt kan synliggöras. 

Ett tidigt exempel på detta kommer från Strömbackaskolan i Piteå där bl a kärnämnet engelska, på ett bra sätt 

integrerats på fordonsprogrammet. Man arbetade efter att låta undervisningen i engelska börja i intresset för 

bilar hos eleverna. Man plockade fram en instruktionsbok på engelska och lät denna inspirera engelskläraren 
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att tillsammans med yrkesläraren planera undervisningen med eleverna bl a ute i verkstaden. Engelskläraren: 

”Det var inget märkvärdigt alls det vi gjorde. Men det hände något i klassen och i min relation till klassen. Jag 

kom närmare eleverna, jag blev en människa för dem och det blev en bra diskussion”. (Rudhe och Skolverket, 

1996). 

Fördelen med detta är att eleven/eleverna under det praktiska arbetets gång fortlöpande under 

kurserna uppövar och tillägnar sig en färdighet inom ett moment som slutligen  visar sig och träder 

fram indirekt. Risken är annars att, om bedömningen sker vid ett tillfälle, man inte får med elevens 

framsteg och en början till en framtida yrkesskicklighet. Detta sätt att bedöma kan sorteras in under 

”alternativa prov” där bl. a. eleven/eleverna utför praktiska uppgifter och får här visa sin kunskap i 

handling samt att hela processen , och inte bara resultatet, inbegrips. Eleverna ges också möjlighet 

att rätta till fel och brister. I detta fall så behöver läraren inte dra egna slutsatser om vad 

eleven/eleverna kan utan här observeras kunskapen direkt. ( Korp, H. (2011). Kunskapsbedömning: 

hur, vad och varför sid. 59-60.) 

 Problemet kan också vara, att eleven i det ögonblick som läraren iakttar, inte vill eller kan visa sin 

inneboende kunskap. Vi kan bara bedöma den kunskap som just då visar sig. Enligt Murphy(1995) 

kan vi plocka fram en inneboende kunskap genom en dialog med andra vuxna eller genom stöd och 

instruktioner från andra kamrater i en lärande- och bedömningssituation. Detta kan vi göra genom 

att låta eleven/eleverna tilldelas verklighetsnära uppgifter vilka skall lösas genom reflektion och 

problematisering. På detta sätt så visar sig ofta dolda talanger och kunskaper.(Carlsson, Gerrevall, 

Pettersson, 2007, sid. 33, 42). Det ovan sagda bör kunna gälla både sv, en, ma och karaktärsämne i 

samverkan.  

Att bedöma en elev innebär att läraren tar ställning till VAD, HUR och VARFÖR man skall bedöma.   

Skall bedömningen syfta till betyg eller fortsatt utveckling(summativ eller formativ), skall man 

bedöma fakta eller ex estetisk förmåga, skall man ha skriftliga prov eller observera allmänt, skall fasta 

kriterier användas eller skall man använda annat som referens och slutligen om det är enbart läraren 

som bestämmer eller om eleverna skall vara delaktiga i någon mån.(Skolverket, Kunskapsbedömning 

sid 38-55). 

 ”En professionell lärarkår måste ständigt arbeta med att öka sin bedömaröverensstämmelse. Ett arbete som 

måste vara systematiskt, långsiktigt och gemensamt”.(A Pettersson(red.), 2007, sid. 128). 

   När det gäller bedömningen så vill jag återigen, lite kort, återknyta till de nationella proven. Enligt 

skolverket,2004 så har dessa formativa och summativa funktioner och skall bl a utvärdera enskild elevers 

kunskaper. De nationella proven ska bl a stödja lärarnas arbete med en rättvis betygsättning och konkretisera 

kursmålen, dvs vara vägledande för arbetet med att uppnå kurs- resp. ämnesmålen. Redan här bör man också 

ha klart för sig att resultaten på de nationella proven är ett viktigt instrument för skolverket i deras tillsyn av 

rikets skolor. (Korp,2006.). 

Ur ett undervisnings/didaktiskt perspektiv anser jag att , om elevernas fakta- och förståelsekunskaper 

inom resp. kärnämne tydligare tillämpas i karaktärsämnenas undervisning, skulle detta medföra att 

eleverna på ett bättre sätt, sett ur ett helhetsperspektiv, förstår och inser vikten av 

kärnämneskunskaperna. Tydliga mål sätts upp med varje kursavsnitt i syfte att motivera eleverna att 

inse nyttan av utbildningen i relation till arbetslivets krav och förutsättningar. 
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 Att tänka på är att, enligt Lindberg,2002,  så får eleverna på yrkesprogrammen oftast mindre stimulans för att 

nå högre betyg i kärnämnet. Lärarna har, på dessa program, lägre förväntningar på eleverna. Eleverna ser ofta 

kärnämnena som irrelevanta till sin utbildning och blir inte motiverade att nå några höga betyg.(Korp,2006).  

Tidigare undersökningar visar också att elever oftast ges olika förutsättningar att klara de nationella proven. På 

de studieförberedande programmen är ämneskulturen, dvs motivationen för själva ämnet, mer i linje med 

ämnessynen på de nationella proven medan det däremot på de yrkesförberedande programmen råder ett 

motsatt förhållande.(Lundahl, 2009.). 

För att göra en kort sammanfattning så bör skolans undervisnings- och bedömningsarbete, så långt 

det är möjligt, anpassas till arbetslivets krav och förutsättningar samtidigt som möjligheten till 

fortsatta studier och alternativa yrkesval med erforderliga tillval mm tydliggöres för eleven/eleverna 

under kursernas genomförande. Att bedömning och undervisning sammanfogas allt mer är för mig 

viktiga förutsättningar och att detta sker enligt det internationella tankesättet  nämligen på 

kommunikativ grund med begreppen öppenhet, delaktighet och samhällelig legitimitet. Ett mer 

djupgående samarbete bör inte försämra utan snarare förbättra förutsättningarna betydligt. 

I detta sammanhang är det viktigt att reda ut vilka kunskaper vi som lärare skall förmedla dvs är det 

kunskaper inom den horisontella diskursen där dessa är vardagskunskaper som är beroende av 

sammanhanget eller är det inom den vertikala diskursen där dessa är generella kunskaper som är  

oberoende av sammanhanget eller är det en kombination av dessa och i så fall hur skall fördelningen 

ske? .Något att tänka på i detta sammanhang är följande citat: ”yrkesutövningen sker i ett 

sammanhang och att kunskaper i en vertikal diskurs behövs för att kunna göra en självständig analys, 

ta initiativ, lösa oförutsedda problem och påverka, kunskaper som ger möjlighet till inflytande både i 

arbetslivet och i samhället i stort”.( Loeb, Korp, 2012, sid. 62-63). 

Ovanstående reflektioner måste dock sättas i relation till de nationelle proven och dess funktion och 

genomförande. Tidigare undersökning började med att ställa följande fråga: -Hur definierar och mäter man 

skolans resultat från centralt håll utan att samtidigt inkräkta på den lokala friheten att definiera 

skolverksamheten? Skolverkets uppdrag 1994 innebar att de nationella proven skulle vara stödjande för lärarna 

i deras arbete med en likvärdig betygsättning och där proven ska mäta faktiska kunskaper relaterade till 

bestämda mål och fasta kriterier. Man ville ha en konkretisering av målen dvs att staten pekar indirekt ut en 

väg för hur målen skall nås. Detta strider mot principen om en målstyrd skola, där skolan själv bestämmer hur 

målen ska uppnås. Enligt (Dnr 94:2100,PM 1994-12-15, sid. 4.) påtalar skolverket själv en risk med detta 

nämligen att målrelaterade prov får en ämneskaraktär och att dessa kan komma att användas som ett stöd för 

hur undervisningen skall planeras och genomföras. Proven styr indirekt hur kunskapen kommer att förmedlas 

och struktureras. Man får i sammanhanget inte glömma bort att resultaten på de nationella proven också 

fungerar som ett instrument för skolverket i kontrollen och uppföljningen av rikets skolors verksamhet. 

Regeringen ville fortfarande 2004 har kvar provens funktion nämligen att både vara stödjande och styrande. 

Man gjorde dock ett förtydligande gällande syftet där man betonar att en mindre del av konkretiseringen av 

kurs- och ämnesmål skall vara vägledande för de nationella proven.(Lundahl, 2009). 

I detta sammanhang så måste man beakta att de kunskaper som mäts i den sk. nationella proven och som 

fordras för högre betyg är snarare andra än de som erhållits genom erfarenhetsbaserat lärande. Om man skall 

prioritera de nationella proven så förutsätter detta att kunskapsinnehåll och gemensamma betygskriterier är 

väl definierade i förhållande till provens konstruktion och till vilka undervisningen skall utgå ifrån. Om läraren 

istället väljer ett annat arbetssätt och stoff för att uppnå kursplanens mål än det som ingår i provet så blir 

elevernas resultat missvisande. (Korp, 2006). 
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De nationella provens utformning gör att dessa innehåller både uppgifter av enklare och svårare karaktär och 

omfattar både nyttokunskap och generell kunskap. De svårare uppgifterna är konstruerade så att lösningen av 

dessa skall ge eleven möjlighet att uppvisa MVG-kvalitet, motsvarande, dvs högsta betyg i relation till ämnets 

mål och betygskriterier. (Korp, 2006). De nationella proven skall dock inte vara av avgörande betydelse utan 

bara utgöra ett av många underlag för bedömningen i avsedd kurs motsvarande.(Skolverket, läroplan för 

gymnasieskola 2011, kap. 2.5, sid.14-15.). 

