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Förord  
Under de veckor som vi har arbetat med detta examensarbete har vi fått ta del av många 
intressanta tankar och uppfattningar vad gäller utvecklingen av dagens gymnasieskola. Vi anser att 
detta har varit berikande för oss och vi vill således tacka alla informanter som har ställt upp på 
våra intervjuer och därmed gjort detta examensarbete möjligt. Vi vill även tacka vår handledare 
Ingegerd Morell som har varit till mycket stor hjälp i utformningen av vårt examensarbete.  

  



 

Abstract 
Syftet med detta examensarbete var att ta reda på vilka tankar som finns angående 
helhetsperspektivet i den stundande gymnasiereformen Gymnasieskola 2007 (GY-07). För att få 
reda på detta intervjuades två rektorer och åtta lärare som fick ge sin syn på den kommande 
reformen. De tillhörde två olika program, ett studieförberedande respektive ett 
yrkesförberedande och dessa program kontrasteras mot varandra. Resultatet visar att alla 
informanter har en positiv inställning till reformen men att det yrkesförberedande programmet är 
mer positivt inställda än det studieförberedande programmet som hyser mindre tillförsikt till 
implementeringen av reformen.   
 
Nyckelord: helhetsperspektiv, GY-07, skolutveckling, integrering, infärgning, samverkan     
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Inledning  
Under denna termin har vi båda genomfört vår sista praktikperiod inom lärarutbildningen. Vi har 
varit placerade vid samma gymnasieskola i Mellansverige och eftersom den nya skolreformen 
Gymnasieskola 2007 är i antågande är detta ämne högaktuellt på denna gymnasieskola. Under vår 
praktikperiod har vi båda kommit i kontakt med reformen Gymnasieskola 2007 på konferenser 
och dylika tillfällen. Vi insåg båda ganska fort att de flesta lärare har många frågor och funderingar 
runt denna nya gymnasiereform. Följaktligen tänkte vi att ett examensarbete som behandlar detta 
ämne närmare skulle kunna vara till hjälp för lärare i deras framtida arbete med Gymnasieskola 
2007. Dock är hela reformen ett alltför stort ämne att ta upp i ett examensarbete. Av denna 
anledning har vi bestämt oss för att fokusera på den helhetssyn som framhävs i riktlinjerna för 
Gymnasieskola 2007, eftersom vi båda finner dessa tankar intressanta.     
 
Hur inlärning sker på bästa sätt är en fråga som det har forskats kring i många år. Dagens teorier 
om pedagogik fokuserar på en helhetssyn där många olika faktorer spelar in för att skapa en 
inlärningsmiljö som är mest gynnsam för eleverna, vilket syns i dagens måldokument och 
läroplaner. John Dewey (1859-1952) var filosof och pedagog. Hans teorier kring inlärning och 
kunskapssyn var praktiskt taget revolutionerande när de presenterades i början av 1900-talet och 
dessa tankar har influerat många länders pedagogiska arbete, inte minst Sveriges. Deweys tankar 
om inlärning mellan individen och dess omvärld förespråkas i Hartman (1995). Att Sverige är 
starkt influerat av Deweys idéer och visioner syns i de nuvarande styrdokumenten. I 1994 års 
läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf -94, under rubriken ”Kunskaper och lärande” står det 
bland annat att ”elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. 
Skolan skall ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang” (s. 6).   
 
Vår erfarenhet har visat oss att kopplingarna mellan de praktiska och teoretiska, eller mellan de 
olika teoretiska ämnena inte alltid är självklara. I dagens gymnasieskola finns dels studieinriktade 
program som främst förbereder elever för studier efter den gymnasiala examen. Dels finns även 
yrkesinriktade program som syftar till att ge elever yrkeskompetens inom olika yrkesområden 
direkt efter den gymnasiala examen. Vi har under vår praktikperiod varit placerade på ett 
yrkesinriktat program respektive på ett studieinriktat program och där kommit i kontakt med både 
kärn- och karaktärsämnen. Enligt Gymnasieförordning (SFS 1992:394) 1 kap. 2 § är kärnämnen 
”de ämnen som ingår i alla nationella och specialutformade program1” och karaktärsämnena är ” 
de ämnen genom vilka programmet får sin karaktär”. På de yrkesinriktade programmen tycker vi 
att det verkar som att karaktärsämnena är de främst prioriterade medan kärnämnena tenderar att 
komma i andra hand. I de nya programmålen för byggprogrammet framhävs det dock att 
karaktärsämnena tillsammans med kärnämnena skall ge en förståelse för byggprocessen hos 
eleverna, samt att språkliga färdigheter är viktiga (SKOLFS 2006:12). Detta anser vi tyder på en 
riktlinje att kärnämnena skall vara likvärdiga karaktärsämnena. På de studieförberedande 
programmen tycks samarbetet mellan de olika ämnena vara mer självklart enligt oss, då det redan 
nu verkar förekomma integrering2 mellan karaktärsämnena och kärnämnena. Vi har under vår 
praktik skapat oss våra personliga intryck, men hur ser lärarna på detta?  
 
Våra tankar om detta är, såsom vi uppfattar det, nära anknutet till helhetssynen inom 
Gymnasieskola 2007. Det är även dessa tankar som är utgångspunkten för vårt arbete. Det 
kommer att handla om hur lärare och rektorer ser på och funderar runt helhetssynen i 
skolreformen Gymnasieskola 2007, som i fortsättningen av arbetet kommer att benämnas GY-07.   
                                                           
1 svenska eller svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, religionskunskap, matematik, naturkunskap, idrott 
och hälsa samt estetisk verksamhet 
2 Definition ur Nationalencyklopedin: integration (lat. integra_tio, av i_ntegro 'återställa', av integer 'orörd', 'ostympad', 
'hel', 'fullständig', 'oförvitlig'), integrering inom samhällsvetenskapen: process som leder till att skilda enheter förenas; 
även resultatet av en sådan process. 
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Bakgrund  
Denna del består av två bakgrundsavsnitt. Den ena beskriver hur gymnasiereformerna tidigare har 
sett ut i Sverige och den andra beskriver bakgrunden till GY-07.  

Historik av tidigare gymnasiereformer 
Hartman (1995) beskriver gymnasieskolorna i Sverige förr och menar att de från början var ”i flera 
avseenden exklusiva skolor” (s. 50). Dels var det mycket få elever från arbetarhem och dels var det 
mycket få elever som faktiskt fullföljde sina studier. Antingen klarade eleverna inte studierna eller 
så slutade de av andra skäl. Kunskapssynen på den tiden handlade mer om elevernas 
anpassningsbarhet till skolans krav och inte om skolans flexibilitet för elevers bästa inlärningsmiljö. 
Efter andra världskriget blev gymnasieskolan dock mer av en skola för flera. Då fanns det åter 
resurser för att utveckla skolan och under flera decennier var skolan i centrum för samhällets 
utveckling. Lindensjö och Lundgren (1986) beskriver att riksdagen 1960 beslutade att 
gymnasieskolan, yrkesskolan och fackskolan skulle integreras och att en ny gymnasieskola skulle 
bildas. År 1968 genomfördes detta beslut. Hartman (1994) beskriver att yrkesskolan och fackskolan 
tidigare hade varit en slags mellannivå, det vill säga, inte lika högt ansedd som den gamla 
gymnasieskolan som kunde ge inträde till vidare studier på universitet. Tillfälle gavs trots allt för 
dessa elever att genomföra ett slutprov som kallades studentexamen. Lindensjö och Lundgren 
(1986) visar att de främsta kraven på den nya gymnasieskolan var att belysa näringslivets 
utveckling, arbetslivet demokratisering och miljön i relation till skolan. 
 
Många frågor och debatter uppstod kring den nya gymnasieskolan. Det handlade om till vilken 
grad integrationen skulle ske mellan de yrkesförberedande programmen, såsom fordonsmekanisk, 
och de blivande akademikerna. Dessa och ytterligare problem ledde till att det 1984 togs fram en 
proposition: Gymnasieskola i utveckling. Hartman (1995) beskriver att ett av de övergripande målen i 
denna proposition var att skapa en skola för alla. År 1992 bestämdes att alla linjer skulle bli treåriga 
och läroplanerna fick en helt ny struktur som gjorde att sammanhållna klasser bröts sönder. Elever 
som tidigare följts åt och studerat samma kurser under hela utbildningen kunde nu välja andra 
kurser och detta innebar att klasserna inte längre var lika sammanhållna som förut. (Hartman 2005) 
beskriver att elevernas valmöjligheter således blev mycket större, vilket skulle resultera i att ”den 
enskilde eleven ska i fortsättningen ha möjligheter att skapa sitt eget utbildningsprogram” (s. 52). 
En annan stor förändring i läroplanen var att skolan blev målstyrd. Detta innebar att lärarna till 
mycket större grad fick ansvara för kursinnehållet. Lindensjö och Lundgren (1986) menar att 
målstyrning är ”en styrning av skolan, där målen preciseras medan medlen för att nå dem lämnas 
öppna” (s. 25). Den tidigare styrningen var reglerad vilket innebar att skolans verksamhet var styrd 
av regler bland annat för resursfördelning.   

Bakgrund till Gymnasieskola 2007 
Utvecklingsarbetet kring helhetssynen fortsätter i skolan idag, bland annat genom GY-07.  
Utbildningsdepartementet överlämnade i april 2004 en proposition kallad Kunskap och kvalitet – elva 
steg för utveckling av gymnasieskolan till riksdagen och detta var början till GY-07. Enligt Söderberg3 
började det hela redan 2000-2002 då gymnasiekommittén skickade gymnasiereformen till 
remissomgång och i mars 2004 kom deklarationen Elva steg från socialdemokraterna, vänsterpartiet 
och miljöpartiet. Den 29 april 2004 skickades propositionen Elva steg till riksdagen och den 27 
oktober samma år blev det riksdagsdebatt och beslut om gymnasiereformen. I propositionen finns 
en stark vilja att utveckla, bland annat, samverkan mellan teori och praktik och det står att 
”gymnasieskolan behöver förändras för att mer betona helhet, fördjupning och sammanhang” 
(Regeringens proposition 2003/04:140 s. 3) och denna förändring sammanfattas i elva steg (se 

                                                           
3 Mats Söderberg, Utbildningsdepartementet, föreläsning på gymnasieskolan i fråga, 2006   
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bilaga 1). Skolverket fick i september 2004 uppdraget av regeringen att arbeta med dessa elva steg, 
och de finns nu framtagna i form av en sammanställning kallad Gymnasieskola 2007.  
 
En av anledningarna till att en ny reform utarbetades var att den dåvarande utbildningsministern, 
Thomas Östros, ansåg att ”gymnasieskolan behöver utvecklas så att fler elever når de 
gemensamma målen och därmed får de kunskaper som krävs för ett bra liv i arbete och fritid”. 
Han ansåg även att ”en modern gymnasieskola måste motverka negativ stress, fragmentisering och 
taktikval” (Regeringens proposition 2003/04:140 s. 3). Det sägs i propositionen att det finns stora 
fördelar med att gymnasieskolan har ett kursutformat system i och med att det ökar valfriheten för 
eleverna, men att detta även innebär en nackdel. Det hävdas ”att utbildningen på detta sätt kan 
upplevas som sönderstyckad i alltför många små moment utan tydlig sammanhang” (Regeringens 
proposition 2003/04:140 s. 5) och att detta i sig har skapat en negativ stress. Den nya 
gymnasiereformen hävdas vara en viktig del av skolutvecklingen då den syftar till att höja kvaliteten 
och samtidigt sätta fokus på kunskapsmålen för varje individuell elev. Det sägs att kvaliteten 
behöver höjas så att fler gymnasieelever når de gemensamma målen och därmed får kunskaper att 
utvecklas som personer, bli aktiva medborgare och få ett utvecklande arbetsliv, kunna studera 
vidare samt att de lär för livet (Regeringens proposition 2003/04:140 s. 4). Propositionen säger 
även att var fjärde elev, det vill säga 25 procent av eleverna, lämnar gymnasieskolan utan ett 
slutbetyg. Ett stort antal av dessa elever går antingen på ett yrkesförberedande program eller på ett 
individuellt program. Av denna anledning ser regeringen det speciellt viktigt att kvaliteten inom 
dessa program stärks (Regeringens proposition 2003/04:140 s. 5).  
 
De elva stegen som är presenterade av regeringen för att höja kvaliteten inom gymnasieskolan 
syftar till att uppfylla följande punkter: 

- Skapa sammanhang 
- Betona helhet 
- Stimulera till en fördjupning 
- Minska stressen 

(Regeringens proposition 2003/04:140 s. 6)   
 
Syftet med dessa förändringar är att modernisera samt förändra inom dagens gymnasieskola. Det 
sägs att förändringarna inom GY-07 koncentreras till de områden inom skolan där det finns behov 
av kvalitetsförbättringar och där det finns allvarliga brister som måste förbättras (Regeringens 
proposition 2003/04:140 s. 6).     
 
Detta examensarbete baserar sig på fyra av de elva stegen som presenteras inom reformen 
eftersom fokus ligger på helhetsperspektivet inom GY-07. Det första steget innebär att ämnesbetyg 
ersätter dagens kursbetyg, vilket ämnar till att minska stressen, stimulera fördjupning och fokusera 
på sammanhang. I det andra steget presenteras ett nytt gymnasiearbete som till större grad än 
dagens projektarbete skall riktas mot studieinriktningen för att eleverna skall kunna visa att hela 
utbildningens mål är uppnått. Det tredje steget som vi valt ut behandlar infärgning, det vill säga, att 
kärnämnena skall präglas av elevernas studieinriktning. Det fjärde och sista steget fokuserar på 
sammanhang och fördjupning i utbildningen genom att öka kursernas storlek. Alla kurser i 
gymnasieskolan, förutom fyra4, kommer att bli minst 100 poäng. Se vidare bilaga två för mer 
utförlig information av de fyra stegen. Att vissa meningar är kursiverade i bilagan beror på att vi ser 
dessa meningar som de essentiella inom de respektive stegen.  

                                                           
4 religionskunskap, historia, naturkunskap samt estetisk verksamhet 
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Problembeskrivning 
Den nya reformen inom gymnasieskolan införs från och med den första juli 2007 vilket medför att 
lärarna förväntas omvärdera sin undervisning såväl som sin betygssättning. Detta innebär i sin tur 
att även skolan som helhet förväntas förnya sin syn på undervisning och planering. I många fall 
kan en reform innebära många frågor och funderingar och det kan även finnas många olika tankar 
om hur reformen egentligen skall genomföras i praktiken, vilket vi även har märkt på vår 
fadderskola. Genom att skapa en överskådlig sammanfattning om hur åtta lärare och två rektorer 
tänker runt en viss aspekt inom GY-07, i detta fall helhetsperspektivet, kan vår studie bidraga med 
underlag för hur arbetet runt GY-07 kan bedrivas i fortsättningen och därmed även kontribuera till 
skolutvecklingen.     

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på lärares och rektorers syn på fyra av de elva stegen 
som presenteras i propositionen för utveckling av gymnasieskolans kvalitet. Dessa, av oss utvalda, 
fyra steg handlar alla om helhetssyn inom den nya gymnasieskolan som är en central del av GY-07. 
Undersökningen innefattar ett studieförberedade program, samhällsvetenskapsprogramet, samt ett 
yrkesförberedande program, byggprogrammet, och ämnar leda till en sammanställning om vilka 
olika uppfattningar om GY-07 som finns hos de aktörer som rent praktiskt skall genomföra den 
nya reformen. Syftet kan preciseras i en undersökningsfråga som beskrivs nedan.  

Frågeställning 
 

– Vilka tankar har lärarna respektive rektorerna på samhällsvetenskapsprogrammet och 
byggprogrammet om helhetssynen kopplat till GY – 07? 