 

 

 

3.3 Syfte – frågeställning 

Styrdokumenten i Gy 2011 talar ett tydligt språk när det gäller ett ämnesövergripande arbete. 

Exempelvis säger Skolverket, gymnasieskola 2011 följande: 

De gymnasiegemensamma ämnena i gymnasieskola 2011 ska samspela med karaktärsämnena inom 

respektive program. Man vill också poängtera en fördjupning i den programspecifika karaktären. 

Examensmålen för respektive program skall vara grunden för planeringen av undervisningen och 

utbildningen på ex El- och Energiprogrammet. Lärarna skall planera undervisningen utifrån både 

ämnesplaner, examensmål och läroplaner. Vidare så poängteras att eleverna ska förberedas för 

kommande yrke, fortsatta studier och för att bli fullvärdiga samhällsmedborgare och att detta bäst 

utvecklas om alla ämnen som ingår i ett program samspelar. (Skolverket, gymnasieskola 2011, sid. 

13-15, 38.) 

Syftet och målet med detta arbete är att undersöka om ett ämnesövergripande arbete fungerar i 

dagsläget och vilka möjligheter och begränsningar som finns vid genomförandet. 

 

 

 

 

3.4 Tillvägagångssätt/Metod                                                                                                                      

Studier av  aktuell och relevant litteratur som dels är kopplade till teorierna kring kunskap, 

bedömning  och lärande och dels till bedömning, lärande och didaktik för yrkesämnen inom 

yrkesprogrammen har gjorts. Här ingår också till viss del  studier och kopplingar till ev. tidigare 

forskning och avhandlingar som är relevanta med anknytning till de frågor som ställts och 

formulerats under punkten ”syfte/frågeställning”.                                                                                      

Med utgångspunkt från min praktik, genomförda VFU-perioder under min lärarutbildning samt i mitt 

nuvarande arbete på annan skola, har jag och har haft möjlighet att studera och reflektera över de då 

och nuvarande fungerande/icke fungerande arbetssätten gällande samarbetet lärarna emellan såväl 

mellan yrkeslärarna som mellan kärn- och yrkeslärarna samt indirekt mellan yrkeslärarna och 

skolledningen. Jag har också haft möjlighet att föra en dialog samt ställa relevanta frågor till 
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skolledning, yrkeslärare och kärnämneslärare samtidigt som jag dels knyter an till det nuvarande och 

pågående förändringsarbete som just nu ”utspelar sig” på skola Y/S och dels refererar till 

undervisningsarbetet med behov och brister men även det fungerande ämnesövergripande arbete 

som bedrivs på min arbetsplats, skola Y. 

Fördelarna med detta tillvägagångssätt är, som jag ser det, att jag i mitt fortsatta arbete kan bygga på 

och referera till den faktiska verklighet som råder på dessa skånska gymnasieskolor  inkluderat de 

dagsaktuella problem som nästan dagligen diskuteras/diskuterades.  Skola Y/S  inrymmer  de flesta 

typer av program enligt Gy11, både studieförberedande och yrkesförberedande medan skola Y 

inrymmer enbart yrkesprogram.  Skolorna har ett väl fungerande samarbete med näringslivet och 

universitet och högskolor i närområdet vilket är en fördel för att få ett helhetsperspektiv. 

På min dåvarande VFU-skola, skola Y/S, började jag med att till skolledningen ställa frågor angående 

bakgrunden till deras arbete med att införa arbetslag och försöka att klara ut varför man ville 

genomföra detta. Därefter ställde jag samma frågor som jag avsåg att ställa till övriga lärarkategorier. 

På min nuvarande arbetsplats, skola Y, där man idag har sammansatta arbetslag ställde jag enbart 

frågor till skolledningen av samma karaktär som till övriga kategorier lärare. På båda skolorna ställde 

jag samma frågor till representanter för kärnämneslärarna i svenska, engelska och matematik.  

Följande frågor ställdes både till skolledningen och till kärnämneslärarna på båda skolorna: 

Hur kan fakta- och förståelsekunskaperna inom kärnämnena tydlig- och synliggöras inom ramen för 
karaktärsämnet? 

Kan läraren i det summativa och formativa bedömningsarbetet, inom ramen för kärn- och 
karaktärsämne, påverkas/dra nytta av ett väl fungerande lärarsamarbete? 

Vilka tankar och funderingar finns kring ett ämnesövergripande arbete gällande elevens APL ? 

Kan karaktärs- och kärnämneslärarna påverkas/dra nytta av ett väl fungerande samarbete vid 
utformningen och genomförandet av gymnasiearbetet? 

Hur fungerar det ämnesövergripande arbetet idag? 

Finns någon fungerande tydlig koppling mellan och inom olika kurser inom kärn- respektive 
karaktärsämne idag? 

Hur stort handlingsutrymme har lärarna själva för att utforma ett ämnesövergripande arbete? 

Finns det ytterligare synpunkter/reflektioner kring ett ämnesövergripande arbete? 

Följande frågor ställdes enbart till skolledningen på skola Y/S: 

Varför arbetar man aktivt med att införa arbetslag där både kärn- och karaktärsämneslärare ingår? 

Har man några tankar kring en eventuell styrning från skolledningens sida ? 

Hur tänker man kring lokaliseringen av arbetsrummen för respektive lärarkategori ? 

 



15 
 

Frågorna till både skolledning och kärnämneslärare på båda skolorna ställdes inom ramen för 

semistruktuerade intervjuer.  Intervjuerna med skolledningen genomfördes på respektive kontor på 

expeditionen medan intervjuerna med övriga lärarkategorier genomfördes på respektive arbetsrum 

alternativt i anslutande lärarrum. Resultatet, baserat på de stödanteckningar som gjordes under 

intervjuerna,  renskrevs efter genomförandet .   

På båda skolorna grundar sig också mitt resultat på de informella samtal som fördes i samband med 

att frågorna ställdes och besvarades. 

På både skola Y/S och skola Y ställdes inga direkt formella frågor till yrkeslärarna på programmet utan 

här grundar sig resultatet till uteslutande del på de dagliga dialogerna gällande undervisningen och  

på de informella samtal som förs/fördes vid lämpliga tillfällen och med anknytning till ett 

ämnesövergripande arbete över lag. Resultatet noterades/dokumenterades vid dagens slut i en LOG-

bok i anslutning till arbetets genomförande. 

Nackdelarna är att jag inte har för avsikt att medtaga elevernas synpunkter och intressen inom detta 

problemområde samt att arbetet är baserat på det arbetssätt och praxis som råder på just dessa 

skånska gymnasieskolor. Skolorna ifråga är också  förhållandevis stora  gymnasieskolor vilket indirekt 

kommer att prägla det fortsatta arbetet och där lösningen på vissa delar av problemområdet 

säkerligen skiljer sig åt beroende på storleken på skolan och vilka utgångar som finns möjliga. Mitt 

arbete och förslag till samarbetslösningar skall därför ses som kompatibelt med skolor i samma 

storleksordning och programutbud samt där elevernas egna synpunkter och intressen gällande ett 

utökat samarbete inte är medtagna. 

 Lärarnas arbetssituation är till stora delar pressad både tidsmässigt och arbetsmässigt varvid 

engagemanget i denna typ av studie är begränsad. I det tidsögonblick som jag ställde mina frågor 

gällande allmänt, bedömning, anpassning till arbetslivet och vidare studier samt övriga frågor till de 

utvalda personerna  i  fråga så fick jag uppfattningen att det i flertalet fall var första gången personen 

konfronterades med den frågan och att svaret, av förklarliga skäl, inte alltid var noga igenomtänkt 

och satt i relation till styrdokument och övrig litteratur i ämnet Om tid/vilja till bättre förberedelser 

inför genomförda intervjuer funnits samt att tiden för själva intervjun varit längre hade svaren på 

ställda frågor troligen varit mer uttömmande och där det framkommit ytterligare fakta i ämnet.  

Vissa lärare har precis börjat eller inte börjat att arbeta efter nya Gy 2011 med bl a betyg och 

bedömning och de nya kursplaner och ämnesplaner som gäller ex. i matematik där en uppdelning i 

ma 1a,1b och 1c gäller samtidigt som de nationella proven följer dessa.   Ovanstående påverkar 

resultatet och trovärdigheten i detta arbete. 

Hade det funnits tid och utrymme så hade naturligt vis en studie med intervjuer och inhämtande av 

fakta och övriga förutsättningar från ett flertal skolor varit att föredra vilket säkerligen gjort att 

slutresultatet blivit något annorlunda och av mer generell karaktär. I arbetet har skillnaden mellan en 

skola med bara yrkesprogram och en skola med både yrkesprogram och studieförberedande 

program tagits med och slutresultatet kan ses som en idébank från vilken man kan plocka valda 

delar. 
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3.5 Etiska överväganden 

Målet med arbetet är, med referens till skolornas nuvarande arbetssätt och framtida mål, att svara 

på de frågor/frågeställningar som jag nämnde i inledningen med utgångspunkt från de 

samtal/intervjuer som jag genomfört med personal från skolledningen och med lärare från kärn- 

respektive karaktärsämne. Jag har pratat med samtliga yrkeslärare med anknytning till el- och 

energiprogrammet samt en representant för sv/en-lärarna samt en representant för ma-lärarna. 

Eftersom jag genomfört min VFU och idag arbetar på elprogrammet och där arbetat tillsammans med 

de andra yrkeslärarna så informerade jag i tidigt skede dessa om vad mitt slutarbete skulle gå ut på 

och att jag behövde deras hjälp med att svara på frågor kring just samarbetet kärn- och 

karaktärsämnet. Lärarna var här överrens med förutsättningarna och samtyckte samtidigt som de var 

helt på det klara med att dom när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Skolledningen och de 

berörda kärnämneslärarna som bidragit med sina svar och kommentarer till arbetet fick på samma 

sätt erforderlig information och delgav sitt samtycke via interna mail innan intervjuer/samtal 

genomfördes. Därmed anser jag att jag uppfyllt både informations- och samtyckeskravet med 

referens till ”Etiska överväganden”. 

Några direkta personuppgifter anges inte i undersökningen utan texten innehåller endast 

kategorierna skolledning, kärnämneslärare och yrkeslärare. Uppgifter på vilka personer som deltagit i 

undersökningen förvaras på ett ytterst betryggande sätt. Några känsliga uppgifter förekommer inte. 

De svar och kommentarer som resp. personer inom resp. lärarkategori bidragit med användes endast 

i detta arbete. Konfidentialitets - och nyttjandekravet är därmed också uppfyllt.  

 

3.6 Valda delar av styrdokumenten  

Jag börjar med att ta reda på vad styrdokumenten för Gy 2011, valda delar, säger gällande 

ämnesövergripande arbete vilka bör och i vissa fall skall vara vägledande för samarbetet. 

Detta säger styrdokumenten:                                            

1).”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former- såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet- som förutsätter och samspelar med varandra. Undervisningen 

får inte ensidigt betona det ena eller den andra kunskapsformen” 

2).”Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan ska ge 

eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över 

sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper”.(Läroplan Gy2011, skolverket Kunskaper och lärande 

sid. 8). 

3).”Läraren ska: Samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen. Organisera och 

genomföra arbetet så att eleven – utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras 

att använda och utveckla hela sin förmåga, -upplever att kunskap är meningsfull och att den egna 

kunskapsutvecklingen går framåt,- får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och 

sammanhang.”( Skolverket läroplan Gy2011 övergripande mål och riktlinjer sid 10-11). 
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De gymnasiegemensamma ämnena i gymnasieskola 2011 ska samspela med karaktärsämnena inom 

respektive program. Man vill också poängtera en fördjupning i den programspecifika karaktären. 

Examensmålen för respektive program skall vara grunden för planeringen av undervisningen och 

utbildningen på ex El- och Energiprogrammet. Lärarna skall planera undervisningen utifrån både 

ämnesplaner, examensmål och läroplaner. Vidare så poängteras att eleverna ska förberedas för 

kommande yrke, fortsatta studier och för att bli fullvärdiga samhällsmedborgare och att detta bäst 

utvecklas om alla ämnen som ingår i ett program samspelar. (Skolverket, gymnasieskola 2011, sid. 

13-15, 38.) 

”Examensmålen för el- och energiprogrammet ska alltså prägla de gymnasiegemensamma kurserna, 

liksom de andra kurserna, som läses inom programmet”. Skolverket, gymnasieskola 2011, 

kommentarer till programstrukturen, sid. 98.)  

”Rektorn har, enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna, ett särskilt ansvar för att lärare i olika 

kurser samverkar så att eleverna får ett sammanhang i sina studier”. (Skolverket, Gy 2011, sid. 38). 

”Läraren ska vid betygsättningen , -utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i 

förhållande till de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs”. (Skolverket, läroplan Gy 

2011, övergripande mål och riktlinjer sid. 15-16). 

”Ämnets syfte: -Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt 

att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i 

samhälls- och yrkesrelaterade situationer. –Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga 

att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle. –När så 

är lämpligt ska undervisningen ske i relevant praxisnära miljö”.(Skolverket, läroplan Gy2011, 

matematik 4.4, ämnets syfte sid. 90).    

”Allt El- ,energi-, automations- och datortekniskt kunnande bygger på naturvetenskapliga principer. 

Att kunna utföra korrekta beräkningar är en förutsättning för yrkesutövningen. Utbildningen ska 

därför utveckla elevernas matematiska kunskaper”.(Skolverket, läroplan Gy 2011, examensmål, 3.3 

El- och Energiprogrammet.) 

 

4.0 RESULTAT 

På båda skolorna är yrkeslärarna är helt eniga och är över lag positiva till ett närmare samarbete 

medan kärnämneslärarna på skola Y/S i flertalet fall är av motsatt uppfattning. Orsaken är något 

diffus och svår att ta på. På skola Y däremot är kärnämneslärarna överlag positiva och refererar till 

tidigare ämnesövergripande projekt samt till de nuvarande positiva samarbete som finns.  

Helt uppenbart är också att, i dagsläget, ett samarbete och dialog gällande bedömningsarbetet är en 

bristvara i och med att Gy 2011 infördes. I detta fall gäller detta även yrkeslärarna emellan. En bred 

dialog ang. VAD?, HUR?, NÄR? och VARFÖR? i bedömningsarbetet efterfrågas av yrkeslärarna. Här 

har man troligtvis en stor möjlighet att lära av varandras sätt att hantera detta arbete och framförallt 

få en så likvärdig bedömning som möjligt. 
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4.1 Indirekt påverkan på eleven/eleverna. Hur kan fakta- och förståelsekunskaperna i kärnämnena 

tydlig- och synliggöras inom ramen för karaktärsämnet? 

 På skola Y uttrycker skolledningen att ett samarbete resulterar i en ”lika bra koll på eleverna” och att 

respekten mellan lärarkategorierna bidrar till en indirekt påverkan på eleverna. En intressant 

reflektion, från samma håll, är också att ”det ämnesövergripande arbetet behöver inte nödvändigtvis 

övergå i konkret handling” för att uppnå det som sagts ovan utan att ett allmänt fungerande 

samarbete och respekt mellan lärarna indirekt stärker elevernas förtroende och bidrar till positiv 

anda, motivation och trygghet.  

 Kärnämneslärarna och yrkeslärarna är här också överens om  att en bättre insyn i varandras ämne 

och kursplaner  dvs vad eleven faktiskt lär sig inom resp. ämnesområde är viktigt för ett 

ämnesövergripande arbete. I detta sammanhang vill kärnämneslärarna på båda skolorna också 

poängtera vikten av studier av styrdokumenten, ex läroplaner, examensmål, kurs- och ämnesplaner, 

gy 2011 mm., och att detta benämnes kompetensutveckling där tid avsättes till detta.  

På skola Y uttrycker läraren i svenska att, för ett ämnesövergripande arbete skall bära frukt, krävs 

även ”rätt grupp elever med rätt motivation och inställning”.    Att gemensamma arbetsrum skulle 

vara av stor betydelse är man, från skolledningens sida, på skola Y/S inte helt övertygad om utan 

menar att ett bra samarbete nog kan utvecklas även om lärarna sitter åtskilda. Däremot så är både 

kärnämneslärarna och yrkeslärarna på båda skolorna  av en annan uppfattning. Ett arbete i lärarteam 

inom samma arbetsrum bör indirekt ge en insikt om varandras kurser och ämnesplaner och därmed 

behovet av ett samarbete. Ett samarbete skapas indirekt och yrkeslärarna anser att några styrda 

möten och konferenser i detta ämne med detta blir överflödiga. 

  För att få ett samarbete att fungera fullt ut så menar skolledningen, tillsammans med både 

kärnämneslärarna och yrkeslärarna, att viljan hos lärarna är av avgörande betydelse.  

Skolledningen på skola Y vill också vara tydlig med att ett ämnesövergripande arbete inte får 

resultera i några ”övertramp” d.v.s. allt inom kärnämnet får inte referera till karaktärsämnet. Eleven 

måste få känna att kärnämnet är ett ämne i sig.   