Metod  
Vår studie är en fallstudie, i och med att den innehåller de egenskaper som karaktäriserar en sådan. 
Först och främst är undersökningen singulär, och i detta fall koncentreras den på tio utvalda 
personer på en gymnasieskola i Mellansverige. Fallstudien gjordes för att vi ville ta reda på mer om 
ett visst ämne, nämligen GY-07. Vidare är vår fallstudie avgränsad i flera avseenden. Den är 
rumsavgränsad eftersom den endast behandlar en viss skola. Den är även innehållsavgränsad i och 
med att den endast fokuserar på ett visst moment; helhetssynen inom GY-07. Vi har även 
avgränsat aktörerna i vår studie, eftersom vi har valt hur många som skall deltaga, samt vilka 
kvalifikationer dessa aktörer skall ha. Dessa kvalifikationer är att de skall vara rektor, 
karaktärsämneslärare och kärnämneslärare från antingen byggprogrammet eller 
samhällsvetenskapsprogrammet. Att vi ville intervjua både kärnämnes- och karaktärsämneslärare 
berodde på att dessa två lärargrupper påverkas av infärgningen på olika sätt. Vi valde genomföra 
vår undersökning på de ovan nämnda programmen eftersom vi gjort vår praktik där. Vårt urval är 
således strategiskt. Den metod som vi har använt för att genomföra vårt examensarbete är 
”intervjuande observationer”, där vi ställt intervjufrågor men samtidigt inte deltagit i själva 
diskussionen, utan varit observanter. På detta sätt är vi deltagande forskare. Vi har inte haft någon 
inverkan på informanterna eftersom vi inte avsiktligt har styrt deras samtal, förutom att se till att de 
höll sig till rätt ämne. Vidare är vår fallstudie högst kontextuell eftersom den handlar om ett isolerat 
tema på en skola med endast ett fåtal lärare och rektorer som kan vara präglade av kulturen som 
finns på skolan. Man kan således ej dra några övergripande slutsatser från vår undersökning, det 
vill säga, den är inte generaliserbar (Stensmo 2002 sid. 67ff).      
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Urval  
Fallstudien bestod sammanlagt av sex stycken intervjuer, varav två av intervjuerna var med rektorer 
och fyra av intervjuerna var med lärare. För att få se en eventuell kontrast mellan 
yrkesförberedande och studieförberedande program valdes lärare ut från både byggprogrammet 
och samhällsvetenskapsprogrammet för att delta i undersökningen. Fyra lärare valdes ut från 
respektive program. Från båda programmen var två lärare kärnämneslärare och två lärare 
karaktärsämneslärare. Även rektorerna för respektive program blev tillfrågade att delta i 
undersökningen för att se en eventuell kontrast mellan lärare och rektorer vad det gäller tankar runt 
GY-07. Totalt så deltog tio personer i undersökningen genom en fördelning av två rektorer och 
åtta lärare. Lärarna som deltog i undersökningen blev genom förfrågan slumpmässigt utvalda; de 
som hade intresse och lust att medverka blev våra informanter. Eftersom endast de lärare som 
hade intresse av att deltaga i uppsatsen innefattas av vår undersökning kan det tänkas att svaren 
påverkades av detta. Dock kan det ej utrönas om informanterna hade intresse för reformen eller 
för ett deltagande i detta examensarbete.  

Förberedelser  
Våra intervjuer baserade sig på fyra, av oss utvalda, steg som tidigare presenterats i denna uppsats 
(se även bilaga 2). Alla informanter fick innan intervjuernas genomförande möjlighet att se dessa 
fyra utvalda steg inom GY-07 som vi valt att arbeta med. Informanterna fick även se de meningar 
som vi kursiverat på förhand. Anledningen till detta var att alla informanter skulle få en möjlighet 
att tänka igenom vad intervjun handlade om. GY-07 är nytt för rektorer såväl som för lärare och 
därför ansåg vi det orättvist att be våra informanter att ställa upp på en intervju om de inte hade en 
nödvändig kunskapsbas att stå på. Rektorerna från respektive program blev intervjuade individuellt 
medan lärarna intervjuades i par, uppdelat på deras respektive undervisningsämnen. Anledning till 
att vi valde att intervjua lärarna i par var för att vi trodde att om lärarna hade en kollega att samtala 
med kunde en naturlig diskussion skapas mellan lärarna och på detta sätt kunde vår inblandning i 
intervjusituationerna bli minimal. Alla intervjuer spelades in på minidisc för att ge os möjlighet att 
koncentrera oss på vad informanterna sade, utan att behöva skriva ned allting samtidigt 

Genomförande  
Av praktiska skäl så intervjuades först informanterna från byggprogrammet och därefter de från 
samhällsvetenskapsprogrammet. För att få svar på frågeställningarna som tidigare specificerats i 
detta examensarbete användes intervjuer där vi båda var närvarande. Vi formulerade ingen hypotes 
som vi baserade detta examensarbete på, utan vi ville ta del av lärarnas tankar utan förutfattade 
meningar. Av denna anledning användes en kvalitativ intervju eftersom syftet med en kvalitativ 
intervju enligt Patel & Davidson (2003) är ”att upptäcka och identifiera egenskaper och 
beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” 
(s. 78). En kvalitativ intervju innebär, enligt Patel och Davidson, att man aldrig i förväg kan 
formulera svarsalternativ för informanten och man kan heller aldrig avgöra vad som är det ”sanna” 
svaret på en fråga (s. 78). Då en kvantitativ studie enligt Patel & Davidson (2003) skulle ha stått 
och fallit med graden av säkerhet i den insamlade information ansåg vi att en kvalitativ intervju 
skulle bäst passa vår undersökning eftersom vi ville fokusera på allmänna, och ibland spontana, 
tankar från våra informanter och inte från början ha ett mätbart svar.  
 
Även om intervjuerna baserade sig på de fyra stegen som vi valt ut, så ställde vi totalt sex frågor till 
informanterna. Två av dessa frågor var öppna, medan de frågor som ställdes om de fyra stegen var 
mer styrda. I den första intervjun frågade vi informanterna hur de uppfattade helhet i allmänhet, 
men eftersom de fann det alltför svårt att svara på ställde vi i de resterande intervjuerna frågan hur 
informanterna uppfattade helhet i skolan. Denna var den inledande frågan under våra intervjuer, de 
följande frågorna handlade om hur informanterna tänkte runt de kursiverade meningarna i de fyra 
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stegen. Den avslutande, öppna, frågan var hur informanterna uppfattade GY-07 i allmänhet. Då 
vår analys av intervjuerna skulle sammanställas i en SWOT-analys ställde vi under intervjuerna 
ibland frågor med nyckelorden ”möjligheter” och ”svårigheter”, det vill säga, vilka möjligheter och 
svårigheter informanterna såg med de fyra stegen, något som SWOT-analysen baserar sig på. Se 
närmare beskrivning av metoden nedan.   

Bearbeting av resultat  
Resultaten från alla intervjuer transkriberades, och utifrån dessa transkriptioner skrevs resultaten. 
När vi skrev resultaten så försökte vi återge informanternas svar så ordagrant som möjligt för att 
undvika att resultaten blev subjektivt präglade av oss. Vid tillfällen då en omskrivning av 
informanternas ord skulle ha varit nödvändig användes istället citationstecken för att påvisa att det 
är ett citat. Även detta gjordes för att undvika att resultaten blev subjektivt tolkade. I resultatsdelen 
är inte allt som informanterna yttrade medtaget, utan vi har fokuserat på det essentiella som sades 
under intervjuerna. Denna avgränsning kan hävdas vara subjektiv, men i och med att vi endast ville 
ha med de svar som var applicerbara på vår undersökning kan det hävdas att denna avgränsning 
var befogad. Då vi använde en kvalitativ intervju som innebar öppna svar från informanterna var 
det särskilt viktigt att vi försökte tolka svaren så neutralt som möjligt eftersom hela vår analys är 
baserad på just tolkningar av informanternas svar. Av denna anledning var det av stor vikt att vi 
tolkade informanternas svar så ordagrant som möjligt utan att lägga in egna värderingar och teorier.   

SWOT-analys  
Resultatet sammanställdes i en SWOT-analys. Anledningen till att vi använde SWOT-analysen i vår 
analys- och diskussionsdel var för att en av författarna till detta examensarbete tidigare kommit i 
kontakt med detta analysverktyg under sin studietid och ansåg att det vore ett bra och åskådligt sätt 
att sammanställa informanternas tankar på. Denna analysmetod är en modell som nyttjas till 
exempel för att identifiera svårigheter eller utvärdera och utveckla organisationer. I en SWOT-
analys analyseras organisationens starka sidor (strenghts), svaga sidor (weaknesses), möjligheter 
(opportunities) och risker (threaths). Denna analysmetod utvecklades vid Stanford Research 
University under 60- och 70-talet. SWOT-analysen härstammar ursprungligen från företagsvärlden, 
då man försökta ta reda på varför gemensam planering inte fungerade (information om SWOT).  

Analys av metod  
Det visade sig under intervjuerna att vår strategi med att låta lärarna intervjuas i grupp hade både 
positiva och negativa sidor. På samhällsvetenskapsprogrammet diskuterade lärarna frågorna med 
varandra och således uppstod många olika uppfattningar och aspekter av de olika frågorna vi hade, 
vilket också var vår förhoppning från början. På byggprogrammet diskuterade lärarna inte så 
mycket med varandra, utan de gav sitt svar och lät sedan den andra svara. Detta innebar eventuellt 
att vissa lärare egentligen hade mer tankar och uppfattningar om frågorna, men att detta inte 
framkom eftersom lärarna förlitade sig på varandra att den andra skulle framhäva dessa aspekter. 
En risk finns även att informanterna kände att den andra i intervjun hade mer att säga och därmed 
ansåg att det var bättre att denne fick prata, och således blev det en informant som dominerade 
intervjun. Informanterna på byggprogrammet var inte lika uttömmande i sina svar som 
informanterna på samhällsvetenskapsprogrammet. Vad detta beror på kan inte vi spekulera i, men 
detta är anledningen till att samhällsvetenskapsprogrammets resultatdel är längre.    

Forskningsetiska överväganden 
Det främsta forskningsetiska övervägandet som vi fokuserade på under detta examensarbete var 
anonymiteten av informanterna och gymnasieskolan. För att dölja vilken gymnasieskola det rör sig 
om är inte placeringen av skolan specificerad och även om vi har nämnt skolplanen i detta 
examensarbete så döljer vi dess namn i referenslistan. Alla utpekande detaljer såsom 
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gymnasiearbeten som är specifika för skolan har vi undvikit att specificera. Vad gäller 
informanternas anonymitet har vi undvikit att specificera deras ansvarsområden respektive ämnen 
alltför ingående och vi har även ersatt deras namn med alias. Rektorerna har inte fått något alias 
eftersom vi ansåg att resultatsdelen gick att skriva ändå. Lärare som arbetar på byggprogrammet 
har tilldelats namn som börjar med B, och lärare som arbetar på samhällsvetenskapsprogrammet 
har således tilldelats namn som börjar på S. Detta för att man lätt skall kunna identifiera vilket 
program lärarna tillhör. Författarna är de enda som har haft tillgång till intervjumaterialet, vilket 
säkerställer anonymiteten av informanterna. Vi fick tillstånd från alla informanter att spela in dem, 
och initialt när vi bad om medverkande till vårt examensarbete informerades lärarna och rektorerna 
om att deras intervjuer endast skulle komma att användas till detta examensarbete.  

Några teoretiska utgångspunkter 
Nedan beskrivs några relevanta aspekter som tar upp grundläggande begrepp för detta 
examensarbete. I det första avsnittet ges en definitionen av helhet, sedan beskrivs skolans styrning. 
Därefter redogörs för olika påverkansfaktorer av skolans organisation såsom den pedagogiska 
filosofin och samhället. Till sist är de nya programmålen för de berörda programmen beskrivna 
och även den aktuella skolplanen för gymnasieskolan i fråga tas upp.  

Begreppet ”helhet”  
Ett av grundbegreppet i detta examensarbete är helhetssyn men vilken innebörd har egentligen detta 
ord? Enligt Skolverkets rapport nummer 190, Nationella kvalitetsgranskningar 2000 är ”helhet ett 
positivt värdeladdat begrepp” (s. 14). Det hävdas att begreppet i sig själv har en innebörd av 
sammanhang, överblick och kontroll. Detta anses vara viktigt för att leda och styra en verksamhet 
och även för att den som deltar i systemet skall kunna uppleva att denne själv har inflytande och 
deltagande. Det hävdas även att en brist på en helhet indikerar en situation som är bräcklig och 
osjälvständig (s. 14).    
 
Själva definitionen av begreppet helhet är dock mer komplex i och med att det finns många olika 
aspekter och betydelser. Definitionen är beroende av vem som har formulerat kontexten där 
begreppet används. Nationella kvalitetsgranskningar 2000 hävdar att ur politiker- och 
förvaltningsperspektivet är det mål som har med värdegrund och sociala frågor som är i fokus, 
som till exempel trivsel och trygghet. Frågor som rör undervisning betonas dock inte från detta 
perspektiv. Skolledningen, å andra sidan, tänker på helheten i lärandet. Det som framhävs där är 
vikten av att kunskap, utveckling och lärande ses som en kontinuerlig process liksom att vikten av 
att personalen skall ha en samsyn om detta. Även kunskaper om varandras verksamhet framhävs, 
både i olika ämnen inom samma skolform såväl som ”stadie”-övergripande. Även i skolledningens 
perspektiv på helhet är trygghet och trivsel viktigt (s. 14). Inom arbetslaget, och de pedagoger som 
arbetar där, kan dock begreppet helhet innebära flera olika saker. Det hävdas att perspektiven ”ofta 
är begränsade till den egna verksamhetsformen eller ämneskombinationen”  
(s. 14). Ämnets roll i helheten är således kontroversiellt. Sist men inte minst finns det även 
perspektivet på helheten från ”övrig personal”. Det hävdas att de ”uppfattar sig som bärare av 
helheten ur ett elev- och individperspektiv” (s. 14). Att kunna integrera hela den sociala situationen 
samtidigt som man ser till hela individen i bedömningen anser de vara en tydlig del i yrkesrollen. 
Sammanfattningsvis hävdas det att begreppet helhet ”är relativt känt och använt för att beteckna 
olika organisatoriska, innehållsliga och pedagogiska fenomen” (s. 47). Det perspektiv som är i 
fokus i detta examensarbete är rektorers samt arbetslagets och de olika definitioner som kan uppstå 
på denna nivå.    
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Styrningen av skolan 
I de nuvarande läroplanerna har helhetssynen en viss roll och i den kommande reformen  
GY-07 ses en markant förstärkning av helhetssynen. Hur en läroplan blir till och vad som styr dess 
innehåll är i och med detta en intressant aspekt att fördjupa sig i.  
 
När en läroplan skapas är det många olika faktorer som påverkar dess innehåll. Stensmo (1994) 
menar att ”en läroplan (eng. Curriculum) är ett program för att styra och kontrollera en utbildning, 
särskilt dess innehåll” (s. 17). Vidare beskriver Stensmo (1994) en mängd faktorer som styr 
innehållet i en läroplan. Det är den politiska uppfattningen i ett samhälle som bestämmer eftersom 
den antas av riksdagen. Det som påverkar det politiska beslutet är samhällets ”historiska, 
ekonomiska, sociala och kulturella omständigheter” (s. 18). Även den pedagogiska filosofin 
påverkar en läroplan. Stensmo (1994) visar tio aspekter ur Westergaard som kan ingå i pedagogisk 
teori: kunskapsteori, naturfilosofi, värderingsgrund, människosyn, samhällsteori, religiös grund, 
bildningsideal, bildningsteori och metoder och medel (s. 19). Tillsammans är det dessa olika 
faktorer som formar vad en läroplan ska innehålla och hur den ska utformas.  
 
Vårt decentraliserade styrsystem bygger på en ansvarsfördelning mellan staten, kommunen och 
skolan. Denna ansvarsfördelning sker på olika nivåer. Den nationella nivån, det vill säga regering 
och riksdag, bestämmer vilken inriktning läroplanen ska ha, vilka mål och riktlinjer som ska gälla 
samt vad alla elever ska uppnå i sin utbildning. Sedan är det den kommunala politiska nivån som 
skapar skolplanen. Där beskrivs hur kommunen organiserar och fördelar resurser för att det ska 
vara möjligt att genomföra de nationella målen. Vidare är det elevernas och lärarnas uppgift att 
tolka och konkretisera läroplanens innehåll för att tillsammans kunna arbeta fram en utbildning där 
eleverna kan uppnå de mål och riktlinjer som anges i läroplanen (Styrsystemet och betygssystem). 
 