 Skolledningen på skola Y/S har som mål att skapa en verksamhetsplan med tydliga direktiv på hur 

det ämnesövergripande arbetet, inom vissa delar, skall gå till medan man på skola Y inte vill styra 

arbetet utan överlåter detta till lärarlaget. Kärnämneslärarna på skola Y/S  efterfrågar en styrning  

och där svar på vad?, hur? och varför? framgår tydligt. Här finns också ett önskemål om vilka ämnen 

och kursmoment som skall omfattas. Detta motiverar man med att” om ordinarie lärare inte finns 

tillgänglig så skall samarbetet fortgå utan problem”. Kärnämnesläraren i svenska på skola Y vill 

däremot inte ha någon styrning från skolledningen men kan tänka sig någon form av tydliga direktiv 

angående ämnesövergripande arbete från skolverket. 

Skolledningen arbetar aktivt med att dels få kärnämneslärarna att känna sig mer delaktiga i helheten 

i elevens yrkesexamen och dels med att få så bra sammansatta lärarteam som möjligt. Man vill med 

detta succesivt överlåta det rent konkreta arbetet på lärarna själva. Ett exempel på konkret arbete 

kan vara besök på varandras lektioner vilket bidrar till helheten. 
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Den första frågan jag ställde följdes av ett påstående. Här vill jag påstå att samarbetet mellan lärarna 

och ett arbete tillsammans i gemensamma arbetslag inom exempelvis gemensamma arbetsrum bör 

få en indirekt verkan och konsekvens för eleverna, där förutom anpassning av ämnesinnehåll mm, en 

trygghet, motivation och intresse för studierna uppnås på ett bättre sätt. Eleven/eleverna känner en 

helhet och inser att alla berörda lärare och ämnen faktiskt är involverade i deras slutbetyg/examen.  

 

När det gäller påståendet så är skolledningen tillsammans med både kärnämneslärare och 

yrkeslärare på båda skolorna helt överens och poängterar att här kommer eleverna lättare att kunna 

se och känna helheten dvs att alla ämnen inom programmet faktiskt har betydelse för deras examen 

och att detta bidrar till att, på ett bättre sätt, förbereda eleverna för samhällets krav och kommande 

arbete. 

 

 

 

 

4.2 Ämnesövergripande arbete ur ett bedömningsperspektiv  

 Kan läraren i det summativa och formativa bedömningsarbetet, inom ramen för kärn- och 

karaktärsämne, påverkas/dra nytta av ett väl fungerande lärarsamarbete? 

 Kan i detta fall karaktärsämnesläraren vara delaktig i bedömningen av kärnämnet samtidigt som 

kärnämnesläraren arbetar formativt inom ramen för karaktärsämnet?.   

Skolledningen, på både skola Y och Y/S, ser det som fullt möjligt att ett ämnesövergripande 

samarbete även kan omfatta bedömningsarbetet. Kärnämneslärarna instämmer och medger att dom 

skulle kunna, delvis, bedöma sitt ämne inom ramen för karaktärsämnet och att yrkesläraren skulle 

kunna få vara med och påverka bedömningen på grundval av hur eleven löser sina uppgifter inom 

karaktärsämnets ram. Yrkeslärarna, på båda skolorna, ser det också som en stor möjlighet att vara 

med och påverka bedömningsarbetet inom respektive ämne. 

 Skolledningen på skola Y understryker också att här finns mycket att göra och att det är viljan som 

styr. Framförallt på skola Y/S, efterfrågar man samtidigt någon form av allmän diskussion om Vad?, 

Hur? och Varför? man skall bedöma ev. i form av kompetensutveckling på området. Här instämmer 

kärnämneslärarna till fullo och menar också i detta sammanhang att detta bidrar till en likvärdig 

bedömning. 

Elevens kunskaper i framförallt kärnämnena sv., en., och ma. visas tydligt inom ramen för 

karaktärsämnet. Detta får jag bekräftat varje dag i mitt undervisningsarbete.  Så här långt så möter 

det inget hinder, från skolledningens sida, att yrkesläraren är delaktig i resp. bedömning.  Det som är 

avgörande för om, det som sagts ovan, skall fungera är återigen viljan hos lärarna och att en fruktsam 

dialog kommer till stånd. Detta är både skolledningen, kärnämneslärarna och yrkeslärarna helt 

överens om . 
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 På skola Y har ett gemensamt bedömningsarbete fungerat mellan ämnena Svenska och Styrteknik 

och där en gemensam bedömningsmatris har använts.  När Gy 2011 infördes upphörde detta 

samarbete .  Indirekt så kommer  ett samarbete troligen att växa fram om lärarteamen fungerar och 

det är just mot detta som skolledningen på skola Y/S arbetar. Yrkeslärarna ser också en liten risk med 

att den summativa bedömningen, när det främst  gäller nyckelkvalifikationerna, kan göra att den 

enskilde läraren indirekt påverkas i uppfattningen av en viss elev. Man förväntar sig något som andra 

har sagt. 

 Här vill jag knyta an till tidigare studier och den sk Matteuseffekten genom Nya testamentet, 

Matteusevangeliet 25:29 : Var och en som har, han skall få , och det i överflöd, men den som inte har, från 

honom skall tas också det han har”. eller för att anknyta till yrkeslärarens utsago, det jag förväntar mig av 

eleven så blir eleven.(Illeris,2006, sid.230).  

                        

4.3 Ämnesövergripande arbete kopplat till arbetslivets krav. 

4.3.1 Ämnesövergripande arbete kopplat till elevens APL grundat på arbetslivets krav och 

förutsättningar.                                                                                                                                             

Elevens första kontakt med arbetslivets verklighet sker i samband med att man genomför APL. Nästa 

frågeställning grundade sig på anpassningsbarheten till arbetslivets krav och förutsättningar sett ur 

ett samarbetsperspektiv. 

 

 Vilka tankar och funderingar finns kring ett ämnesövergripande arbete gällande elevens APL ? 

Kan ett ämnesövergripande arbete påverka förutsättningen för eleven vid genomförandet av APL, 

och i så fall hur kan detta för- och efterarbete utformas? 

Kärnämneslärarna och skolledningen är i stort överrens om att ett ämnesövergripande arbete i 

samband med elevens APL inte fungerar idag och på skola Y betonar man att det nya Gy11 inte 

hunnit rota sig och att här idag inte finns några konkreta förslag på hur arbetet kan utformas. På 

skola Y/S kan man helt klart tänka sig att någon form av uppgift inom ämnena En och Sv tilldelas 

eleven och att denna uppgift ges utrymme att lösas under denna praktikperiod. Man kan i detta fall 

tänka sig en muntlig redovisning alternativt i form av ex en uppsats vilket genomföres efter APL-

periodens slut i helklass. 

 Skolledningen på både skola Y och Y/S säger att den viktigaste pusselbiten för att ett 

ämnesövergripande arbete i  anslutning till elevens APL skall fungera är viljan hos lärarna i både kärn- 

och karaktärsämnet. En kärnämneslärare på skola Y tror också att ”det kan vara något svårare att 

hitta konkreta förslag på samarbetsformer inom ramen för elprogrammet medan detta kan vara 

lättare på andra program ex. BF”. Kärnämneslärarna på skola Y/S säger att man måste arbeta mer 

aktivt för att eleverna skall känna en tydlig koppling mellan skolarbetet och skolperioden.  

APL-perioden är, trots allt, elevernas första och viktiga kontakt med arbetslivet. Yrkeslärarna har, när 

det gäller det ämnesövergripande arbetet kring APL , inte någon direkt uppfattning. Här koncentrerar 

man sig enbart på det rent yrkesmässiga kring elektrikeryrket, ordnar praktikplats och besöker eleven 

minst en gång på arbetsplatsen under praktikperioden. 
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4.3.2 Gymnasiearbetet ur ett samarbetsperspektiv 

Kan karaktärs- och kärnämneslärarna påverkas/dra nytta av ett väl fungerande samarbete vid 

utformningen och genomförandet av gymnasiearbetet?  

”Gymnasiearbetets koppling till examensmålen är tänkt att förstärka helhetssynen på utbildningen; 

alla ämnen och kurser som ingår i utbildningen ska bidra till de kunskaper som uttrycks i 

examensmålen. Det är hela utbildningens innehåll som sammantaget spelar roll för att en elev ska få 

gymnasieexamen.” (Skolverket, Gymnasieskola 2011, sid. 47). Gymnasiearbetet skall med andra ord 

visa att eleven är väl förberedd för arbetslivet och verkligheten. 

Kärnämneslärarna på båda skolorna anser att idag finns inget fungerande samarbete men att detta 

skulle kunna fungera om VILJAN finns.  Skolledningarna har ingen direkt åsikt om detta och menar att 

det är upp till lärarna själva om detta skall fungera. Yrkeslärarna på skola Y/S kan tänka sig ett stöd i 

bl a svenska där man menar att det ämnesövergripande arbetet  kan vara positivt vid elevernas 

förberedelser och utformning av projektutkast och projektrapporter. 

 På skola Y/S anser man att kunna förstå och hantera ex. manualer på engelska är viktiga 

förutsättningar för gymnasiearbetets genomförande. Svensk- och engelskläraren borde också kunna 

vara delaktig i gymnasiearbetet och närvara vid redovisningen  och därvid kunna arbeta både 

formativt och summativt i bedömningen av eleven/eleverna.  