Den ovan nämnda nationella nivån beskrivs av Lindensjö och Lundgren (1986) som 
formuleringsarenan, och denna arena består dels av de politiska beslutsfattarna och dels av de 
administratörer som har till uppgift att objektivt formulera mål och innehåll. Den kommunala och 
den lokala skolnivån benämner Lindensjö och Lundgren (1986) realiseringsarenan som består av 
kommunpolitiker och förvaltningen samt skolan med rektorerna, lärarna och eleverna, det vill säga 
de som ska verkställa det som har blivit bestämt och formulerat på formuleringsarenan. Enligt 
Lindensjö och Lundgren (1986) har en klyfta bildats mellan dessa två arenor. En orsak hävdas vara 
ett alltmer komplicerat och brett beslutsfattande på formuleringsarenan vilket resulterar i att alltför 
abstrakta beslut tas, ”måldokumenten blir vidare, och avståndet mellan formuleringsarenan och 
realiseringsarenan ökar. Genomförandet av reformer blir svårare att styra” (s. 75). För att dessa 
nya, abstrakta beslut ska fungera måste även nya strategier skapas. Decentralisering är en strategi 
som gör att abstrakta beslut och vida formuleringar av mål inte är något hinder. Vad gäller 
realiseringsarenan menar fler och fler forskare enligt Lindensjö och Lundgren (1986) att lärare 
spelar en allt större roll i avgörandet om en ny reform blir politiskt framgångsrikt eller ett 
misslyckande. Med detta hävdas det att för att en reform ska få genomslagskraft att implementeras 
måste lärarna uppfatta den som meningsfull och väsentlig.  

Den pedagogiska filosofins påverkan 
Formuleringsarenan innefattar bland annat den pedagogiska filosofin, och då främst den rådande 
pedagogiska grundsynen. Synen på vad kunskapssyn egentligen innefattar bör enligt oss ses i ett 
historiskt perspektiv eftersom det till viss del kan förklara varför dagens kunskapssyn ser ut som 
den gör. Carlgren & Marton (2000) beskriver vikten av att se tillbaka på tidigare generationers 
lyckade och mindre lyckade insatser. Genom att se tillbaka lär sig nästa generation av de 
föregående och på så sätt samlar varje generation på sig fler och fler framgångsrika handlingar, och 
av denna anledning är det viktigt att se hur kunskapssynen har sett ut, och hur den ser ut idag. 
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Stensmo (1994) skriver att kunskapssynen rör frågor om den mänskliga kunskapens natur, 
ursprung, giltighet och gränser. Vilken kunskap är värdefull? Hur får man kunskap? Vad är tro och 
vetande? Stensmo (1994) visar fem aspekter som bör ligga till grund för en pedagogisk grundsyn, 
nämligen: kunskaps-, etik-, människo-, samhällssynen och synen på den pedagogiska situationen. 
Även Hartman (1995) definierar kunskapssyn och menar att det är en normativ uppfattning om 
vad som är värdefull kunskap och hur kunskap ska organiseras för bästa inlärningsmiljö. 
 
Den pedagogiska och praktiska filosofin som influerar på läroplansarbetet grundar sig på den 
rådande kunskapssynen i ett samhälle. Under mitten av 1900-talet förändrades den pedagogiska 
grundsynen. Enligt Lindensjö och Lundgren (1986) gjorde progressivismens antågande till Sverige 
att innehållet i läroplanerna kom att förändras. Progressivisterna menade att utbildningen skulle ses 
ur en nyttoaspekt, ”utbildning började uppfattas som ett instrument för att kvalificera arbetskraft” 
(s. 14). För att detta skulle kunna genomföras hävdade progressivisterna att skolan inte längre 
kunde ha ett ”givet värdesystem” (s. 14) utan måste ta hänsyn till ett föränderligt samhälle. 
Hartman (1995) menar att progressivismens ”huvudargument för integrering av ämnen och elever 
var att den ökar variationen i skolarbetet, vilket i sin tur gynnar såväl individens som samhällets 
möjligheter till utveckling” (s.155). Genom att göra eleverna socialt medvetna skulle samhället 
utvecklas. Med detta kom läroplanernas innehåll att förändras och dess mål och innehåll var nu 
delar av det politiska samhället. 
 
En av progressivismens frontfigurer är tidigare nämnda John Dewey som med sina filosofiska 
idéer kom att lämna djupa spår i pedagogiken. Hartman (1995) kallar Dewey för 
utbildningsreformernas gudfader och menar att ”den som har stiftat bekantskap med den svenska 
grundskolans tre första läroplaner känner genast igen sig i Deweys tidiga pedagogiska texter” (s. 
153). Hartman menar med detta att Deweys idéer har haft mycket starkt inflytande i Sveriges 
läroplaner. Dewey hade ett nyskapande som sökte sig bort från de filosofiska frågeställningarna 
och mot praktiska konsekvenser av olika idéer. Dewey beskrev i en artikel från 1902 om 
motsättningen mellan elever och läroplaner. Han menade att eleverna står för intresse medan 
läroplaner står för disciplin och detta i sig är en motsättning. Det skapas således en kamp mellan 
ordning och spontanitet. Vidare menade Dewey att eftersom elevernas världsbild inte är 
ämnesindelad är det heller inte självklart att skolan skall vara ämnesindelad. Enligt Hartman (1995) 
kan alltså mycket av Deweys idéer ses i läroplanerna.  

Samhällets påverkan 
Progressivismens idéer kring elevernas nytta av sitt kunskapande i relation till hur samhället ser ut 
är i dag fortfarande ett aktuellt diskussionsämne och en stark påverkansfaktor på 
formuleringsarenan. Lindberg (2000) menar att i arbetslivet måste man ofta samarbeta och att 
arbeta ostört är en lyx få förunnat. Han menar även att ”verkligheten inte är uppdelad i ämnen, 
utan kräver kompetens på olika nivåer och ‘tvärvetenskaplighet’ samtidigt” (s. 12). Han menar med 
detta att skolan bättre borde anpassa sina undervisningsmetoder eftersom det skulle passa de flesta 
av elevernas behov då de allra flesta väljer att inte studera vidare utan hamnar i verkligheten direkt 
efter den gymnasiala examen. Trots att många år har gått arbetar skolan fortfarande med problemet 
att ge eleverna kunskap som överensstämmer med samhället.  
 
Tankar kring en helhetssyn är särskilt aktuella i dagens samhälle då information om det mesta finns 
tillgängliga nästan överallt. Carlgren & Marton (2000) diskuterar detta och menar att skolan har en 
viktig uppgift då det gäller att se till att eleven finner kunskap genom ”att se sammanhang, att sätta 
en sak i relation till en annan, att göra skeenden begripliga, att upptäcka mönster, samband, 
gemensamma drag eller skillnader” (s. 15). Detta behov av att eleverna ser ett sammanhang talar 
starkt för en pedagogisk kunskapssyn som betonar vikten av en helhetssyn. 
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Även Säljö (2000) är medveten om det nya informationssamhället och ställer sig frågande till hur 
eleverna ska kunna se sammanhang från alla olika informationskällor och få fram ett resultat som 
är användbart i samhället. Vidare hävdar han att utvecklingen kommer att ställa ännu högre krav 
från eleverna att kunna överblicka sin inlärning. 
 
Att den pedagogiska filosofin med helhetssyn i fokus speglas i den pedagogiska forskningen visas 
här med två exempel. Det är två undersökningar som beskriver elevers inlärning och hur helhet 
påverkar deras kunskapande. I slutet av 1970-talet visade en undersökning att helhetssyn skapar 
bättre inlärning. Undersökningen redovisas i Inlärning och omvärldsuppfattning (Marton m fl. 1997) där 
resultaten visar att inlärning bäst sker vid ett helhetsinriktat förhållningssätt. I undersökningen 
användes en artikel som skulle läsas och sedan fick läsarna återge vad de mindes av texten vid ett 
senare tillfälle. Det visade sig att de som läste på ett holistiskt sätt bättre förstod vad författaren 
ville ha sagt med artikeln medan de som läste atomistiskt inte förstod texten på det sättet. Holism 
är en uppfattning som innebär att helheten bestämmer delarnas funktion, vilket betyder att delarna 
inte är komponenter av helheten, utan snarare aspekter av den. Atomism, å andra sidan, betyder att 
man studerar separata fakta och termer utan att se dem som delar i en helhet. Därmed kan det ses 
att en studieteknik som innefattar en helhet är mer framgångsrik i denna studie (Egidius, 2002).  
 
En annan undersökning gjord av Inger Wistedt (1987) visar gymnasieelevers syn på kunskap då 
hon har djupstuderat elevernas inlärningssätt. Wistedt menar att elever ofta beskriver två slags 
lärande, intentionellt och strukturellt. Med intentionellt val menas att eleverna lär sig genom att 
relatera problemet till eget ämne eller intresse. Annan information som till exempel fakta i ett 
område sätts i samband med elevernas intressen och skapar på så vis ett meningsfullt sammanhang. 
Med strukturellt val av inlärning utgår eleverna från vad läraren ber om vilket leder till att eleverna 
lär sig det läraren ser som viktigt och inte vad eleverna ser som viktigt. Denna inlärning sker då 
utan förståelse av något sammanhang.    
 
Detta kan relateras till en artikel skriven av Mimmi Palm (2006) som beskriver lärares uppfattning 
av helhetsperspektivet på två friskolor. Hon beskriver två lärare som arbetat på en friskola sedan 
elva år tillbaka där båda hävdar att deras idéer om friare arbetsformer har fått mycket större gehör 
än vad de fått på kommunala gymnasieskolor. Med friare arbetsformer menar de bland annat ett 
större samarbete över gränserna. Den ena läraren är mycket positiv till detta arbetssätt enligt Palm 
(2006) och beskriver hur den läraren menar att lärarna alltid finns tillgängliga för eleverna. Vidare 
hävdas dessa lärare att ”samordningen av karaktärsämnen och kärnämnen gör att undervisningen 
får en röd tråd som gör det lättare att ta till sig kunskap” (s. 16). Dessa två lärare är alltså enligt 
Palm (2006) mycket positiva till en integrerad arbetsform för att ge eleverna en helhetsbild.  
 
De ovan nämnda delarna är alla påverkansfaktorer som styr innehållet i läroplanen, det vill säga 
påverkar formuleringsarenan. I de nya programmålen i GY-07 ses en fördjupning av 
helhetsperspektivet. Detta framkommer i propositionen, de nya programmålen och i de nya 
kursplanerna. I denna del har det även visats att helhetsperspektivet är ett framgångsrikt koncept 
för elever när det gäller inlärning, åtminstone i de ovan beskrivna undersökningarna.  

De nya programmålen  
Ett av regeringens föreslagna steg för utvecklingen av gymnasieskolans kvalitet är att kärnämnena 
skall präglas av utbildningsriktningen. Som nämnt ovan innebär begreppet helhet sammanhang, 
överblick och kontroll. Med denna förklaring som utgångspunkt, vad säger då de nya 
programmålen för samhällsvetenskapsprogrammet respektive byggprogrammet om just detta? 
Dessa programmål är nyligen antagna av regeringen och är därmed högaktuella.  
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Byggprogrammet  
Enligt programmålen (SKOLFS 2006:12) krävs ett helhetstänkande och att ett sammanhang 
utvecklas mellan kunskaper och kompetenser inom utbildningen för att eleven ska kunna uppnå de 
kunskapsområden som behövs. Detta krävs både i skolan och i det arbetsplatsförlagda lärandet. 
Kärnämnenas innehåll skall även anpassas till programmets genom val av stoff och arbetssätt, och 
att kärnämnena tillsammans med karaktärsämnenas generella kompetenser bidrar till att ge 
överblick och sammanhang. Det sägs även att alla ämnen på programmet har inslag av praktisk 
behärskande såväl som teoretisk kunskap. ”Båda av dessa kunskaper förekommer samtidigt inom 
ett ämne” skrivs det i programmålet. Karaktärs- och kärnämnena skall tillsammans ge eleverna de 
nödvändiga kunskaperna för att eleverna skall kunna ha ett professionellt förhållningssätt och en 
yrkesidentitet. Genom att ”läsa texter med anknytning till byggprogrammet på engelska eller andra 
språk som eleven har i sitt studieprogram förstärks språkkunskaperna”, förespråkas inslag av 
programmets karaktär i språkundervisningen. Det står även att läsa att perspektivet hållbar 
utveckling integreras i programmet. Hållbar utveckling har grundtanken i det faktum att 
”samhällets utveckling inte får ske på bekostnad av kommande generationers möjlighet till ett gott 
liv”.  
 
För att skapa en helhet i programmet är även det arbetsplatsförlagda lärandet och gymnasiearbetet 
viktigt. I gymnasiearbetet skall både teoretiska och praktiska kunskaper ingå inom flera 
ämnesområden.   

Samhällsvetenskapsprogrammet  
Programmålen (SKOLFS 2006:12) anger att ”utbildningen på samhällsvetenskapsprogrammet skall 
bilda en helhet, vilket innebär att eleven söker besvara frågor och lösa problem med hjälp av 
kunskaper från olika kunskapsområden”. Det sägs även att innehållet i kärnämnena skall anpassas 
till programmet genom arbetssätt och val av stoff. Vidare hävdas det att kärnämnena tillsammans 
med karaktärsämnenas generella kompetenser skall bidra till att ge eleven överblick och 
sammanhang (något som liknar tankarna inom byggprogrammet). De gemensamma 
karaktärsämnena inom programmet tillsammans med kärnämnena skall ge en innehållslig bredd 
och därmed ge kunskap inom många olika områden som är anknutna till samhällsvetenskap samt 
humaniora. Detta kan dock komma att behöva kombineras med ett naturvetenskapligt 
förhållningssätt samt ett entreprenörstänkande.   
 
I programmålet anges att för att kunna sätta in utbildningen ”i ett större sammanhang och ge 
entreprenörskapsperspektivet en naturlig koppling bör samarbete ske med arbets- och samhällsliv, 
samt högskolor och universitet”. Vidare står det även att gymnasiearbetet skall stärka helhetssynen 
på utbildningen.    

Skolplanen  
Hur läroplanens helhetssyn tolkas av realiseringsarenan kan ses i skolplanen. Den skolplan som 
finns tillgänglig för den gymnasieskola som omfattas av denna undersökning gäller mellan 2004 
och 2006, men finns det redan där tankar om ett helhetsperspektiv inom gymnasieskolan? Det 
finns ett mål som skolan har som innefattar att organisationen skall anpassas efter det val eleverna 
har gjort angående program, inriktning och även valbara kurser, något som även framhävs i GY-
07. Vidare står det även att undervisningen skall ha ett internationellt perspektiv som skall öka 
elevernas förmåga att se den egna verkligheten i förhållande till de levnadsvillkor som finns i andra 
delar av världen. Ett samarbete med näringsliv, samhälle samt olika organisationer i regionen är 
enligt skolplanen för denna skola centralt, vilket syftar till att få en helhet inom skolan. Det finns 
även som mål att utbildning i lärlingsform skall provas. Även vikten av kunskap om en hållbar 
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utveckling samt entreprenörskap framhävs i skolplanen, och detta är även något som nämns i de 
nya riktlinjerna för GY-07.   

Resultat  
Vår undersökning visar hur det fördjupade helhetsperspektivet tolkas på realiseringsarenan, 
närmare bestämt genom rektorer och lärare. För att redovisa resultatet har varje intervju ett eget 
avsnitt där dess svar presenteras. Resultaten baseras på ett sammanfattat uttalande om varje steg  
(se bilaga 2). Intervjuerna innehåller även två öppna frågor gällande den övergripande inställningen 
till helhet i skolan och GY-07. Intervjuerna är redovisade genom byggprogrammet respektive 
samhällsvetenskapsprogrammet. Från varje program presenteras svar från respektive programs 
rektor, två kärnämneslärare och två karaktärsämneslärare.  

Byggprogrammets tankar om helhetssynen kopplat till GY-07  
I detta avsnitt redogörs för de resultat som framkommit av rektorn, de två kärnämneslärarna samt 
de två karaktärsämneslärarna på byggprogrammet. 

Rektor 
Informanten är en rektor som har ansvar för byggprogrammet och ytterligare ett program. 
 
• Helhet i skolan 
 
Rektorn menar att det idag inte finns något som kan kallas för helhet i skolan. Han påpekar att det 
är ett av de stora problemen i skolan och menar att GY-07 kan vara en möjlighet om den 
möjligheten tas. Han hävdar att ett sätt att utveckla skolan handlar om att omstrukturera skolan 
genom att ta bort schemat.  
 
• Ämnesbetyg 
 
Rektorn för byggprogrammet är positiv och menar att ämnesbetyg är ett steg tillbaka till hur det 
var före kursutformade betyg. Genom ämnesbetyg skapas en röd tråd i utbildningen som enligt 
honom är mycket bra. Som det ser ut idag menar han att genom att det finns så många små kurser 
rycks de lätt ur sitt sammanhang vilket inte ger någon förbindelse med resten av ämnet.  
 
• Det nya gymnasiearbetet 
 
Med det nya gymnasiearbetet hoppas rektorn att det blir bra eftersom det ska riktas till elevens 
valda studieinriktning. Han är dock mycket kritisk till det nuvarande projektarbetet som motsvarar 
det kommande gymnasiearbetet. Han anser att varken elever eller lärare tar projektarbetet på allvar. 
Rektorn kallar det för ett fiasko där betyget står i fokus och inte innehållet. Hans förhoppning med 
det nya gymnasiearbetet är att det ska fungera som ett gesällbrev. Genom att, som han kallar det, 
branschen blir involverad, tror han att gymnasiearbetet kommer att tas på större allvar.  
 
• Infärgning 
 
Vad gäller infärgningen av yrkesämnena i kärnämnena är rektorn mest inriktad på en förändring 
hos kärnämneslärarna. Han menar att för att nå infärgning måste kärnämneslärarna våga ta steget 
till elevernas karaktärsämnen och inte vara så rädda för att inte kunna allt. Han menar att först då 
kärnämneslärare kan släppa in influenser som inte ingår i deras egen kunskapsbank till exempel i 
matte, svenska eller engelska kan man skapa en diskussion tillsammans med karaktärsämneslärarna 
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för att nå ett gemensamt mål. Rektorn påpekar även att i GY-07 står det nu att det skall finnas 
integrering, vilket inte är lika tydligt i nuvarande styrdokument.  
 
De svårigheter som rektorn främst ser är just kärnämneslärarnas rädsla för att släppa in till 
exempel, som han kallar det, fordonsverkstaden eller bygghallen i sitt ämne. Som exempel menar 
rektorn att Matematik A mycket väl kan uppnås genom de problem eleverna möter i sina 
karaktärsämnen vilket matematikläraren borde utnyttja. Rektorn tar även steget längre och menar 
att problemet finns redan då framtida lärare studerar på högskola. Han anser att de utbildningar 
som finns på högskolan för blivande lärare idag är alldeles för traditionsbundna då lärare på 
högskolan inte heller lär sig att samarbeta. Han avslutar dock hoppfullt med orden ”vi hoppas och 
tror att det ska bli bättre”.  
 

• Att öka kursernas storlek  
 
Rektorn menar att detta steg hör ihop med att skapa ämnen istället för små kurser. Han ser fram 
emot större kurser för att kunna ge eleverna större sammanhang och en helhet i utbildningen. 
Återigen påpekar han att de korta kurserna, som endast omfattar 50 poäng är mycket få timmar 
som eleverna får. Han anser att dessa småkurser egentligen ”sitter i flera delar någon annanstans i 
ett annat ämne eller i ett helt annat sammanhang”. En annan positiv del med större kurser är enligt 
rektorn att skolan bör fungera som en arbetsplats. Han menar med det att elevernas ska komma till 
skolan på morgonen, äta lunch och gå hem på kvällen.  
 
Rektorn tror inte att valbarheten kommer att inskränkas på grund av ett mindre kursutbud när 
kurserna blir större, eftersom eleverna oftast väljer kurser utan sammanhang. Eleverna väljer 
utifrån att kurserna ”sett lite roliga ut” eller för att ”de kan få ett högt betyg”. Han menar att som 
det ser ut nu, finns en stor risk att elevernas val leder till ett kursurval som inte leder till något 
sammanhang. 
 

• GY-07 som helhet 
 
Rektorn ser stora möjligheter med GY-07 under förutsättning att skolan ”verkligen utnyttjar det 
friutrymme som finns”. Han menar att genom GY-07 finns det stora möjligheter att skapa 
utbildningar som är anpassade för både lokala förutsättningar, för skolan och för elever och lärare.  

Kärnämneslärarna 
 

Denna intervju är en gruppintervju där informanterna är två kärnämneslärare som undervisar på 
byggprogrammet. Lärarna kallas här för Berit och Barbro och de undervisar i engelska och 
svenska. 
 
• Helhet i skolan 
 
Berit tar upp hur helhet kan uppfattas ur elevernas synpunkt. Hon menar att för dem handlar 
helhet om att de ser hela sin utbildning, vart de är på väg. Berit påpekar att många små kurser 
motverkar helhet. Hon menar även att det är lärarnas skyldighet att ge eleverna ett 
helhetsperspektiv.  
 

• Ämnesbetyg 
 
Berit anser att ämnesbetyg både minskar stress och fokuserar på sammanhang. Hon menar att det 
ger större möjligheter att individualisera och även att ge varje elev helhet i utbildningen.  
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Barbro ser också positivt på ämnesbetyg då hon tror att det blir lättare. En orsak till att hon tror att 
det blir bättre är att det blir lättare att sätta betyg. Barbro tror dock att det blir svårare att veta vad 
ämnet skall innefatta. Hon påpekar även att hon inte har arbetat som lärare så länge vilket gör det 
svårt att veta.  
 
Berit anser att det är viktigt att det finns en tydlig styrning om det nya ämnessystemet ska fungera. 
Styrningen gäller då främst så att ingen viktig del försvinner eller går förlorad. Hon påpekar även 
att om det ska bli bra med ämnen istället för kurser behövs en bättre tillgänglighet. För att kunna 
bedöma ämnet svenska måste läraren kunna se vad eleven har gjort och ha möjlighet att se elevens 
utveckling. Ett bra arbetssätt som skulle kunna ge detta är portfolio, säger Berit. 
 

• Det nya gymnasiearbetet 
 
Berit menar att det nya gymnasiearbetet kommer bli mycket bra eftersom det inte längre kommer 
att vara möjligt att ”handla om vad som helst”. Ännu en anledning för att det nya gymnasiearbetet 
är bättre än det gamla projektarbetet är att nu måste alla lärare se till att eleverna får kunskap om 
hur de ska göra när de dokumenterar ett arbete. Även hur eleverna lägger upp en planering blir en 
viktig del för alla lärarna att hjälpa eleverna med.  
 
Barbro anser att det är viktigare att styra gymnasiearbetet mot den yrkesinriktning som eleven valt. 
Hon kan inte se några svårigheter med det nya gymnasiearbetet.  
 
Berit ser också positivt på detta men menar för att det ska fungera krävs det mycket mer samarbete 
mellan kärnämneslärarna och karaktärsämneslärarna, så att det blir ett bra arbete för var och en av 
eleverna. Både Berit och Barbro ser ett ökat samarbete som möjligt och Berit menar att det krävs 
tid som man måste skaffa sig.  
 
• Infärgning 
 
Berit menar att detta inte är något nytt utan förklarar att för många år sedan satt de och planerade 
och försökte få igång ett samarbete mellan kärnämnena och karaktärsämnena. Det har funnits en 
medvetenhet hela tiden, menar Berit och berättar att det är vissa projekt som utarbetats. Den 
svårighet som funnits då menar Berit är att karaktärsämneslärarna har alldeles för många små 
kurser som tar upp alldeles för mycket tid vilket inte ger någon möjlighet till ett fördjupat 
samarbete. Tack vare den nya kursutformningen tror hon att det kommer bli enklare att samarbeta. 
Barbro håller också med om att det nu borde bli lättare nu att samarbeta.  
 
Barbro hävdar också att det är lättare att motivera eleverna till att studera kärnämnena då de ser att 
det finns inslag av karaktärsämnena. Hon menar att det är lättare att engagera eleverna i arbetet om 
det finns inslag av både kärnämnen och karaktärsämnen.  
 

• Att öka kursernas storlek 
 
Både Berit och Barbro menar att större kurser ger möjlighet till ett större samarbete vilket i sin tur 
ger ett större sammanhang.  
 
Vad gäller huruvida valmöjligheterna begränsas med större kurser istället för fler små kurser tror 
varken Barbro eller Berit att detta är ett hinder för eleverna. Berit menar att hon inte tror att 
eleverna tänker på det sättet och Barbro menar att om eleverna känner att en särskild del gått 
förlorad under utbildningen kan de alltid använda gymnasiearbetet för att lära sig den delen.   
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• GY-07 som helhet 

Både Barbro och Berit är mycket positiva inför GY-07 och menar att de redan arbetar mycket med 
integrering. Berit hade dock gärna sett att reformen hade kommit till skolan tidigare.  

Karaktärsämneslärarna 
 

Denna intervju är en gruppintervju där informanterna är två karaktärsämneslärare från 
byggprogrammet. Lärarna kallas här för Bengt och Bertil. 
 
• Helhet i skolan 
 
Bengt menar att helhet handlar mycket om att integrera karaktärsämnen och kärnämnen med 
varandra. I dag är det ingen helhet även om försök till integrering har gjorts enligt Bengt. Han har 
tröttnat på de gamla försöken och ser fram emot GY-07 eftersom det klart och tydligt står att det 
ska finnas integrering.  
 
Även Bertil ser fram emot GY-07 eftersom det kan ge eleven ett ”paket” och menar med det att 
eleven får en helhet i sin utbildning.  
 

• Ämnesbetyg 
 
Bengt inleder med att hävda att om det ska bli ett större sammanhang krävs mindre konservatism 
av skolan. Han menar att i princip så arbetar karaktärsämnena redan mycket med att integrera 
kurser inom karaktärsämnena. Det finns några kurser som omfattar 50 poäng, men enligt Bengt är 
de redan integrerade i de större kurserna vilket redan ger eleverna en helhet. Det som förändras är 
lärarnas betygsättande eftersom de nu kan sätta betyg på helheten istället för små delar. Som det 
ser ut med dagens betygssystem måste karaktärsämneslärarna sätta betyg i väldigt många kurser 
men med GY-07 kommer endast sex kurser sättas under tre år, vilket Bengt tycker är mycket 
bättre. Dock påpekar Bengt att eleverna inte kommer att märka någon skillnad.  
 
Även Bertil är optimistisk och menar att helhetsbilden som skapas är bra.  
 
• Det nya gymnasiearbetet 
 
Vad gäller det nya gymnasiearbetet menar Bengt återigen att det inte blir någon större skillnad 
eftersom de redan arbetar på detta sätt. Han beskriver att när han först läste om GY-07 blev han 
mycket glad eftersom det precis speglar deras nuvarande arbetssätt. Bengt förklarar att eleverna på 
deras skola redan nu väljer att göra sitt projektarbete i ett byggprojekt som innefattar många kurser 
och som även kommer att utgöra det kommande gymnasiearbetet. Han menar att det inte blir 
någon skillnad eftersom det nuvarande projektarbetet redan har inriktningen mot vald 
studieinriktning.  
 
Den svårighet som finns menar Bengt är för eleverna att klara av strukturen på arbetet när det 
gäller dokumentation av byggprojektet. Han menar att nu ska kärnämneslärarna också bli 
involverade, som till exempel svensklärarna och matematiklärarna. Genom detta vill Bengt se en 
förbättring av elevernas gymnasiearbetens struktur.  
 
Bertil menar också att om eleverna inte vill arbeta med byggprojektet som gymnasiearbete finns det 
även andra fördjupningar att använda som till exempel ur kurserna ”plattsättningsprojekt” och 
”arbete och betong”.  
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• Infärgning 
 
Bertils inställning till detta är att det redan har funnits och att tanken är god. Han menar att det 
krävs en samverkan mellan lärargrupperna, kärnämneslärare och karaktärsämneslärare. Inför GY-
07 är han osäker på vad som kommer att hända. Han menar att det kanske inte blir någon skillnad 
alls. 
 
Bengt å andra sidan hävdar att det kommer bli en förändring: ”det står ju skall”. Han menar att det 
krävs stora förändringar från kärnämneslärarnas sida. För att nå eleverna i kärnämnena krävs ett 
behov från elevernas sida, enligt Bengt. Han ger ett exempel för att illustrera detta och förklarar att 
om man har en cykel som har punktering vill man få hjälp med punkteringen. Det finns inget 
behov av att få växlarna lagade eller styret justerat. På samma sätt menar Bengt att om eleverna inte 
har ett behov är de heller inte intresserade att lära sig. För att kunna nå eleverna och ge dem 
kunskap i de olika kärnämnena krävs enligt Bengt att dels ett behovsskapande finns hos eleven och 
dels att strukturen på skolan förändras. Han hävdar också att behovet av matematikkunskaper 
aldrig kan finnas vid specifika schemalagda tider. Bengt beskriver visioner om en matematikstuga 
där matematikläraren finns tillgänglig för eleverna. Bengt ger ett exempel på när eleverna behöver 
lära sig att göra bjälklag som inte är sneda. I stället för att han, som inte har lika mycket kunskap i 
matematik, ska förklara för eleverna vad Pythagoras sats är, menar Bengt att de kan gå till 
matematikstugan och få mycket bättre hjälp där.  
 
Även Bertil håller med när Bengt talar om behovsskapandet. Han menar att motivationen ofta är 
låg hos eleverna från början när det gäller att genomföra kärnämneskurserna, men genom att visa 
eleverna konkret att behovet finns kan åtminstone någon mer elev få motivation, tror han.  
 
Bengt är lite tveksam inför den nya förändringen eftersom han inte vet hur det ska lösas. Han 
menar att GY-07 kräver integrering vilket ger honom förhoppningar om att skolan ska ”hitta andra 
vägar än de som är nu”. Bengt beskriver även ett annat möjligt hinder till den nya reformen 
nämligen att det är inte bara infärgning mellan ämnen utan också mellan personer. Med personer 
menar Bengt att lärarna måste mötas i ett samarbete mot ett mål som alla kan sträva för att uppnå, 
gemensamt.  
 
Även Bertil kan se vissa svårigheter med GY-07 och med en allt för stor infärgning av 
kärnämnena. Han menar att det kan göra det svårare för elever som vill läsa fler kärnämnen 
eftersom de ofrivilligt hamnar i en kärnämneskurs med stor infärgning av karaktärsämnena. Bertil 
hävdar dock att detta handlar om så få elever att när den eleven behöver det så kan man lösa det 
då.  
 

• Att öka kursernas storlek  
 
Bengt är mycket klar över att de redan arbetar på detta sätt och han ser inga problem med det. Han 
förklarar vidare att i andra kurser som nu blir längre borde det bli bättre eftersom det blir större 
kurser som ger ett bättre sammanhang. Han tror också att som systemet är nu kan det vara mycket 
stressande för många elever. 
 
Huruvida Bengt anser att elevernas valmöjligheter minskar med större kurser menar han att det 
inte är ett problem. Han anser att eleverna i de allra flesta fall är nöjda med vad han kallar ”ett 
färdigt paket”. Fortsättningsvis menar han att de elever som behöver något utöver utbudet ordnar 
det i alla fall.  
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• GY-07 som helhet 
 

Den sista och enda kommentaren från både Bengt och Bertil är att de tror att GY-07 blir bra.  

Samhällsvetenskapsprogrammets tankar om helhetssynen kopplat 
till GY-07 
I detta avsnitt redovisas resultatet från rektorn, de två kärnämneslärarna samt de två 
karaktärsämneslärarna på samhällsvetenskapsprogrammet.  

Rektor 
Informanten är en rektor som har ansvar för samhällsvetenskapsprogrammet och ytterligare några 
övriga program.  
 

• Helhet i skolan  
 

Rektorn börjar med att säga att han uppfattar det som att helheten i skolan har flera olika delar. 
Han anser att den svenska skolan har världens möjligheter och han funderar över om lärare och 
elever verkligen utnyttjar dem. Han säger att för det första är det viktigaste i skolan att man tränar 
eleverna att ta ansvar för sitt lärande, och detta är ett lärande som han anser ska börja i 
grundskolan. Han säger att personalen på gymnasieskolan måste inta ledarskap för lärande, och att 
ett ledarskap innefattar ett fostransansvar. Fostransansvaret i sig innebär, enligt honom, det som 
samhället tycker att vi kan kräva av varandra. Sedan anser rektorn även att det handlar om ett 
elevansvar för studierna samt olika metoder att lära sig på. Han vill se ett ledarskap som stärks och 
att det främst innebär att alla tar ett vuxen- och ledaransvar. Detta innebär i sin tur frågor om vad 
ett ledarskap innebär och hur man jobbar med grupper. Han anser att det är viktigt att lärare i 
gemen är duktiga gruppledare, och att de till exempel förstår vad som händer när människor ska 
arbeta tillsammans och vilka psykologiska processer detta innebär. Rektorn säger vidare att han 
inte tror att det kan vara så att eleverna är sämre än förut och funderar över om det är fel kunskap 
som mäts och hänvisar till PISA5 och säger att han anser att ”våra ungdomar” är duktiga 
problemlösare. Han framhäver sedan att för att vara en problemlösare så måste man ha fakta, 
förståelse och färdighet i ryggsäcken. Han avslutar med att säga att han tror mycket på helheter, där 
elever känner att de förstår vad de håller på med och ser ett sammanhang i det hela.  
 