 

  

4.4 Ämnesövergripande arbete idag och hur stort är handlingsutrymmet? 

4.4.1 Ämnesövergripande arbete idag 

Hur fungerar det ämnesövergripande arbetet idag? 

Finns någon fungerande tydlig koppling mellan och inom olika kurser inom kärn- respektive 

karaktärsämne idag? 

 Kärnämneslärarna på skola Y/S berättar att det pågår ett ämnesövergripande arbete inom vissa 

program men i betydligt mindre omfattning än det borde. På skola Y betonar man återigen att ett 

samarbete har fungerat inom vissa ämnen men i och med införandet av Gy 11 upphörde detta.    

Yrkeslärarna upplever att något ämnesövergripande arbete inte  förekommer i nuläget men 

välkomnar detta med öppna armar. 

 Styrdokumenten för GY 2011 talar sitt tydliga språk gällande ett fungerande samarbete vilket i sin 

tur betyder att ett mer omfattande ämnesövergripande arbete måste börja att fungera inom en snar 

framtid. Här håller  skolledningen också med och påpekar att, som nämnts tidigare, en viss styrning i 

detta fall efterfrågas i form av en verksamhetsplan att gälla för vissa delar av samarbetet. 

Skolledningarna betonar att, som också nämnts tidigare, det som är mest avgörande för ett 

fungerande samarbete trots allt är den egna VILJAN hos medarbetarna  och tänker därmed inte i 

dagsläget genomföra någon direkt styrning. 
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 När det gäller anpassningen av kärnämnena i förhållande till examensmålen för respektive program 

så betonar både skolledningen och kärnämnesläraren i matematik på skola Y/S att i ämnet 

matematik, inom ramen för Gy 2011, finns olika ”spår” för olika program med de inledande kurserna 

Ma 1a,1b och 1c. För el- och energiprogrammet så gäller det inledande spåret Ma 1a. Man betonar 

dock att detta spår, Ma 1a, gäller för samtliga yrkesprogram och är inte skräddarsytt för just el- och 

energiprogrammet men är en liten bit på väg för att anpassa matematiken till yrkesprogrammen i 

förhållande till övriga program. Av detta följer också att de nationella proven i ex matematik 

anpassas efter vilket spår man läser. 

 Yrkeslärarna på skola Y/S känner oftast inte till vad eleverna läser inom resp. kärnämne, vilka 

kärnämneslärarna är och var dom har sina arbetsrum.  

 

 

4.4.2 Handlingsutrymmet 

Hur stort handlingsutrymme har lärarna själva för att utforma ett ämnesövergripande arbete? 

När det gäller handlingsutrymmet, dvs hur mycket kan kärn-respektive karaktärsämneslärarna ägna 

åt just det ämnesövergripande arbetet och hur stort utrymme finns det för detta arbete i förhållande 

till gällande ämnes- och kursplaner, börjar jag med att tala med yrkeslärarna. Yrkeslärarna var av den 

uppfattningen att kärnämneslärarna inriktade sin undervisning mer mot de nationella proven och 

därmed, av praktiska skäl, nedprioriterade det ämnesövergripande arbetet. Yrkeslärarna ville inte 

utveckla och kommentera detta vidare. Skolledningen svarade att den viktigaste faktorn för hur 

mycket tid och resurser som kan avsättas till det ämnesövergripande arbetet inom ramen för 

kärnämnets undervisning var just de nationella proven. Min följdfråga blev i detta läget i vilken 

utsträckning kärnämneslärarna har möjlighet att nedprioritera de nationella proven? Här fick jag 

inget direkt svar utan skolledningen hänvisade till att kärnämneslärarna själva fick bestämma detta. 

 Kärnämneslärarna svarade att en prioritering av ämnesplanernas mål  och centralt innehåll i kursen i 

syfte att nå höga resultat på de nationella proven  resulterar i sin tur i att mindre resurser kan 

avsättas till förmån för ämnesanpassningen inom ramen för samarbetet. 

Den första kommentaren från både skolledningen, kärnämneslärarna och yrkeslärarna blev ,redan 

från början, klar och tydlig i frågan om handlingsutrymmet. De nationella proven har en avgörande 

inverkan på hur mycket tid som kan avsättas till det ämnesövergripande arbetet. 

 

4.4.2.1 Nationella prov 

Kärnämneslärarna ,på skola Y/S,  i matematik, svenska och engelska tycker att styrdokumenten säger 

emot sig själv när det gäller det ämnesövergripande arbetet. Kärnämneslärarna svarar också att man 

inte alltid gillar de nationella provens utformning och menar att dessa, i stora delar, inte är relevanta 

mot vad yrkeseleverna behöver och har nytta av i verkligheten. Skolledningen på skola Y lyfter 

speciellt fram matematiken där man anser att de nationella proven är starkt begränsande för ett 

samarbete samtidigt som man anser att, inom vissa kärnämnen, genomföres nationella prov som 
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inte behöver genomföras. Styrdokumenten för Gy2011 påtalar å ena sidan ett utökat 

ämnesövergripande arbete samtidigt som man å andra sidan vill prioritera de nationella proven med 

specifika ämnesplaner för att uppnå bra betyg i respektive kärnämne. Detta resulterar indirekt i ett 

mindre utrymme för samarbete kärnämne/karaktärsämne.                                                                   

4.4.2.2 Betyg i relation till nationella prov 

 

Svenska/engelska lärarna på skola Y/S upplever  att, för att uppnå betyget A enligt fastställda 

betygskriterier för respektiver kärnämne, så måste undervisningen inriktas mer inom ramen för 

ämnets specifika mål och mindre mot samarbetet, det ämnesövergripande arbetet, och därmed 

indirekt mindre mot vad som egentligen finns behov av inom karaktärsämnet 

 Kärnämneslärarna i engelska och svenska ser ett resultat av ett utökat samarbete genom att 

ämneskunskaperna mer anpassas efter elevernas behov medan däremot en inriktning mer mot de 

nationella proven resulterar i att ämneskunskaperna i högre grad anpassas efter statistik och vidare 

studier på högskolan motsvarande. På skola Y/S  pekar man också på att vissa friskolor ned-

prioriterar de nationella proven och istället anpassar kärnämnenas innehåll på ett bättre sätt. 

 Med andra ord: Mer ämnesövergripande arbete ger, för eleven, lägre betyg i resp. kärnämne medan 

mindre ämnesövergripande arbete ger, för eleven, högre betyg. 

 

”Här finns dock en uppenbar risk att proven förlorar legitimitet i den stund de inte längre är autentiska också för 

lärarna, dvs. i den stund de upphör knyta an till lärarnas didaktiska behov. Ju mer de måste kommunicera med 

ett snabbt språk, desto svårare kan det bli att upprätthålla det långsamma”. (Lundahl, 2009, sid. 208). 

 

4.7.2.3 Arbetsmiljön/arbetstiden 

Kärnämnesläraren i matematik på skola Y/S menar att om man ytterligare skall anpassa Ma1a till 

varje enskilt program/klass så krävs lite olika lektionsplanering för varje tillfälle inom ramen för 

samma kurs. Detta medför ett mer-jobb för läraren och därmed krävs mer tid. Till detta skall läggas 

att läraren även undervisar på de studieförberedande programmen. Läraren i matematik menar 

också att lärarteamen kan riskera att splittras just på grund av att lärarna oftast undervisar inom flera 

olika program och kurser med tidspressat schema. Skolledningen och kärnämneslärarna på skola Y 

lyfter hela tiden i våra samtal fram att det krävs mer tid, i ett redan pressat arbetstidsschema,  för att 

ett samarbete skall fungera fullt ut och refererar till tidigare erfarenheter  av detta innan 

genomförandet av Gy11. Som nämnts tidigare så finns idag, när det gäller det 

gymnasiegemensamma ämnet matematik, matematik 1a 100p som är ett inledande spår anpassat 

för samtliga yrkesprogram.  

5.0 Övriga frågor och svar ur ett samarbetsperspektiv 

Finns det ytterligare synpunkter/reflektioner kring ett ämnesövergripande arbete? 
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5.1 Matematiken   

Den sista och femte frågan var av mer allmän karaktär och där jag frågade om respektive skolledning, 

kärnämneslärare och yrkeslärare hade några övriga synpunkter/kommentarer kring det 

ämnesövergripande arbetet.  En fråga som yrkeslärarna focuserar på är ämnet matematik och där 

man tycker sig se ett ganska stort behov av samarbete.  

Yrkeslärarna vill att lärarna i matematik tar del av kursplanerna inom karaktärsämnet för att på detta 

sätt lättare kunna anpassa sin undervisning. Man vill också att undervisningen i matematik bättre tid-

anpassas till andra kurser  dvs att innehållet i matematik-undervisningen matchas efter vad eleverna 

just i en viss karaktärsämnes- kurs arbetar med. Man eftersöker också mer utbildning i trigonometri. 