• Ämnesbetyg 
 

Rektorn inleder med att säga att han tror på ämnesbetyg, men att i grunden så förändras inte 
stressmomentet om inte lärandet förändras mot en helhet. Han säger att det idag finns kurser som 
slutförs väldigt snabbt, redan i ettan, och att det finns en risk att detta kommer att finnas kvar även 
i framtiden, eftersom även om det blir ämnesbetyg så innehåller ämnena delkurser. Rektorn hävdar 
vidare att det viktigaste i all betygssättning är kommunikationen mellan lärare och elever. Man för 
ett samtal om vilka mål som ska nås, vad det krävs för att nå respektive betyg och läraren ger en 
kontinuerlig feedback till eleven och arbetar med måluppfyllelse. Han anser att det är läraren som 
skall coacha eleven till nästa nivå, och att detta är förutsättningarna för att få en dämpad 
betygsstress. Han säger att idag känner han det som att man stressar eleverna och tror att om 
eleverna har en skrivning att läsa till så gör dom det. Vidare säger han att han tror att eleverna 
struntar i om de har användning för kunskapen eller inte – för snart efter skrivningen så glömmer 
de kunskaperna i alla fall.   
                                                           
5 PISA är en internationell undersökning som avser att värdera och jämföra vissa aspekter på olika länders 
utbildningssystem. 
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• Det nya gymnasiearbetet 
 

Rektorn anser att tanken med gymnasiearbetet är god och nämner att skolverkets tanke är att 
gymnasiearbetet skall ”knyta ihop säcken” för eleverna på programmet. Han säger att eleven 
genom detta ska på något sätt visa att de har förstått de övergripande målen och därigenom ha en 
bestående kunskap – till skillnad från kunskapen som bara används till en skrivning. Han säger att 
det är positivt att fokus riktas mot att process och resultat ska vara mer jämställt än förut. Dock 
säger han att om ett arbete som det här ska bli bra måste lärarna vara duktiga processhandledare 
och eleverna måste tränas redan från början i gymnasieskolan att jobba processinriktat. 
”Handledarskapet blir lärarens viktigaste redskap”, säger han. Vidare hävdar rektorn att eleverna i 
gymnasieskolan idag är mycket dåliga på forskningsmetodik – och då spelar det ingen roll vad 
projektarbetet kallas om inte ett forskningsmetodiskt tänkande ges till eleverna redan från början 
av gymnasiet. Han säger att man kan genomföra ett processkrivande, att man kan använda sig av 
loggboksskrivande och att man kan dokumentera processer, men att detta kräver 
kompetensutveckling hos lärarna på många håll eftersom många äldre lärare inte har lärt sig det 
forskningsmetodiska tankesättet. Rektorn hoppas att nya lärare har med sig detta tankesätt i 
bagaget. Dock poängterar han att det är viktigt att man inte har för bråttom när man omsätter det 
här; man måste lära sig metoder, man måste förstå vad en forskningsprocess är och vad ett 
forskningsmetodiskt tänkande är.   
 

• Infärgning 
 

Rektorn säger att han tror på en ämnesintegration och att det är särskilt viktigt på de 
yrkesförberedande programmen, men även på de studieförberedande programmen. Genom 
integration kan eleverna se att kärnämnena är ett redskap, en fundamental grund för att kunna 
arbeta med de karaktärsämnen som finns. Han ger ett exempel, som innebär att engelskan ska 
användas där den passar in i programmet; manualer kan läsas på fordonsprogrammet och 
byggprogrammet och recept kan läsas på engelska på Hotell- och restaurangprogrammet. Han 
säger även att seminarier kan hållas på engelska och kanske till och med på spanska eller tyska. 
Rektorn säger även att det är viktigt att man i till exempel matematiken ”räknar mot det man har 
nytta av”. Samtidigt säger han även att skolan har ett uppdrag som innebär att höja kunskapsnivån 
– och detta måste balanseras. Han tror att detta är en viktig del, framför allt för kärnämnena. Han 
säger även att en ämnesintegration borde innebära att man har mer fokus på lärandet och att detta 
gör att eleverna inte håller på med så många olika delar samtidigt. Detta anser han kan leda till att 
eleverna ser en mening och en glädje med att hålla på med lärande.  
 

• Att öka kursernas storlek 
 

Rektorn säger att han verkligen välkomnar detta eftersom det i dagens skola är lite ”pluttifikation” 
då eleverna går igenom kurser, endast omfattande 50 poäng, snabbt och eleverna hinner knappt 
med. Han säger att det är tragiskt att inte religion, naturkunskap, historia, estetisk verksamhet 
kommer att bli 100 poäng också. Rektorn ser även ett dilemma med dessa ökade kursstorlekar på 
grund av att valmöjligheterna blir inskränkta för eleverna. Det blir inte lika lätt för eleverna att byta 
ut kurser inom valbara kurser och individuellt val. Han skulle hellre se till helheter och möjligheter 
och om man använde sig av ämnesintegration och infärgning så skulle det egentligen inte spela 
någon roll om 50 poängskurserna var kvar, menar han. Rektorn anser att detta är ett vettigt drag 
även om skolan blir mer styrd i och med att valmöjligheterna minskas. Han hoppas dock att de 
fyra kurser som endast kommer omfatta 50 poäng i GY-07 i framtiden höjs till 100 poäng.  
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• GY-07 som helhet 
  

Rent generellt så tror rektorn mycket på GY-07 och han säger att det känns rätt att reformera 
gymnasieskolan nu. Vidare menar han att det även är rätt att det blir hårdare krav på 
ämnesintegration och infärgning. Han säger att idag kan elever skaffa sig egen kunskap via Internet 
och den tekniska utvecklingen. Detta innebär att om eleverna inte anser att skolan är intressant så 
struntar de i den. ”Det är många som har lyckats väldigt bra idag fast de knappt gått gymnasiet” 
säger han. Skolan är inte den enda kunskapsbank som är tillgänglig för eleverna och därför måste 
skolan ha en annan roll, menar han. Rektorn tror på problemlösande, dilemmahantering och så 
vidare. Han säger att han verkligen hoppas att lärarutbildningen diskuterar nivåer på kunskap och 
hur man kan hjälpa ungdomar att konstruera sin egen kunskap. Han anser att det är beklämmande 
att det inte verkar vara så eftersom det är väldigt aktuellt för honom med frågor som vad kunskap 
är och hur kunskap i olika ämnen ser ut. Han ger exemplet med ett naturvetenskapligt ämne: man 
måste kunna fakta för att förstå saker och ting, man lär sig vissa grundelement som man sedan 
förstår och sedan kan man börja använda dem i laborationer etcetera. Efter detta kan man börja 
ställa olika hypoteser och från dessa hypoteser kan man exempelvis börja analysera, bygga nya 
tankar och värdera. Han anser att det är otroligt viktigt att läraren behärskar detta. Rektorn avslutar 
med att säga att det inte handlar om ämnesbetyg, gymnasiearbete eller helhet egentligen utan det 
handlar om hur vi hanterar lärande och kunskap och att läraren har en förståelse för vad kunskap 
är och hur man kan lära. Han poängterar dock att det inte finns en fix modell för detta utan att 
flera vägar är möjliga och säger att den nya gymnasieskolan kommer att hjälpa till på vägen med 
detta – men att detta inte räcker. Rektorn avslutar med att säga att om inte lärare, personal och 
rektorer driver dessa frågor så har de inte en chans. 

Kärnämneslärare  
Denna intervju är en gruppintervju där informanterna är två kärnämneslärare som undervisar på 
samhällsvetenskapsprogrammet. Lärarna kallas här för Sandra och Simon och undervisar i engelska 
och moderna språk 
 

• Helhet i skolan 
 

Simon anser att helhetsperspektivet inom GY-07 är svårt att uppnå, av två anledningar. Dels för att 
eleverna har så pass många olika ämnen och dels för att vissa lärare undervisar på mer än ett 
program. Det blir en väldigt stor utmaning, menar han. Sandra anser att det tidigare pratats om 
ämnesintegrering och helhetssyn och att det nu är på tapeten igen. Hon anser att hur väl man kan 
uppnå detta är beroende av vilka individer och vem man samarbetar med, det vill säga vilka lärare 
som har samma klasser som en själv. Det är även beroende på vilka årskurser man har då det är 
sällan som man följer en årskurs alla tre åren, säger hon. Just organisationen är viktig för att kunna 
uppnå helhetsperspektivet anser Simon. Båda lärarna menar att det kan vara svårt att få en 
”programhelhet” då flera lärare kan undervisa på flera olika program under samma termin. Det blir 
då svårt att känna att man tillhör ett visst program då man inte kan koncentrera sig på ett enda 
program, menar Sandra. Hon anser även att skapa endast en helhet för eleverna kan vara 
begränsande i och med att få elever vet från början av gymnasiet vad de vill göra efteråt. Att ha en 
bredare utbildning innebär då att eleverna även får ett lite bredare perspektiv, säger hon. Sandra 
anser att lärarens funktion är att väcka intresse för saker och ting och öppna ögonen för eleverna; 
en programhelhet kan då anses vara en sorts skygglappar. Simon håller med om att det kan vara 
svårt för eleverna att se framåt och ha ett mål och se vad som kommer efter skolan. De hävdar att 
helheten kan underlätta för eleverna, samtidigt som få vet vad de verkligen vill. Det finns alltså 
både positiva och negativa aspekter med helheten i skolan enligt dessa två lärare.   
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• Ämnesbetyg 
 

Det som kärnämneslärarna anser är positivt med ämnesbetyg är att de är rätt sorts betyg att ha om 
betygen ämnar till att mäta kunskap, då ämnesbetygen visar vad eleverna nått fram till. Sandra drar 
en parallell med tidigare betygssystem, där slutbetygen baserade sig på helheten av elevernas 
prestationer. Nu uppfattar hon det som att syftet med ämnesbetygen är att titta hur långt eleverna 
har kommit i sin kunskapsutveckling, och inte helheten av hur eleverna presterat under åren. 
Simon säger att meningen, i både språk och andra ämnen, trots allt är att eleverna skall veta mer i 
slutet av en kurs än de gör i början av den. I språk kan det dock vara så att kunskaper förändras 
säger Simon – elever kan med tiden tappa den formella korrektheten av ett språk medan de 
samtidigt förstår mer av språket i allmänhet. Av denna anledning kan det vara svårt för elever att 
upprätthålla sitt betyg i senare kurser säger han. På grund av detta anser han att ämnesbetyg inte 
alls minskar stressen för eleverna eftersom han anser att det, till exempel i kurser i moderna språk, 
kan vara relativt lätt att få ett bra betyg i de inledande kurserna, medan det är svårt att sedan 
behålla detta betyg. Sandra tror att det kan bli svårt både för lärare och elever att sätta dessa nya 
ämnesbetyg som eventuellt konstant sänks. Hon tror att det finns en risk för inflation i betygen – 
mer än det har varit förut. Sandra säger vidare att även om det är kunskapsbetyg som eftersträvas 
så är det få elever har viljan att verkligen få kunskap, de fokuserar istället på att få bra betyg för att 
ha större chans att bli antagna vid fortsatta studier.  
 

• Det nya gymnasiearbetet 
 
Simons åsikt är att det gamla gymnasieprojektet inte riktigt når upp till kvalitetskraven som finns, 
och då blir det nya gymnasiearbetet positivt i den bemärkelse att det får lite mer vikt i utbildningen. 
Simon uppfattar det alltså som att gymnasiearbetet blir större än det nuvarande projektarbetet. 
Sandra säger att själva tanken är god, men Simon anser att gymnasiearbetet lägger för mycket på 
eleverna och detta kan i sig utgöra ett stressmoment för gymnasieeleverna. Sandra tror att 
gymnasiearbetet endast kommer att passa vissa elever. De elever som är starka klarar att skriva en 
större uppgift och gör detta på ett bra sätt, men de elever som har svårt för detta kommer att få det 
ännu svårare i och med att det nya gymnasiearbetet införs, menar hon. Att skriva ett 
gymnasiearbete innebär eget ansvar för eleverna, och det uttrycks en oro för detta kan komma att 
bli ett problem av Sandra eftersom eget ansvar har misslyckats för ett antal elever, tycker hon. 
Sandra säger att många på de yrkesförberedande programmen fortfarande har svårt för att läsa och 
skriva och hon är fundersam på om gymnasiearbetet verkligen visar att de har uppnått det som var 
avsikten med utbildningen. Hon säger även att namnbyten på saker och ting i sig inte löser de 
verkliga problemen; visserligen är det dock så att när dessa reformer dyker upp så tas problemen 
upp till diskussion, men frågan är dock om detta verkligen leder till något nytt, menar hon. 
 

• Infärgning 
 

Även här anser Sandra att tanken är god, men båda lärarna anser att det innebär vissa praktiska 
problem. Simon framför synpunkten att den typiske språkläraren, som ofta är en kvinnlig 
akademiker, inte har de faktakunskaper inom till exempel elteknik som krävs. Då denna bakgrund, 
och kanske även intresset, fattas innebär detta en svårighet, menar han. En lösning på detta 
problem enligt honom kan vara att anordna centrala fortbildningskurser, eller att den enskilda 
skolan ser till så att läraren får den utbildning som krävs. Då situationen för de lärare som deltar i 
denna intervju är att de ofta inte endast kan fokusera på ett program anser Sandra att det är ännu 
svårare för dem att leva upp till dessa direktiv. När denna situation uppstår säger hon att hon 
undervisar mer allmänna saker eftersom hon inte kan sätta sig in i alla program och säger att det är 
just dessa praktiska problem som måste lösas. Sandra anser att om en lärare hela tiden är knuten till 
ett program och kan följa med eleverna i deras yrkesförberedande kurser kan kunskap om dessa 
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ämnen uppnås på ett vettigt sätt. I och med att man hela tiden arbetar runt yrkesämneslärare kan 
man lära sig och samla ihop material, oavsett om det finns ett intresse eller inte, och detta 
underlättar att uppnå den integration som framhävs. Sandra säger även under intervjun att ha 
samverkan bara för samverkans skull kanske inte har någon positiv effekt. Hon fortsätter med att 
framhäva en annan aspekt av detta steg, nämligen den personliga aspekten. Även om integrering av 
kärnämnen och andra ämnen är positiv så kanske detta inte är någonting positivt för lärare som 
individer, menar hon. Sandra säger att om hon måste arbeta med bilar för mycket får hon inte en 
chans att framföra sitt budskap, det vill säga det som är viktigt för henne som individ. Lärarnas 
personliga syn på vad som är viktigt och intressant kan alltså skära sig med programmets 
inriktning, menar hon och säger att om lärare inte får använda sig av sina intressen i 
undervisningen tas den personliga kreativiteten bort, och hon anser att detta måste finnas inom 
lärare om deras budskap skall nå fram till eleverna.  
 

• Att öka kursernas storlek 
 

Simon håller med om att många korta kurser har lett till splittrade studier, men framhåller att det 
rent generellt är för många kurser och det är detta som har lett, och leder, till splittrade studier. 
Sandra håller med och säger att många småkurser kar skapat en snuttifiering och tänker att om 
kurserna blir längre kan eleverna inte ha så många ämnen. Simon anser att ett väldigt stort 
stressmoment för eleverna är just att det finns så pass många olika ämnen inom den svenska 
gymnasieskolan. Simon anser att dra ner på mängden kurser vore en idé, men säger att göra 
kurserna längre kan vara en bit på vägen i och med att eleverna kan fördjupa sig. Detta kan då leda 
till att det kan bli lättare för eleverna att se sammanhang, säger han. Sandra säger att genom att 
man kombinerar helhetssynen på det sättet att den ena saken leder till det andra inom ämnena och 
att till exempel data skall ingå i svenska och matte är en god tanke. Hon framhäver att det kan 
finnas nackdelar med att specialisera sig för tidigt eftersom många elever inte vet vad de vill i 
framtiden. Kommer ökade kursstorlekar att minska elevernas valfrihet? Ja, kanske – men det 
kanske inte spelar någon roll, säger Sandra.   
 