Kärnämnesläraren i matematik på skola Y/S  anser att det ämnesövergripande arbetet måste vara av 

ömsesidig karaktär dvs att även yrkesläraren sätter sig in i kursplanen för ex matematik och på detta 

sätt öppnar upp för en bra dialog. Man kan tänka sig att arbeta betydligt mer mot elprogrammet 

men man upplever samtidigt att intresset för matematik ur ett elevperspektiv är i dagsläget lågt och 

vill gärna att man tillsammans försöker att svara på frågan: -Hur ökar man intresset för ämnet 

matematik? Yrkeslärarens önskemål ang. ex. elevens kunskaper och färdigheter i matematik 

uppfylles ofta inte. Kärnämnesläraren arbetar efter sin plan i undervisningen utan någon dialog med 

karaktärsämnesläraren, vilken inte alltid är knuten till vad faktiskt eleven skall/bör kunna för att göra 

de beräkningar som ingår i kurserna. Detta har visat sig vid ett flertal tillfällen i undervisningen och 

där yrkesläraren får agera ”mattelärare” på bekostnad av en redan ansträngd tidplan.  

 Yrkeslärarna på skola Y har inför starten av höstterminen 2014 etablerat ett samarbete med en av 

matematiklärarna i syfte att bättre anpassa elevernas matematikkunskaper efter elprogrammets 

behov. 

  Några slutsatser som man tidigare gjort i studier gällande matematikens betydelse i yrkesämnena visar att 

fortfarande råder oenighet om vad eleverna skall undervisas i. Är det yrkesräkning eller matematik ?.Vidare så 

står man inför det faktum att eleverna dels skall utbildas i matematik som är användbar i själva 

yrkesutövningen och dels så skall utbildningen ge kunskaper i matematik för ett livslångt lärande, mer generell 

kunskap. Man har också kommit fram till att det råder stora skillnader i hur yrkeslärarna och matematiklärarna 

ser på ämnet matematik som sådant. Se vidare ( Lindberg, 2010.).     

Skolverkets enkät (2005 a), visar också att matematik är det ämne där lärarna uteslutande grundar sin 

betygsättning på genomförda prov. Proven följer läromedlens kapitel. I enkäten talade varken elever eller 

lärare om möjligheten att använda t ex projektarbeten, grupparbeten, inlämningsuppgifter eller övriga 

praktiska uppgifter för att visa sina kunskaper. Däremot så visade enkäten att lärarna i svenska och engelska 

använde mindre av proven vid betygsbedömningen och att elevernas kunskaper skall utvärderas med allsidiga 

uppgifter. Kunskaperna får därigenom en mer sammansatt och rättvis bild. (Korp, 2006).    

 

6.0 Slutsats/Diskussion         

När jag valde ämnesområdet ämnesövergripande arbete i gymnasieskolan så var nog min tanke att 

detta är inte så svårt i sig utan det handlar nog bara om att vilja och att börja att arbeta med detta. 

När jag väl började att sätta mig in i problematiken så insåg jag ganska snabbt att här fanns betydligt 

mer att ta hänsyn till än vad jag inledningsvis insåg. Min första del i arbetet var att studera de 
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styrdokument som finns och som är kopplade till nya Gy2011 vilket talar ett tydligt språk när det 

gäller det ämnesövergripande arbetet. 

  Som jag skrivit i inledningen, så hade en början till ett arbete i lärarlag, med syfte att just arbeta 

med det ämnesövergripande, för första gången sett dagens ljus på den skånska gymnasieskola där 

jag gjorde min avslutande praktik i min utbildning samtidigt som man idag arbetar i fungerande 

lärarlag på den gymnasieskola där jag i nuläget arbetar. Nu såg jag min chans att dels vara med från 

början och få ta del av det svåra arbetet med att just hitta en motivation hos lärarna och att våga ta 

första stegen mot ett fungerande samarbete  och dels studera samarbetet där man idag arbetar i 

fungerande lärarlag. 

Mitt arbete inriktar sig bara mot förutsättningarna på  gymnasieskola Y och Y/S och detta har 

naturligtvis gjort att bredden och slutresultatet av mitt arbete inte kan ses som något direkt generellt 

att gälla på alla typer av gymnasieskolor. Hade det funnits tid och utrymme så hade naturligt vis en 

studie med intervjuer och inhämtande av fakta och övriga förutsättningar från ett flertal skolor varit 

att föredra vilket säkerligen gjort att slutresultatet blivit något annorlunda och av mer generell 

karaktär. I arbetet har skillnaden mellan en skola med bara yrkesprogram och en skola med både 

yrkesprogram och studieförberedande program tagits med och slutresultatet kan ses som en idébank 

från vilken man kan plocka valda delar. Här tror jag också att det finns möjlighet till fortsatt forskning 

och arbete då en anpassning av gymnasieskolornas nuvarande fungerande eller icke fungerande 

ämnesövergripande arbete är i behov av att anpassas till nya Gy2011. 

För att återgå till mitt arbete, som är ett arbete med utgångspunkt från behov och förutsättningar på 

både skola y och Y/S, så kom jag redan under min vfu  in mitt i en början till en omorganisation där 

yrkeslärarna överlag var positiva till samarbetet medan kärnämneslärarna verkade svåra att 

övertyga.  Praxis, gamla traditioner och tidigare arbetssätt på skola Y/S präglar, enligt min 

uppfattning, starkt situationens allvar. 

 Som jag nämnde inledningsvis så talar styrdokumenten i anslutning till nya Gy2011 sitt tydliga språk 

när det gäller det ämnesövergripande arbetet.  Examensmålen för respektive program skall vara 

styrande för undervisningen inom samtliga ämnen, även kärnämnena. Redan här förstår man att det 

är inte bara en fråga om att vilja eller inte vilja utan här måste någon form av styrning komma till 

stånd samtidigt som väl sammansatta lärarlag där viljan och motivationen sakta byggs upp är av stor 

betydelse. 

Samtidigt som jag studerade styrdokumenten så ville jag genomföra intervjuer motsvarande med 

både yrkeslärare, kärnämneslärare och skolledning i syfte att hämta in deras syn på samarbete över 

gränserna . När det gällde yrkeslärarna så kände jag väl till deras syn på detta i och med att jag 

arbetat/arbetar med flera av dessa i olika perioder under min praktik och i mitt nuvarande arbete så 

att prata om detta med dom var inte något problem. Eftersom skolledningen på skola Y/S satt igång 

arbetet med en omorganisation och att skolledningen på skola Y redan arbetar i lärarlag var redan 

deras ståndpunkt klar så här fick jag klart och tydligt svar på mina frågor. Att få tid och utrymme för 

en intervju med kärnämneslärarna i matematik, svenska och engelska var något svårare vilket 

resulterade i att jag till slut fick tala med en representant för svenska/engelska och en representant 

för matematik på skola Y/S och en representant för svenska på skola Y.  Med facit i hand så skulle en 

fortlöpande kontakt med respektive kärnämneslärare under min praktikperiod varit att föredra. 
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Överlag så är lärarna positiva till innehållet i mina frågor och påståenden och till ett 

ämnesövergripande arbete på grundval av det som råder i nuläget. Alla var överens  om  att eleverna 

påverkas indirekt positivt av ett samarbete där dom känner att alla lärare och ämnen är 

betydelsefulla för deras examen. 

Min förhoppning är att frågorna i sig väckte lite tankar och idéer för fortsatt verksamhet medan jag 

samtidigt, nu i efterhand, insåg att jag som inledande fråga skulle valt frågan –Varför skall vi ha ett 

ämnesövergripande arbete?. 

Ämnesövergripande arbete idag. Att väl sammansatta lärarlag med rätt motivation och vilja  är en  

grundförutsättning för det ämnesövergripande arbetet är vi överrens om och det är just detta som 

man i skolledningen på skola Y/S, arbetar med i inledningen av detta arbete. Detaljerna för hur man 

utformar undervisning mm är sedan upp till lärarlaget enligt skolledningarna. I nuläget ligger lärarnas 

fokus på skola Y/S främst på vilka lärare som skall ingå i teamet, eventuella byte av arbetsrum och 

övriga organisatoriska frågor. En känsla jag har fått vid mina intervjuer är att man inte direkt har 

funderat på några detaljer kring samarbetet gällande teorier kring kunskap och lärande, bedömning, 

didaktik  och framförallt VARFÖR? vi skall ha ett samarbete där det är eleven som skall vara i fokus 

och att han/hon skall ges bästa möjliga förutsättningar för övergången mellan skolan och arbetslivet.   

 Ämnesövergripande arbete ur ett bedömningsperspektiv. När det gäller bedömningsarbetet så 

råder det fortfarande oenighet om hur bedömning skall ske och man söker svar på frågorna VAD, 

HUR och VARFÖR? skall bedömning ske enligt det nya Gy 2011. Lärarna och framförallt yrkeslärarna 

på skola Y/S eftersöker kompetensutveckling inom betyg/bedömning vilket jag tror är det första 

steget mot att använda bedömning ur ett ämnesövergripande perspektiv. Ett arbete i lärarlag kan 

säkerligen få en indirekt positiv verkan på bedömningsarbetet då en bredare dialog mellan olika 

lärarkategorier öppnar upp för nya tankesätt i relation till Gy2011. 

APL och Gymnasiearbetet ur ett samarbetsperspektiv. När det gäller anpassningen till arbetslivet 

och vidare studier, ur ett ämnesövergripande perspektiv,  så hade varken skolledning, 

kärnämneslärare eller yrkeslärare några direkta funderingar och idéer i dagsläget. Yrkeslärarna 

däremot kunde tänka sig någon form av koppling när det gäller gymnasiearbetet i bl a svenska och 

engelska. När det gäller vidare studier så återkommer jag till detta senare men när det gäller ex APL 

och gymnasiearbetet så tror jag att här finns det en del att göra med tanke på att detta är elevernas 

första kontakt med verkligheten. Man kan i detta sammanhang också fundera över vilken balans vi 

skall ha mellan generell och nyttig kunskap.  Här tror jag också, som även uttalades av lärarna, att det 

är viljan och engagemanget både från lärare och elever som styr. 

Övriga frågor och svar ur ett samarbetsperspektiv. Matematiken. När det gällde övriga 

kommentarer och synpunkter så hade yrkeslärarna en fråga kvar nämligen 

matematikundervisningen. Här ansåg man att denna på ett betydligt bättre sätt borde kunna 

anpassas efter vad eleverna verkligen har nytta av .  I detta ämne hänvisade läraren i matematik på 

skola Y/S, till att man kommit en liten bit på väg genom att kurserna omarbetats för att vara 

någorlunda anpassade efter yrkesprogrammen som helhet och att de nationella proven följer 

därefter. I praktiken framkom att ämnet mer eller mindre följer läroboken med de nationella proven 

som mål och att någon dialog med yrkeslärarna inte förekommer i syfte att anpassa ämnet efter 

verkligheten. Här fick jag också uppfattningen att intresset för ämnet var överlag lågt och att lärarna 
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gärna ville diskutera lösningar för att göra detta intressant för eleverna och att arbeta mer mot 

elprogrammet i ämnesövergripande syfte. 

 I min dialog med läraren i matematik på skola Y/S så kom vi fram till att styrdokumenten talar om ett 

tydligare ämnesövergripande arbete och att ämnets syfte bl. a är att kunna lösa matematiska 

problem i yrkesrelaterade situationer, att kunna sätta in matematiken i olika helhetssammanhang 

och att undervisningen, när så är lämpligt, skall ske i praxisnära miljö. Om detta ska vara möjligt så 

måste ett samarbete komma till stånd. När man vidare konstaterar att den obligatoriska kursen 

Ma1a 100p endast läses i åk 1 och att ytterligare kurser är tillvalskurser vilket resulterar i att de flesta 

endast läser ma i åk 1 så började åtminstone jag undra över hur det ämnesövergripande arbetet 

skulle utformas. Lägger man sen också till att undervisningen bör ske i praxisnära miljö och att ämnet 

skall anpassas efter yrkesrelaterade situationer när våra elever inte direkt börjat närma sig en 

verklighetsnära miljö i åk 1 blir det ämnesövergripande arbetet än mer avlägset.  

 Är det kanske så att matematiken som ämne mer skall ses med ett bredare perspektiv där 

bedömning och undervisning skall grundas på utveckling av kunnandets bredd, innehåll och kvalitet 

och inte bara omfatta direkta beräkningar inom exempelvis ellärans ohms lag. Detta bör kunna ge 

eleven matematiska kunskaper av en mer generell karaktär och som inte bara är direkt tillämpbara 

inom elprogrammets specifika yrkeskontext utan kan användas för att utöka yrkesbredden och 

vidare studier. Denna sk matematiska beredskap utveckla r elevens förmåga inom begrepp och 

samband, problem och modellering, procedurer och rutinuppgifter, kommunikation och 

argumentation samt sammanhang och relevans .Se vidare(Gustafsson, Mouwitz, 2008, sid.28-29). 

Jämför(Skolverket, läroplan för gymnasieskola 2011, matematik 4.4 ämnets syfte, sid. 90, matematik 

1a 100p, sid. 92). 

Min tanke med detta är att man kanske skulle överväga att utöka den obligatoriska matematiken att 

omfatta fler poäng och på så sätt öka och fördjupa elevernas matematiska beredskap genom att  

även låta eleverna läsa matematik i åk 2 och åk 3?. Nu skulle man också kunna, på ett bättre sätt, 

praktiskt arbeta ämnesövergripande. Denna reflektion kan säkerligen vara utrymme för vidare 

forskning och studier framöver. 

I skolan så ägnar man oftast tiden på mattelektionerna till att lösa olika matematiska problem av 

teoretisk karaktär och som inte har någon direkt verklighetsanknytning. Man försöker inte att, utifrån 

teorin, formulera praktiska problem. Ser man matematiken ur det praktiska kunnandets perspektiv 

så upplevs denna mer som instrumentell. Vid användandet av matematiken i praktiken finns inte 

något direkt behov av att kunna härleda teorin bakom utan det är just användbarheten som blir 

aktuell. Påståendekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap är tre kunskapsnivåer som 

är beroende av varandra. I skolan så är påståendekunskapen dominerande men till slut så måste 

denna kunskap, inom alla ämnen, sättas in i ett större sammanhang. När eleverna , efter att ha byggt 

upp påstående- och färdighetskunskaper i ett sammanhang med simulerad verklighet i skolan, träder 

in i den riktiga verkligheten så blir dom oftast hjälplösa den första tiden. I en praktisk situation 

upplevs matematiken som instrumentell dvs man använder den oftast som ett verktyg för att lösa ett 

visst problem. Något direkt intresse för ämnet som sådant finns inte. (Gustafsson, Mouwitz, 2008, 

sid. 18-19, 23-25.) Kanske kan användandet av matematiken, ur det praktiska kunnandets perspektiv, 

vara en början på svaret  –Hur ökar man intresset för ämnet matematik?.   
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Allmänna reflektioner. Ett svar och reflektion som jag fick uteslutande vid all dialog med resp. lärare 

var att det är viljan, före en mer eller mindre medveten direkt förankring i styrdokument och övriga 

teorier bakom, som är avgörande för om ett ämnesövergripande arbete skall komma att fungera 

eller ej. Med hänvisning till styrdokumentens ”skall” så är viljan inte heller här helt avgörande utan 

mer en faktor för om arbetet indirekt blir bra eller dåligt. Att viljan i sig dock är av betydelse framkom 

redan i studier 1979/80, då SYS språkligt samarbete mellan yrkeslärare och svensklärare startade 

inom Uppsala högskoleregion. En viktig förutsättning för att denna typ av samarbete skulle kunna 

tillämpas på andra gymnasieskolor var just att lärarna VILL arbeta tillsammans. En annan viktig 

förutsättning var också att schemat möjliggör ett samarbete. Se vidare(Davidsson, Gullberg 

Bergström 1989.) Att schemat är av stor betydelse är självklart men anmärkningsvärt är att detta inte 

berörts vid något tillfälle i min dialog med berörda parter.  

Skolledningen på skola Y/S påtalade i inledningen att man borde i ett tidigt stadie, i samband med att 

arbetet startade, tydligare refererat till tidigare studier i ämnet och till de nya styrdokument som Gy 

2011 utgår ifrån. Kärnämneslärarna påtalade också vikten av kompetensutveckling inom både 

bedömning och just det ämnesövergripande arbetet med referens till bl a styrdokumenten medan 

yrkeslärarna ville ha kompetensutveckling inom främst bedömning och betyg. Vikten av 

kompetensutveckling blir tydlig i och med dessa önskemål och kan vara avgörande för utvecklingen 

av det ämnesövergripande arbetet i stort och där man, så tydligt som möjligt, bör svara på frågan 

VARFÖR? skall vi ha ett samarbete där eleven står i fokus. 

 Detta tillsammans med väl fungerande lärarlag där vilja och motivation växer fram, vilket just nu är 

skolledningarnas arbete, och där man enligt tidigare nämnda aktionsmodellen med reflektion och 

utarbetande av det rent praktiska rörande undervisning och bedömning lägger grunden för en 

gemensam idé kring samarbetet. Detta bör vara en god förutsättning för arbetet och där 

eleven/eleverna kan känna motivation och trygghet tillsammans med alla berörda lärare. 

 Med anknytning till fortbildning och kompetensutveckling visar tidigare studier, att reflektioner kring det 

ämnesövergripande arbetet gjorda i början på 2000-talet, pekar på vikten av kompetensutveckling. Dels så behövs det en 

fortbildning inom det egna yrkesområdet för yrkeslärarna och dels så behövs det en kompetensutveckling, för både kärn- 

och karaktärsämneslärarna, med god pedagogik och didaktik. Eleverna får på detta sätt en relevant yrkesutbildning och där 

möjligheter till fortsatta studier och utveckling möjliggöres. Se vidare( Lindberg, 2010). 