• GY-07 som helhet 
 
Simon anser att GY-07 verkar väldigt ambitiöst och att en hel del av idéerna kan vara svåra att 
genomleva praktiskt. Han nämner det ökade samarbetet med näringslivet, och han har uppfattat 
det så att den arbetsplatsförlagda utbildningen skall få större utrymme. Simon anser då att mer 
insatser krävs ekonomiskt från regeringen och riksdagen för att underlätta för företagen. Hans åsikt 
är att man inte endast kan lägga ansvaret på skolan och näringslivet för att få det att fungera. 
Sandra är inne på samma spår och anser att det kommer beslut från högre politiska instanser och 
sedan måste lärarna i skolan genomföra detta snabbt. Besluten kommer fort och genomförandet 
skall ske snabbt. Sandra anser att det inte riktigt alltid hinns med. Då blir det lätt att man fortsätter 
göra som förut, säger hon. Då det finns många äldre lärare inom skolan kan detta vara ett problem 
eftersom de är just de som har svårast att förändra sig, fortsätter hon. Fördelen med äldre lärare är 
dock, fortsätter Sandra, att de har fått erfarenhet genom åren och genom detta kanske det vet lite 
mer om skolan än politikerna i vissa avseenden.    

Karaktärsämneslärare  
Denna intervju är en gruppintervju där informanterna är två karaktärsämneslärare från 
samhällsvetenskapsprogrammet. De kallas här Sture och Sabina.  
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• Helhet i skolan  
 
Sabina definierar helhet som ett sammanhang för eleverna, att de kan se att allt egentligen hör 
ihop. Hon anser inte att det ser ut så idag, utan att det snarare är att man duttar med ämnen hit och 
dit, och ger en förklaring med att det är som små öar som flyter omkring och att det är svårt att se 
kopplingarna däremellan. Sture håller med Sabina och säger att han i sina ämnen redan nu 
integrerar några av sina kurser. Han anser att detta ger eleverna en bättre bild om vad det 
egentligen handlar om. Han gör en liknelse med att man dockar ihop olika kurser, och på detta sätt 
ser eleverna hur det hänger ihop. Sture säger också att han inte är säker på att ”dockande för 
dockandets skull” är någonting positivt eftersom varje ämne och kurs har sina personliga 
egenskaper.   
 
Sture delar sedan med sig av sina mindre positiva erfarenheter av integrering. Ett misstag som han 
gjort med andra lärare var att inte förklara tillräckligt bra för eleverna, säger han. Eleverna tycker 
att det blev allmänt rörigt; de såg inte det sammanhang som lärarna kunde se. En annan aspekt av 
det hela var att vissa eleverna ständigt ville veta vilka betyg de skulle få, säger han. Sabina håller 
med och säger att hon delat samma erfarenhet. Hon säger att arbeta tillsammans med andra lärare 
ibland har slutat i kaos eftersom även om de trott att de hade samma syn på det hela så såg 
tolkningarna olika ut. Detta blir svårt för eleverna eftersom eleverna får olika förklaringar från olika 
håll och då förstår de inte riktigt vad de egentligen skall göra. Sabina säger att man nog måste vara 
väldigt tydlig och helt överens när man skall försöka sig på något sådant. Sture flikar in att han av 
egen erfarenhet har upptäckt att det måste finnas en person som har ansvaret för det hela – men att 
det för den skull inte är säkert att det kommer att lyckas. Han säger att personer trots allt är 
människor och de prioriterar bort olika saker och på detta sätt blir det fel. Han anser att den 
integrering, som är begränsad, som han gör för tillfället med två kurser fungerar bra. Vidare hävdar 
han att det krävs enormt arbete för att få något samarbete att fungera så att det inte blir otydligt för 
eleverna. Det krävs en gemensam syn på saker och ting, säger Sture. Det är inte helt enkelt, menar 
de båda. Sabina menar även att inte alla lärare vill arbeta ihop med sina kollegor – även om det 
finns uppenbara kopplingar. Intresset finns helt enkelt inte, säger hon och menar att det är 
omöjligt att genomföra om man inte är flera som vill. Många elever kan även vara negativa till 
integrerande arbetssätt i början säger Sabina, men hon tror att om eleverna fick tid på sig att vänja 
sig vid det så skulle de märka att arbetssättet faktiskt fungerar.   
 

• Ämnesbetyg 
 
Sture anser att det är större chans att man sätter ett rättvisare betyg när man får längre tid på sig, 
och syftar då till att alla kurser förutom fyra skall vara minst 100 poäng. Han håller också med om 
att det stimulerar till fördjupning och ser till sammanhang istället för delar. Sture menar att det är 
lite ”skumt” med betygen att de kan få ett VG i första kursen som sedan kan sänkas till ett G i en 
senare kurs. Detta innebär en diskussion, en diskussion som är intressant att följa, menar han. 
Sture drar även paralleller med det tidigare betygssystemet, men säger att hur betygssättningen går 
till – det är en annan historia. Sabina flikar in med att det finns en skillnad från då och nu – som 
det är idag skall betygen motiveras för eleverna, och det skiljer sig från förut. Sture säger att det 
tidigare betygssystemet fungerade då – men att rättviseaspekten alltid kan diskuteras.   
 

• Det nya gymnasiearbetet 
 
Sabina är positiv till gymnasiearbetet och hoppas att det kommer att bli lite striktare än vad det 
nuvarande projektarbetet är. Hon säger att samhällsvetenskapsprogrammet trots allt är ett 
studieförberedande program och det är bra om det kommer tydliga direktiv som säger att 
gymnasiearbetet skall vara kopplat till elevernas studievägar. Idag anser hon att projektarbetet kan 
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handla om lite vad som helst, och det är inte bra. Hon anser att lärare tidigare har tillåtit för mycket 
”flummiga saker”. Hon är även kritisk till det gamla projektarbetet av den anledningen att det i få 
fall har handlat om verkliga projekt. Hon säger att det har varit mycket rapporter och liknande i sista 
sekunden, och då anser hon att det är svårt att bedöma det som ett projekt, som egentligen skall 
vara en process och ha en början och ett slut. Sabina och Sture anser båda att ”gör vad du tycker är 
bra”–mentaliteten verkar regera vad gäller projektarbetena. Sture håller med om att man måste se 
på gymnasiearbetet annorlunda än man gjort med projektarbetet för att det skall bli bra. Han anser 
att ett bättre grepp krävs om arbetet, speciellt nu när det gäller att se helheten. Han säger att elever 
som skriver uppsatser för honom har ett mycket brett ämne att välja från när det handlar om hans 
ämne – elever kan i princip välja vad de vill. Han anser då att han har varit dålig att tala om för 
eleverna ordentligt vad de egentligen kan arbeta med. Sture säger att de inte har varit bra på att föra 
en diskussion med eleverna om deras arbeten. Han menar att de har varit lite fega som lärare med 
att styra upp det hela och Sabina håller med. Vidare menar Sture att det som krävs är ett 
strukturerat sätt där möten är inplanerade och där elever får diskutera vad de har gjort och hur 
långt de kommit. På detta sätt följs gymnasiearbetet hela tiden upp. Sabina håller med om att det är 
det som behövs och säger att ett projektarbete handlar om att arbeta i grupp – för det är så det går 
till i arbetslivet. Sture framhäver att det är viktigt att de får tid för att handleda gymnasiearbetet så 
att det inte blir en sak som lärare måste göra gratis utanför sin vanliga tjänst. Han säger att om 
lärare inte får tid för detta kan man lika gärna låta bli.  
 

• Infärgning 
 
Både Sture och Sabina anser att själva grundtanken med infärgningen är vettig i och med att man 
försöker se kopplingar, men de har trots detta många synpunkter på detta steg. Sabina drar upp ett 
exempel från estetiska programmet där duktiga elever helt enkelt struntar i kärnämnena eftersom 
all deras energi fokuseras på karaktärsämnena. Där har man av denna anledning börjat fundera på 
hur de kan använda sig av infärgning i undervisningen. Sture säger att om man hittar rätt med detta 
kan man få ett bättre resultat, men att det finns en risk att man kan hamna rätt och får ett bra 
resultat men att det ändå blivit fel. Han ger ett exempel och säger att han kan lära eleverna att lösa 
enkla ekvationer, men de kanske inte ska hålla på med detta hela gymnasietiden till och med 
Matematik C-kursen. Sture ställer sig därmed lite skeptisk till steget. Han säger att i till exempel 
kursen Svenska A kan det vara relativt lätt att använda sig av infärgning, och likadant i hans 
karaktärsämne. I Svenska B fokuseras det dock på litteraturhistoria, och frågan är då hur man kan 
integrera det med utbildningen, funderar han. På samhällsvetenskapsprogrammet kan det vara 
ganska lätt att hitta något som passar, säger han och ger Émile Zola som ett förslag. Sabina flikar in 
att man på samhällsvetenskapsprogrammet kan få in allt möjligt, men Sture anser att på 
yrkesinriktade program kan det bli svårare. Sabina håller med och säger att det kan bli krystat. Sture 
säger att han ibland får känslan av att den nya forskningen kommer och då är det bara infärgning 
som gäller och Sabina håller med och säger att det blir löjligt om allt skall infärgas. Hon anser att 
till exempel fordonsprogrammet skall ha kunskaper om vissa klassiska litterära verk också – och 
inte bara om fack- och teknikspråk och handböcker. Hon anser att detta faktiskt hör till 
allmänbildningen och Sture är inne på samma spår när han säger att kärnämnena i sig har vissa 
delar som eleverna borde lära sig eftersom de innefattar allmänbildande saker. Sabina säger att till 
exempel fordonselever inte vet varför de ska lära sig religion – att komma upp med anledningar till 
att religion är förknippat med studieinriktningen kan bli lite löjligt, menar hon. Alla ämnen har 
alltså sin egen karaktär, och om allt skall färgas in anser Sture att bildningsaspekten kan gå lite 
förlorad. Sabina säger dock att det ena inte behöver utesluta det andra, och Sture håller med om 
det. Han anser trots detta att det är en risk att allmänbildningen försvinner. Han säger att han lärde 
sig till exempel om litteratur i sin skolgång, något som han har nytta av än idag. Han är noga med 
att poängtera att en sämre allmänbildning inte betyder att eleverna är dumma, utan att det handlar 
om att elever har andra intressen. Han ställer sig där frågan hur mycket skolan ska vara med och 
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bestämma. Om eleven har med sig hemifrån att denne inte behöver läsa böcker – skall då skolan 
kräva detta av eleven? Han säger här att skolan har en uppgift som de inte tagit. Han anser att de 
kan vara ”lite tuffare” mot eleverna – och om de är tydliga tror han att eleverna accepterar detta. 
Sabina håller med, men säger att det kommer att bli tufft med den hela processen av att koppla 
ihop ämnena.    
 

• Att öka kursernas storlek 
 
Sture börjar med att säga att det naturligtvis är en fördel med ökad kurstid eftersom det innebär att 
man som lärare har möjligheter att göra saker och ting som man inte gjort förut – ”om tiden blir 
fördubblad så är det klart att det ger effekt” är hans åsikt. För hans undervisning personligen så är 
det inte en så stor förändring eftersom hans kurser inte är lägre än 100 poäng. Han poängterar att 
vad utökade kursstorlekar egentligen innebär rent tidsmässigt inte är helt klart än. Fyra kurser 
kommer att förbli 50-poängskurser, och Sabina kommer att få undervisa i många sådana kurser i 
framtiden. Det står att kurserna skall bli större för att fokusera på sammanhang och då funderar 
Sabina varför vissa kurser fortfarande är bara 50 poäng. ”Hur ska man hinna en fördjupning i 
religion när kursen är 50 poäng?” undrar hon. Sture anser att i och med att det här steget införs 
kan det betyda att eleverna kommer ifrån de små kurserna som är stressiga och jobbiga för 
eleverna, och det håller Sabina med om. De säger att man med det nya systemet kan specialisera sig 
i upp till 400 poäng i olika ämnen – till exempel företagsekonomi, religion eller historia. Detta 
anser de båda som positivt. Sen tas även frågan om organisation av kurserna upp. Sture nämner att 
han har talat med en lärare som gör så att en 100-poängskurs pågår under en väldigt begränsad tid 
och senare koncentrerar man sig på en annan kurs. Sabina funderar över vad fördjupningen av 
detta blir – och Sture svarar med att man under de få veckorna som kursen går kan fördjupa sig 
väldigt mycket. Sedan funderar de vidare runt detta upplägg. Om en elev inte alls gillar en kurs, 
som endast pågår under fem veckor – hur kommer eleven att må under dessa fem veckor? tänker 
Sture. Möjligheten att ta igen en missad kurs är under ett sådant upplägg också mycket begränsad 
vilket båda är eniga om. Det kan resultera i att eleven får studera ett fjärde år för att komplettera de 
kurser som inte är klara, menar de. Sture menar att steget i sig självt är bra, men även att upplägget 
spelar stor roll för resultatet. Tid krävs även för att genomföra det hela. Kommer då valbarheten 
att minska för eleverna nu när kurserna blir större och färre kurser får plats i elevernas individuella 
studieplan? Sabina tror att det säkert gör det, men att detta är positivt eftersom hon säger att 
eleverna har för mycket att välja på ibland. Lärarna diskuterar vilka kurser som kan komma att 
försvinna och säger att det förmodligen är karaktärsämneskurser och tar upp faktumet att förut så 
läste eleverna både psykologi och filosofi – och nu kommer det att bli så att de måste välja. Dock 
anser Sture och Sabina att det hela är lite oklart och att skolverkets hemsida egentligen inte ger så 
mycket information. Sture säger att sunt bondförnuft är det som måste gälla, och Sabina flikar in 
att det kan finnas många olika tolkningar. De kommer då överens om att dialogen med varandra är 
mycket viktig.  
 

• GY-07 som helhet  
 
Sture ställer sig positiv till GY-07 och säger att han inte känner oro inför den stundande reformen, 
utan tycker snarare att det är intressant. Han säger att hans positiva inställning kan bero på att hans 
synsätt är att GY-07 inte innebär så stora förändringar. Även gymnasiearbetet ser han som något 
positivt. Även Sabina har en positiv inställning till GY-07, eftersom hon anser att det mesta 
”verkar vettigt”. Hon tycker att det är spännande och lite roligt, och även om GY-07 är den första 
stora förändringen för henne inom skolvärlden så tycker hon inte heller att reformen innebär så 
många nyheter. Hon säger att de flesta gamla ämnena blir kvar, samtidigt som att det kommer till 
några nya. Hon ser fram emot dessa nya kurser och anser att det ska bli roligt. Sture säger att 
mycket av genomförandet av reformen beror på hur förutsättningarna ser ut från skolans sida. 
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”Skolan är ingen organisation med mycket pengar” säger han. Ledningen måste se till att det inte 
blir en övermäktig uppgift för lärarna. 

Analys och diskussion 
Analysen av vår undersökning inleds med en SWOT-analys där det som informanterna ser som 
styrkor, möjligheter, svagheter och hot med GY-07 sammanfattas med nyckelord för att ge en 
överskådlig bild över de olika uppfattningar som finns. Sedan diskuteras dessa uppfattningar mer 
ingående, och där påpekas även kontraster mellan programmen och även mellan rektorer och 
lärare. I anknytning till vissa underrubriker är även våra egna reflektioner infogade, baserat på 
informanternas uttalanden och tidigare använd litteratur. Denna del kommer sedan att avslutas 
med några slutsatser och en sammanfattning samt idéer kring vad som krävs för att GY-07 skall 
kunna implementeras i dagens gymnasieskola. 

SWOT-analys 
 

 Strengths Weaknesses Opportunities Threats 
Byggprogrammet 

Rektor 
Sammanhang 

Direktiv 

Organisatoriska 
svårigheter 
(schema) 

Ökat samarbete 
med näringslivet 

Traditionell 
lärarutbildning 

Schema 
Lärarnas rädsla 

Kärnämneslärare 
Sammanhang 
Motivation 

Organisatoriska 
svårigheter (tid) 

Samarbete med 
karaktärsämnes- 

lärarna 
Tid 

Karaktärsämneslärare 
Sammanhang 

Behovsskapande 
av kunskap 

Organisatoriska 
svårigheter 
(schema) 

Samarbete med 
kärnämnes- 

lärarna 
Studiefärdigheter 

Organisatoriska 
svårigheter 
(schema) 

Samhällsvetenskaps-
programmet 

Rektor 

 
Sammanhang 

Direktiv 
Möjligheter 

 

Kurser (50 p) 
Bristande 

studiefärdigheter   
Organisatoriska 

svårigheter  

GY-07 
Kunskapsnivån 

Lärarutbildningen 
   Styrningen av 

skolan 
Minskad valfrihet 

Kärnämneslärare 
Sammanhang 

Direktiv 
Kunskapsbetyg 

Antal kurser 
Specialisering för 

tidigt 
Bristande  

studiefärdigheter   
Organisatoriska 

svårigheter 
Gymnasiearbete 
Betygssänkningar 
Fokus på betyg 

 

Organisatoriska 
svårigheter 

Styrningen av 
skolan 

Inflation (betyg) 
Ökat samarbete 
med näringslivet 

Äldre lärare 

Karaktärsämneslärare 

Sammanhang 
Direktiv  
Minskad 
valbarhet 
Betyg 

Organisatoriska 
svårigheter 

Betyg 
Kurser 

Gymnasiearbetet 
Organisatoriska 
svårigheter (tid) 

Bildningsaspekten 

 
 



 

 26 

Författarnas anmärkning: Även om fältet är ovan i SWOT-analysen är tomt betyder det inte att 
idéer inte fanns – denna SWOT riktar in sig på att sammanfatta det viktigaste. 
Samhällsvetenskapsprogrammets informanter hade många uppfattningar och aspekter av GY-07 
att uttrycka och således har vi valt ut de mest utvecklade tankarna i SWOT:en. Vidare finns inte alla 
nyckelord diskuterade i underrubrikerna nedan, utan endast de mest elaborerade tas upp.   