Jämför också(Carlström, Carlström Hagman, 2006). Med ref till ovanstående så behövs en utvärdering av verksamheten för 

att förbättra och förändra. Här är det viktigt att vara medveten om målen för verksamheten, bl a det som står i 

styrdokumenten, och informationen som detta grundar sig på. Även här bör utvärderingen präglas av helheten dvs att man, 

om möjlighet finns, även tar hänsyn till åsikter och kommentarer från elever, föräldrar och arbetsliv. Utvärderingens syften 

är att kontrollera nuvarande resultat för att skaffa underlag för förändring. Även om nuvarande verksamhet, enligt 

nuvarande synsätt, fungerar bra så får detta inte hindra att man strävar efter att förändra och utveckla verksamheten. 

Innan utvärderingen sätts igång så bör man diskutera vad som är väsentligt att få kunskap om och VARFÖR?, hur vi 

uppfattar problemet samt vilka förutsättningar, antaganden och värderingar som ligger bakom. Utvärderingen i detta 

sammanhang, men även allmänt, måste ses som en drivande kraft för personal- och verksamhetsutveckling. 

Handlingsutrymmet. En frågeställning som visade sig vara en avgörande faktor för det 

ämnesövergripande arbetets omfattning, vilket jag återkommer till senare, var frågan om 

handlingsutrymmet dvs hur mycket tid och resurser som kan avsättas till samverkan. Yrkeslärarna 

antydde lite försiktigt att kanske hade de nationella proven något med saken att göra medan både 

skolledningen och kärnämneslärarna tydligt bekräftade detta. Något som också hade betydelse var 
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arbetsmiljön och arbetstiden vilket jag också återkommer till senare. Helt klart var i varje fall att 

dessa två faktorer hade stor betydelse för handlingsutrymmet och verkade starkt begränsande. 

Men finns det nu något som direkt eller indirekt kan bromsa det ämnesövergripande arbetet? Först 

vill jag återknyta till det som jag skrev i inledningen dvs att eleverna går från skolans förutsägbara, 

simulerade verklighet ut till en verklighet som är mer oförutsägbar än någonsin och där kraven är 

höga på elevens förmåga till anpassning, problemlösning och att hitta alternativa lösningar. Jag 

återgår nu till frågan om handlingsutrymmet där två huvudfaktorer framträdde som direkt 

bromsande på det ämnesövergripande arbetet nämligen arbetstiden och de nationella proven.       

Arbetstiden. När det gäller arbetstiden så poängterade både läraren i matematik och svenska att mer 

tid måste avsättas till dels det rent konkreta undervisningsarbetet och dels till för- och efterarbete. 

Detta har, som omnämnts innan , verifierats i tidigare studier gällande ämnesövergripande arbete.   

Bland annat så påtalades olika lektionsplanering för samma ämneskurs beroende på till vilket 

program och inriktning ämnesanpassningen riktades mot. Detta är en organisatorisk, men nog så 

viktig fråga, som lärarlagen får reflektera över och diskutera med skolledningen. Jag berör inte denna 

bromskloss mer i detta arbete. De nationella proven däremot betydde betydligt mer i sammanhanget 

än jag inledningsvis räknade med.  

Nationella proven. Yrkeslärarnas försiktiga antydan om att de nationella proven var en viktig faktor i 

det ämnesövergripande arbetet verifierades snabbt av både kärnämneslärarna och av skolledningen. 

Här framkom att undervisningen i kärnämnena uteslutande planerades och genomfördes med mål 

och kunskapskrav i nära relation till de nationella proven vilket också är ett av skolverkets huvudsyfte 

med dessa prov. Att vara stödjande för lärarna i undervisnings- och bedömningsarbetet. Av betydelse 

är också det andra syftet, nämligen att vara ett instrument för skolverkets kontroll av 

gymnasieskolorna i allmänhet. Mot bakgrund av direktiven om en målstyrd skola och att nya Gy 2011 

förespråkar mer ämnesövergripande arbete vilket i sin tur indirekt gör att konkretiseringen av mål 

och kunskapskrav mer ökar avståndet till inriktningen mot de nationella proven ansåg 

kärnämneslärarna att styrdokumenten säger emot sig själva. Man ansåg också att innehållet i proven 

oftast inte var relevant mot vad eleven/eleverna använder i verkligheten. Den allmänna 

uppfattningen är att proven mer innehåller inriktning mot generella kunskaper än mot de kunskaper 

som eleven faktiskt har nytta av i just en specifik yrkesrelaterad situation. 

 Jag citerar lärarnas reflektion och svar gällande nationella prov:   -att man ”inte gillar provens 

utformning och relevans till verkligheten” samt  –att ”ämneskunskaperna mer anpassas efter statistik 

och vidare studier”.   

 Studier visar att man måste beakta provens två olika kommunikationsformer för bedömningen. Skall det ske 

på grunden av ett långsamt språk dvs ska provens konstruktion vara beroende av verklighetens krav, vara 

utförliga och vara kompatibla med undervisningens påverkbarhet och utveckling ? eller ska provens 

konstruktion ske på grunden av ett snabbt språk dvs vara av konkret mätbar typ, objektiv och statistisk samt 

vara ett kontrollinstrument för resultatkontroll av genomförd undervisning, summativ bedömning ?. (Lundahl, 

2009).    

 För att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleven när det gäller anpassningen till arbetslivets 

krav och förutsättningar, fortsatta studier och ev. byte av yrke så är en bra balans mellan vertikal och 

horisontell diskurs, mellan generell och nyttig kunskap, att föredra. Som jag nämnt tidigare i texten, 

så betonade skolledningen på skola Y just detta genom att uttrycka att ”inga övertramp skall ske” 
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dvs. att allt inom kärnämnet får inte relateras till elektrikeryrket och dess förutsättningar. För att 

uppnå denna balans så måste man kanske ställa sig frågan –Hur stor del av undervisningen skall utgå 

från de nationella proven respektive utgå från nyttig kunskap? –Hur påverkas elevens möjligheter till 

ett högt betyg i kärnämnet av ovan nämnda balans?, -Behöver konstruktionen av proven ändras? dvs 

skall de vara konstruerade på ett långsamt språk, vara anpassade till en formativ undervisning och 

bedömning och vara verklighetsrelaterade, eller på ett snabbt språk, vara summativa i bedömning för 

slutbetyg ? 

 Jämför tidigare omnämnda studier, matematik i relation till karaktärsämnet,  angående dilemman med 

matematik för yrkesutbildning alternativt matematik för livslångt lärande. Yrkesräkning alternativt matematik? 

(Lindberg, 2010). 

 

Eftersom proven har en instrumentell funktion för kontroll av hela skolsystemet så måste man också 

betänka detta i det fortsatta arbetet men kanske är det så att de nationella proven behöver 

omarbetas och anpassas ännu mer efter nya Gy 2011 och då med speciellt fokus på det 

ämnesövergripande arbetet. Här finns helt klart utrymme för fortsatta studier och forskning. 

 Kanske är det idag så att konstruktionen på proven mer lutar åt ett ”snabbt språk” och att det på 

yrkesprogrammen uppfattas mer som icke relevant mot verkligheten? 

I detta sammanhang är det också, som jag ser det, av största vikt att man reflekterar över och 

diskuterar hur man skall hantera och förhålla sig till de nationella proven satt i relation till det 

ämnesövergripande arbetet. Det ämnesövergripande arbetet skall bl a resultera i en 

verklighetsbaserad balans mellan vertikal och horisontell diskurs dvs mellan generell och nyttig 

kunskap allt för att förbereda eleverna inför sitt kommande yrke men även för eventuella fortsatta 

studier och möjligheten till byte av yrke.  

 

Slutsummering. När jag summerar mitt resultat så tror jag mig se att en viktig förutsättning för att 

det ämnesövergripande arbetet skall börja fungera, och innan man planerar detaljerna i själva 

undervisningsarbetet dvs Hur man skall gå till väga?, är att alla berörda lärare inklusive skolledning är 

uppdaterade när det gäller styrdokument och övrig forskning i ämnet. Alla måste läsa och sätta sig in 

i styrdokumenten som gäller för nya Gy 2011 inklusive betyg och bedömning. 

 En kompetensutveckling  inom pedagogik, didaktik, kunskap och lärande mm. för att på bästa sätt 

hitta  bra lösningar och framförallt kunna svara på frågan VARFÖR? är om möjlighet finns också att 

rekommendera.  Detta arbete bör kunna ske genom en dialog med varandra i väl fungerande lärarlag 

och där man till slut kan enas om vad som påverkar förutsättningarna för ett ämnesövergripande 

arbete och hitta en gemensam idé kring det fortsatta arbetet. 

Viljan bör här ses som en indirekt förutsättning för infärgningen och där grunden för det konkreta 

arbetet måste förankras i styrdokument, tidigare forskning, betyg och bedömning och i övriga teorier 

kring kunskap och lärande. 
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