Strengths (styrkor) 
De styrkor som rektorn och lärarna på byggprogrammet talar om handlar främst om en ny 
möjlighet till integration mellan ämnena, att ge eleverna sammanhang i utbildningen och att lättare 
motivera eleverna samt att ge eleverna ett behovsskapande för kunskap. På samhällsprogrammet 
går uppfattningarna mellan informanterna mer isär än på byggprogrammet, men alla informanter 
där är trots allt överens om att GY-07 kan innebära att eleverna får mer sammanhang i 
utbildningen.  
 
Synen på sammanhang 
Den definition av helhet som vi valt att använda har tre nyckelord, nämligen sammanhang, 
överblick och kontroll. Vår definition beskriver även att dessa tre nyckelord är viktiga för att kunna 
leda och styra en verksamhet. Alla informanter på både byggprogrammet och 
samhällsvetenskapsprogrammet definierar helhet som något som handlar just om eleven har en 
upplevelse av sammanhang i skolan. Som tidigare beskrivits menar både Carlgren & Marton (2000) 
och Säljö (2000) att det i dagens samhälle är ännu viktigare att eleven kan se sammanhang och sätta 
saker i relation till varandra. De båda förespråkar en kunskapssyn som betonar vikten av 
helhetssyn. Vi menar att lärarna är överens om att elevernas möjlighet till överblick är viktigt vilket 
stämmer väl överens med vad som är i fokus för dagens samhällsutveckling och även vad vi hävdar 
är en stor del i GY-07. 
 
Kärnämneslärarna på byggprogrammet beskriver styrkan i elevernas möjlighet att se hela sin 
utbildning. Vi anser att det kan kopplas till vår helhetsdefinition om elevens möjlighet till kontroll 
och överblick. Överlag anses en helhetssyn vara något som är en styrka i det blivande GY-07. 
Större sammanhang kan skapas i och med att kurserna nu ökar i storlek enligt flera informanter 
från båda programmen som omfattas av denna undersökning.  
 
Nya direktiv välkomnas  
Flera informanter på samhällsvetenskapsprogrammet är positiva till de direktiv som kommer med 
GY-07. Rektorn tycker att det är bra att gymnasiearbetet skall visa att eleverna har fått en 
bestående kunskap, och anser även att det är rätt att det blir hårdare krav på ämnesintegration och 
infärgning. Vidare anser han även att det är bra att fokus riktas mot att process och resultat skall 
vara mer jämställt än förut när det gäller gymnasiearbetet. En kärnämneslärare anser även att det är 
positivt att det nya gymnasiearbetet får mer tyngd i utbildningen, och en karaktärsämneslärare säger 
att hon tycker det är positivt att det kommer tydliga direktiv som säger att gymnasiearbetet skall 
kopplas till studievägen. Karakterämneslärarna på samhällsvetenskapsprogrammet ser även det 
annalkande gymnasiearbetet som ett bra initiativ då det knyts an starkare till elevernas 
studieinriktning. De menar att med en bra styrning kan gymnasiearbetet utvecklas till något bra.  
 
Även rektorn på byggprogrammet menar att en styrka med GY-07:s inträde är att ett bättre 
samarbete mellan kärnämneslärarna och karaktärsämneslärarna kan skapas tack vare de nya 
direktiven. Han hävdar dock att det krävs en förändring och menar särskilt att kärnämneslärarna 
måste våga ge sitt ämne större utrymme för karaktärsämnena.  
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Motivation genom behovsskapande  
Byggprogrammets kärnämneslärare hävdar att en styrka med GY-07 är att det blir lättare att 
motivera eleverna att ta kärnämnena på mer allvar då man kan använda sig av elevernas 
intresseområden, det vill säga karaktärsämnena. Dels kan detta hänvisas till Deweys idéer 
(i Hartman, 1995) om att visa eleverna nyttan med att kunna vissa saker. Dels kan det även kopplas 
till den undersökning som vi tidigare beskrivit (i Marton m fl., 1997 och Wistedt, 1987) där elever 
som lär sig av eget intresse får en upplevelse av sammanhang. Nära kopplat till detta är det 
byggprogrammets karaktärsämneslärare ser som en styrka med GY-07, nämligen elevernas 
förståelse av nyttan med kärnämneskunskaper. En annan slags motivation är att ge eleverna ett 
behov av en kunskap som drivande kraft. Genom att ge eleverna ett behov av att kunna något 
menar karaktärsämneslärarna att det finns en mycket större chans att eleverna inser nyttan av 
kunskapen. Detta är återigen i nära samband med Deweys (i Hartman, 1995) idéer och likaså 
ovannämnda undersökning eftersom elevernas behov visar dem den reella nyttan av en viss 
kunskap. Med detta menar vi att ett samhälle i utveckling som kräver att eleverna kan se 
sammanhang återigen bäst kan uppnås genom att se till Deweys många år gamla idéer om elevernas 
nytta av kunskap.  
 
Svenska skolans potential  
Rektorn på samhällsvetenskapsprogrammet pratar om hur den svenska skolan har världens 
möjligheter att göra någonting bra, och även om konstaterandet är kort så visar det på enorm 
potential. Rektorn har kommit till denna insikt då utländska besökare till skolan var enormt 
imponerade av skolans faciliteter och möjligheter. Därmed menar vi att rektorn ser att en av 
styrkorna med GY-07 är de möjligheter som skapas i och med dess införande. Vilka dessa 
möjligheter är, enligt rektorn, analyseras närmare under rubriken Opportunities.  
 
Motiverade ämnesbetyg leder till kunskap   
En karaktärsämneslärare på samhällsvetenskapsprogrammet säger att de nya betygen är positiva 
eftersom det blir lättare för läraren att sätta ett rättvisare betyg om han/hon har längre tid på sig 
och säger att ämnesbetyget verkligen stimulerar till fördjupning och sammanhang istället för delar. 
Den andra karaktärsämnesläraren tycker att det är positivt att betygen skall motiveras för eleverna 
idag. Även rektorn på samhällsvetenskapsprogrammet är inne på samma spår när han säger att 
kommunikationen mellan lärare och elev är det allra viktigaste vid betygssättning. En 
kärnämneslärare på samhällsvetenskapsprogrammet anser att de nya ämnesbetygen är positiva 
eftersom de mäter elevers kunskap. De flesta på samhällsvetenskapsprogrammet anser att 
ämnesbetyg är en av styrkorna vilket kan stimulera till kunskapssökande istället för betygsstress för 
eleverna. Vi menar dock att det finns ett dilemma eftersom betygssättandet senare beskrivs som en 
svaghet då elevernas ämnesbetyg kan sänkas om de väljer att fördjupa sina kunskaper. Se vidare 
analys under rubriken Weaknesses. 
 
Positivt med minskade valmöjligheter   
När det gäller aspekten att elevernas valmöjlighet minskas genom att de inte kan välja lika många 
kurser längre eftersom storleken på kurserna ökar, är nästan alla informanter rörande överens om 
att det inte kommer skapas några större problem för eleverna. Snarare menar en 
karaktärsämneslärare och rektorn på byggprogrammet att det är positivt att eleverna får mindre 
valbarhet i och med att kursernas längd ökar. En annan positiv aspekt av valbarheten anser 
karaktärsämneslärarna på samhällsvetenskapsprogrammet är att eleverna kan fördjupa sig i vissa 
ämnen ända upp till 400 poäng. Endast rektorn för samhällsprogrammet är medveten om 
dilemmat mellan elevernas minskande valmöjligheter och möjligheten till fördjupning med färre 
och längre ämnen.  
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En intressant aspekt av detta är vår tidigare definition av helhet som beskriver att en verksamhet 
innehållande helhet präglas av att de medverkande känner inflytande och delat ansvar. Att eleverna 
får mindre inflytande är något som ingen av de intervjuade tror kommer att bli ett hinder. Vi 
menar att risken finns att eleverna inte ser GY-07 som samma intressanta utmaning som 
informanterna eftersom de dels kommer se ett minskat urval av kurser och dels har de inte heller 
någon större möjlighet att påverka GY-07 eftersom allt redan är beslutat. 

Weaknesses (svagheter) 
Som nämnt ovan menar alla lärarna mer eller mindre att GY-07 är en positiv utveckling som de ser 
fram emot. Genomgående för alla informanter är dock att det finns en ganska specifik oro. Det 
handlar om hur förändringen som ska ske i och med GY-07 införande egentligen ska genomföras 
praktiskt. Många funderingar kring olika organisatoriska aspekter tas upp såsom skolans struktur 
innefattande schemat och lärarnas vilja eller ovilja att samarbeta mot en fördjupad helhet.  
 
Schema främjar inte kunskap  
En stor del i många av bygglärarnas tankar kring hur GY-07 ska kunna genomföras är schemat. 
Detta är främst ett diskussionsämne som tas upp när det gäller infärgning av kärnämnen i 
karaktärsämnen. Både rektorn för byggprogrammet och karaktärsämneslärarna på programmet är 
överens om att det traditionella schemat borde försvinna. Rektorn menar att en skola borde likna 
en arbetsplats och inte bestå av en mängd olika ämnen på en dag. Det som karaktärsämneslärarna 
beskriver ovan som styrka, det vill säga behovsskapande hos eleverna, kan enligt dem aldrig nås om 
elevernas dag i skolan är uppdelat i olika ämnen. De hävdar att elevernas behov inte kan finnas vid 
specifika tidpunkter som schemat kräver. Detta är mycket intressant i relation till Deweys (i 
Hartman, 1995) tidigare nämnda artikel från 1902 där han beskriver paradoxen mellan skolans 
värld som står för disciplin och elevernas värld som är baserat på intresse. Även idag kan denna 
paradox ses då skolans behov av disciplin görs synlig i och med schemat medan elevernas intresse i 
motsats inte kan nås genom att ha fasta tider för viss inlärning av viss kunskap. 
 
Svårigheter och ovilja  
Vad gäller organisationen har informanterna på samhällsvetenskapsprogrammet även andra 
orosmoln. Ett stort organisatoriskt problem på detta program är att många lärare undervisar på 
flera olika program under samma termin och detta innebär att de inte kan fokusera på endast ett 
program och de mål som skall uppnås på just där. Ett annat problem som en karaktärsämneslärare 
ser är att även om det finns möjligheter att integrera så vill helt enkelt inte alla lärare. En 
kärnämneslärare ser samma problem och säger vidare att lärare inte alltid heller får ha samma klass 
i tre år. Det finns även problem vad det gäller den organisatoriska delen med infärgning. En 
karaktärsämneslärare säger att det kommer att bli svårt att koppla ihop ämnena, samt att lärare som 
arbetar tillsammans ofta tolkar saker olika vilket innebär förvirring för eleverna. 
Karaktärsämneslärarna säger även att vissa kurser är svåra att infärga samt att använda sig av för 
mycket infärgning på de yrkesförberedande programmen kan bli krystat. Vi menar att 
samhällsvetenskapsprogrammet visar en delvis kritisk inställning till förändring på grund av 
organisatoriska svårigheter att genomföra förändringarna. Vi anser här att en ledning som ser 
lärarnas dilemman och arbetar med att lösa dem även skulle skapa större vilja för förändring hos 
lärarna. Detta baserat på den optimistiska synen på integrering vid de två friskolorna i artikeln av 
Palm (2006) som nämnts ovan.  
 
Splittrande kurssystem  
Rektorn på samhällsvetenskapsprogrammet säger att det finns en risk att kurser som genomförs 
snabbt redan i ettan kommer att finnas kvar i framtiden eftersom ämnena fortfarande kommer att 
innehålla delkurser. Vidare säger han att det är synd att inte alla ämnen blir 100 poäng inom  
GY-07, och det håller karaktärsämneslärarna på samhällsvetenskapsprogrammet med om, 
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samtidigt som de säger att vissa karaktärsämnen kommer att försvinna. En kärnämneslärare på 
samhällsvetenskapsprogrammet säger att han tycker att det är för många kurser inom gymnasiet 
och detta leder till att studierna blir splittrade för eleverna. Han säger även att det rika utbudet på 
kurser skapar ett stressmoment för eleverna.  
 
Räcker tiden till för studiefärdighetsutveckling?  
Rektorn på samhällsvetenskapsprogrammet och även karaktärsämneslärarna på byggprogrammet 
säger att många elever är dåliga på forskningsmetodik. Rektorn på samhällsvetenskapsprogrammet 
menar då att det inte spelar någon roll vilket namn projektarbetet har. Han säger också att många 
äldre lärare inte har den forskningsmetodiska tankegången, och att detta kräver 
kompetensutveckling. Rektorn hoppas dock att nyutbildade lärare kommer att ha med sig denna 
kunskap från studietiden. Vidare tar en kärnämneslärare på samhällsvetenskapsprogrammet upp att 
hon tror att gymnasiearbetet endast passar några elever. De som kan skriva gör det bra, men för de 
elever som har det svårt redan nu kommer det att bli ännu svårare, menar hon. Ett gymnasiearbete 
kräver eget ansvar från eleverna och eftersom en del elever har misslyckats i detta förut tror hon att 
detta kan bli ett problem. Den andra kärnämnesläraren på samhällsvetenskapsprogrammet tror att 
gymnasiearbetet kan bli för stort för eleverna och innebära ytterligare ett stressmoment för dem.  
 
Gymnasiearbetet anses av nästan alla informanter (förutom kärnämneslärarna på 
samhällsvetenskapsprogrammet) vara någonting positivt och är en aspekt av GY-07 som de ser 
fram emot. Dock är gymnasiearbetet i princip ett mer avancerat moment än projektarbetet, och 
man kan fundera på hur lärare plötsligt ska kunna implementera ett projekt av svårare grad när 
man, enligt de informanter som deltagit i denna undersökning, inte har lyckats särskilt bra med ett 
projektarbete av enklare grad. Informanterna hävdar att med striktare riktlinjer så kommer det att 
bli lättare, men vi frågar oss om det ändå är så lätt att implementera om varken eleverna eller 
lärarna är insatta i en processkrivning och vi är där inne på samma tankegångar som rektorn på 
samhällsvetenskapsprogrammet. Möjligheter finns, men frågan är om de utnyttjas? Även här 
handlar det om att ge lärare tid att utveckla sina kunskaper inom olika aspekter, i detta fall 
forskningsmetodik. Vi anser att om rektorn inte kan ge lärarna tid för att fördjupa sig i det nya 
gymnasiearbetet kan ingen heller räkna med stora förändringar.  
 
Dessa tankegångar kan även ses hos byggprogrammets kärnämneslärare som anser att för att få en 
fungerande verksamhet behövs tid till planering. Även en karaktärsämneslärare på 
samhällsvetenskapsprogrammet uttrycker denna åsikt.  
 
Specialisering lägger grunden för inskränkning  
En lärare på samhällsvetenskapsprogrammet tar upp dilemmat med att eleverna specialiserar sig 
alltför tidigt och menar att det kanske inte alls är något positivt. Hon hävdar att få elever vet vad de 
verkligen vill göra efter gymnasiet och att då kan en programhelhet ses som skygglappar för 
eleverna. En bredare utbildning skulle även ge eleverna ett bredare perspektiv menar hon, vilket 
skulle vara bra för de elever som inte vet vad de vill göra i framtiden.  
 
Paradoxala ämnesbetyg   
Rektorn på samhällsvetenskapsprogrammet säger att han tror på ämnesbetyg, men att 
stressmomentet för betygen inte ändras om inte lärandet ändras. Både en kärnämneslärare och en 
karaktärsämneslärare på samhällsvetenskapsprogrammet uttrycker ett och samma dilemma, 
nämligen att ämnesbetygen kan komma att sänkas i senare kurser för eleverna. Den lärare som har 
moderna språk säger att det är relativt lätt att få ett bra betyg i en grundkurs i ett modernt språk, 
medan det blir svårt att kunna behålla betyget i senare kurser. Detta minskar inte alls stressen, 
menar läraren.  
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I anknytning till dessa tankar anser vi att en paradox uppstår. Avsikten med ämnesbetygen är, som 
tidigare specificerats, att minska stressen, stimulera fördjupning och fokusera på sammanhang 
istället för delar. Som tidigare diskuterat anser även Thomas Östros att (Regeringens proposition 
2003/04:140 s. 3) en modern gymnasieskola måste motverka taktikval. Vi anser då att följande 
scenario kan uppstå: om elever får bra betyg i de inledande kurserna, och därmed ett bra 
ämnesbetyg, så kanske de undviker att gå vidare till de mer avancerade kurserna inom ämnet för att 
inte riskera att sänka sitt betyg. Kan inte detta anses vara ett taktikval i sig? Och framför allt, går 
inte fördjupningsaspekten förlorad i och med att elever undviker svårare kurser? Detta innebär att 
ämnesbetyg kan motverka sitt eget syfte!  

Opportunities (möjligheter) 
Byggprogrammet ser många möjligheter med GY-07. De tror och hoppas främst på ett bättre 
samarbete med arbetslivet och att samarbetet mellan kärnämnena och karaktärsämnena utvecklas. 
Detta anser de ge eleverna en helhet i sin utbildning. Samhällsvetenskapsprogrammet ser inte 
samma konkreta möjligheter som byggprogrammet. De diskuterar mer kring reformen som sådan 
och dess kunskapshöjning. Även det nya gymnasiearbetet ses som en utveckling i och med  
GY-07. 
 
Gymnasialt gesällbrev  
Rektorn för byggprogrammet är mycket positiv till det nya gymnasiearbetet och menar att det 
förhoppningsvis kan fungera som ett slags gesällbrev. Han påpekar även att arbetslivet kan vara 
med och påverka innehållet vilket ger ett ännu närmre samarbete mellan skola och samhälle. Han 
förespråkar även att skolan ska struktureras som en arbetsplats där eleverna kommer till skolan på 
morgonen och går hem på kvällen. Detta är alltså återigen nära knutet till att vilja ta bort schemat.  
 
Kärnämnenas förlorade plats i utbildningen    
Som tidigare nämnt är alla lärare samt rektorn på byggprogrammet överens om att ett närmare 
samarbete mellan kärn- och karaktärsämnena är önskvärt i och med GY-07:s inträde.  Dock finns 
det olika synsätt mellan de intervjuade. Kärnämneslärarna menar att den svårighet som finns idag 
är karaktärsämneslärarnas schema med många små kurser som gör att de har svårt att organisera ett 
samarbete. Karaktärsämneslärarna hävdar dock, liksom rektorn, att det är kärnämneslärarna som 
måste förändra sitt tänkande om deras integrationsvisioner ska fungera. Vi ser här tydligt att 
rektorn och karaktärsämneslärarna är mycket väl överens om hur de vill att integrationen ska se ut. 
Vi har dock sett att viljan till samarbete finns även från kärnämneslärarna men vi anser att 
kärnämneslärarna kan tyckas vara lite utelämnade då rektorn så tydligt menar att det är kärnämnena 
som måste förändra sitt arbetssätt. Detta kan relateras till det som samhällsvetenskapsprogrammets 
karaktärsämneslärare talar om, när de menar att det som är hotande med integrationen är att 
kärnämnena förlorar sin egen kärna, sin egen validitet.  
 
Trots dessa motsättningar kan det ses en optimism hos byggprogrammet, då det både från 
kärnämneslärarna och karaktärsämneslärarna hävdas att de redan inom flera områden arbetar med 
det som GY-07 föreskriver vad gäller integrationen dem emellan. Vi menar att detta kan ha sin 
orsak i vad vi beskrivit tidigare, att när helhet finns i en verksamhet, vilket också hävdas i Palms 
(2006) artikel om det fristående gymnasiet, som visar att för att en helhet ska finnas måste de 
deltagande känna inflytande och delaktighet. Då byggprogrammet till stor del känner att de redan 
arbetar åt rätt håll upplevs deras arbete kring GY-07 som helt rätt och den nya reformens 
införande är för dem nästan bara en bekräftelse på att de har hittat ett bra arbetssätt. Detta visar, 
enligt oss, att Lindensjös och Lundgrens (1986) beskrivning av decentralisering i skolan kan 
medverka till en utveckling som fungerar. De beskriver att vida mål inte är ett hinder, utan att 
decentralisering ger de som ska realisera målen inflytande och ansvar. Byggprogrammet arbetar 
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med helhet och integration och känner att de kan påverka innehållet vilket vi anser skapar 
ansvarstagande och att de ser möjligheter.  
 
Hopp om förbättrad strukturering  
En av byggprogrammets karaktärsämneslärare menar att den förhoppningsvis ökade integrationen 
i och med GY-07s inträde även ska ge möjlighet till en förbättrad struktur hos elevernas arbeten. 
Han hoppas att kärnämnena ska kunna utveckla den delen, då särskilt med det nya 
gymnasiearbetet.  
 
Reformen som hjälpmedel  
Rektorn för samhällsvetenskapsprogrammet ser själva reformen GY-07 som ett hjälpmedel för att 
utveckla skolan. Han menar att det inte är reformen i sig själv som utvecklar skolan utan det 
handlar om hur man hanterar lärande och kunskap och att läraren har en förståelse för vad 
kunskap är och hur man kan lära. Även detta kan ses i relation till Lindensjös och Lundgrens 
(1986) beskrivning av den decentraliserade skolan. Vi menar att rektorns åsikt är mycket viktig 
eftersom decentraliseringen gör att aktörerna på realiseringsarenan är mycket friare i det praktiska 
genomförandet av GY-07. Detta gör att även om rektorn ser GY-07 som en möjlighet vill vi 
påpeka att det även kan vara ett hot. Återigen vill vi hänföra till det som Lindensjö och Lundgren 
(1986) har skrivit: ser inte lärarna GY-07 som något meningsfullt kan det då vara avgörande för ett 
misslyckat genomförande istället för ett lyckat.  

Threats (hot) 
Byggprogrammet arbetar som sagt redan till viss del med vad som ska komma i GY-07. Frågan är 
då om de ser något hot, något som kan göra att det inte går att genomföra GY-07:s direktiv? 
Samhällsvetenskapsprogrammet har, som tidigare nämnt, fler synpunkter och uppfattningar om 
GY-07 än byggprogrammet, och detta innefattar även uppfattningar som uttrycker hot mot 
gymnasieskolan.   
 
Konservativ lärarutbildning utan helhet  
Ett hot som rektorn på byggprogrammet ser är dagens lärarutbildning. Han hävdar att de lärare 
som utbildas inte får lära sig vikten av integrering och helhetsperspektiv. Det som då hotar 
gymnasieskolan är enligt honom att lärarna som börjar arbeta på gymnasieskolorna i landet inte 
klarar av skolans nya krav att behärska integration. Rektorn på samhällsvetenskapsprogrammet ser 
också ett hot i dagens lärarutbildningar, om än ett annat än rektorn på byggprogrammet. Rektorn 
på det studieförberedande programmet säger att han tycker att det är beklämmande att de som 
utbildar sig till lärare idag inte diskuterar nivåer på kunskaper och hur man kan hjälpa elever att 
konstruera kunskap eftersom dessa frågor, enligt honom, är aktuella.  
 

Kampen om tiden 
Som tidigare nämnt såg kärnämneslärarna på byggprogrammet tidsbrist som en svaghet. De ser 
även detta som ett hot mot att kunna genomföra GY-07. Det samma gäller på 
samhällsvetenskapsprogrammet där en karaktärsämneslärare säger att det är viktigt att lärarna får 
inplanerad tid för sina uppgifter, till exempel för att handleda gymnasiearbeten. Samma lärare 
uttrycker även att ledningen måste se till så att lärarna inte får en övermäktig uppgift. Vi anser att 
en intressant aspekt av detta är att rektorerna inte nämner något om att ge lärarna tid för att arbeta 
med förändringarna i GY-07. Eftersom det för lärarna är en viktig del i genomförandet borde det 
rimligtvis även vara en fråga som ligger nära till hands hos rektorerna. Byggprogrammets 
karaktärsämneslärare hävdar att det inte är en fråga om att vilja eller inte vilja skapa ett samarbete 
mellan ämnena inom ett program eftersom det i riktlinjerna för GY-07 är ett krav eftersom det står 
skall i styrdokumenten, det vill säga, han menar att riktlinjerna blir ännu striktare än förut. Därmed 
måste tiden tas från någonstans. Vi har tidigare beskrivit att för att en reform skall vara 
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genomförbar måste lärarna se uppgiften som meningsfull och väsentlig. Detta har då en avgörande 
roll huruvida reformen lyckas eller inte. Vi menar då att eftersom lärarna trots allt ser helheten som 
meningsfull i GY-07 kan reformen mycket väl bli lyckad men lärarnas inställning i kontrast till 
rektorernas är ändock intressant. Vi anser att just denna skillnad kan ses som ett möjligt hot mot 
verksamheten. Vi tror att risken finns att lärarna inte ser sina uppgifter som meningsfulla eller 
väsentliga om de inte får den tid som de behöver till förfarande av ledningen. Hur kan lärare känna 
att deras arbete är uppskattat och viktigt om de inte får bekräftelse från rektorn att det som de gör 
är värdefullt?  
 
Om man tittar närmre på detta, som upplevs som organisatoriska svårigheter, kan man enligt oss se 
att detta är förknippat med det decentraliserade styrsystemet. Som beskrivet ovan (Styrsystemet 
och betygssystem) är det kommunens ansvar att fördela och organisera resurser för att kunna 
realisera de mål som ställts upp. Att lärarna ser svårigheter beror enligt oss på att de inte upplever 
att de får tillräckligt med resurser i form av tid från skolledningen. Att rektorerna inte är medvetna 
om detta skapar ett problem då vi menar att rektorerna måste veta om problemet för att kunna 
skapa påtryckningar för att kunna skapa mer tid för lärarna.  
 
Schemat – ett hinder för implementering  
När det gäller schemat ses det ett samband mellan de tankar som ses som svagheter med  
GY-07 och hot mot reformens implementering. I detta fall handlar det om byggprogrammets 
tankar kring en strukturförändring vad gäller schemat. Om schemat fortsätter att vara som det är 
menar både karaktärsämneslärarna och rektorn på byggprogrammet att det blir svårt att genomföra 
integreringen och ge eleverna det sammanhang som de vill skapa med GY-07. Vi anser att en 
intressant aspekt av detta är att kärnämneslärarna på byggprogrammet inte nämner denna 
schemaförändring och inte heller nämns den på samhällsvetenskapsprogrammet av någon av 
informanterna. Karaktärsämneslärarna på byggprogrammet menar att kärnämneslärarna (på 
byggprogrammet) är rädda att släppa på sina kurser, och kanske kan det vara så att 
karaktärsämneslärarna har rätt i vad de säger eftersom endast de tar upp detta problem? En annan 
aspekt av det hela kan vara att eftersom karaktärsämneslärarna på bygg redan nu arbetar integrerat 
så kanske detta betyder att de har ett friare schema att disponera efter eget tyckte medan 
kärnämneslärarna på bygg och kärn- respektive karaktärsämneslärarna på 
samhällsvetenskapsprogrammet är mer styrda av ledningen i och med att de får sina lektioner 
utlagda på schemat. Om dessa lärare kunde styra mer över sina egna scheman vore de även kanske 
mer benägna att se möjligheter, men som fallet är nu kanske de är alltför styrda.  
 
En annan aspekt av organisationen är att den nya forskningen fokuserar mycket på infärgning – 
men vad hände med resten av pedagogiken? Det kan bli så att det blir infärgning för infärgningens 
skull, menar både en kärn- och en karaktärsämneslärare på samhällsvetenskapsprogrammet.   
 
Minskad personlig prägel 
Rektorn på samhällsvetenskapsprogrammet menar att i och med att kurserna blir större så minskar 
elevernas valbarhet i skolan, och detta innebär att skolan blir mer styrd för eleverna. En 
kärnämneslärare på samhällsvetenskapsprogrammet påpekar att även lärarna kan bli mer styrda i 
och med GY-07. Hon hävdar att i och med att kärnämnena skall präglas av infärgning så måste 
kärnämneslärarna undervisa i saker som är anknutna till karaktärsämnena, och detta innebär att 
lärarnas personliga prägel på sina ämnen kan gå till spillo. En annan aspekt som kan vara problem 
enligt karaktärsämneslärarna på samhällsvetenskapsprogrammet är att det finns många olika 
tolkningar om hur saker skall utföras men inga raka direktiv. En annan aspekt på styrning av skolan 
uppges då en kärnämneslärare tar upp problematiken kring formuleringsarenan och 
realiseringsarenan. Problemet är enligt läraren att det kommer beslut från politiska instanser men 
att det inte alltid hinns med att genomföra besluten. Då finns det en risk att lärarna gör som förut.   
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Risk för inflation  
En kärnämneslärare på samhällsvetenskapsprogrammet uttrycker att det finns en risk att det blir 
inflation bland betygen eftersom hon tror att det kommer att bli svårt för lärare att sätta betyg som 
eventuellt sänks senare. Vi menar dock att lärare måste vara professionella i den bemärkelsen att de 
sätter betygen baserat på elevernas kunnande. Om implementeringen ämnesbetyg är svårt för 
lärarna att greppa krävs det istället klarare direktiv från högre instans.  
 
Regeringens utopi  
Även om rektorn på byggprogrammet ser ett ökat samarbete med näringslivet som ett positivt 
inslag i GY-07, så finns det en annan aspekt av det hela. En kärnämneslärare på 
samhällsvetenskapsprogrammet säger att han ser en svårighet i och med att den arbetsplatsförlagda 
utbildningen skall få mer utrymme i utbildningen. Han menar att regeringen och riksdagen måste 
underlätta för företagen om detta skall vara möjligt. Vi menar att GY-07 inte visar något utarbetat 
förslag vad gäller stöd för företagen att samarbeta med skolan och därmed förväntar sig resultat 
utan att ha gett förutsättningar för det.  
 
Risk för dålig allmänbildning  
Karaktärsämneslärarna på samhällsvetenskapsprogrammet ser ett hot med infärgningen och det är 
att kärnämnena kan förlora sin karaktär om infärgningen blir för stor. Därigenom kan 
bildningsaspekten försvinna menar de och hävdar att det kan vara ett hot mot allmänbildningen.  
 
En aspekt av infärgningen är diskussionen om vad som skall hända med kärnämnena nu när det 
blir ett krav på integrering. Det tycks som att kärnämnena skall ”rätta sig efter” karaktärsämnena, 
men vad händer då om infärgningen blir för stor? Kommer kärnämnena till slut bara att bli en 
sorts biprodukt eller en aspekt av karaktärsämnena? Rektorn på samhällsvetenskapsprogrammet 
hävdar att kärnämnena är grunden till karaktärsämnena, men hur kommer detta att utveckla sig om 
karaktärsämnena tar över? Det kan vara så att rektorn på samhällsvetenskapsprogrammet har tänkt 
på detta sätt för att han hävdar att det är viktigt för kärnämnena att det finns en bildningsaspekt, 
och även en karaktärsämneslärare från byggprogrammet funderar kring samma problematik när 
han säger att det kan blir svårare för elever som vill läsa mer kärnämnen om de ständigt tvingas läsa 
kärnämnen som är infärgade.   
 
Vi menar att det här presenteras ett svårlöst dilemma. Antingen så får eleverna med den nya 
reformen en uppfattning om helhet och ett sammanhang i varför de lär sig vissa saker och hur den 
kunskapen är förknippad med omvärlden. Å andra sidan går då eventuellt, enligt lärarna nämnda 
ovan, viss allmänbildning förlorad istället. Så enligt oss finns ett svårlöst dilemma vad gäller 
balansgången mellan elevers uppfattning av sammanhang och elevers allmänbildning.  

Sammanfattande avslutning 
Generellt sett anser alla informanter att GY-07 är en reform som driver skolan åt rätt håll. Dock 
kan vissa skillnader ses, särskilt mellan de två berörda programmen. 
Samhällsvetenskapsprogrammet är försiktigt optimistiska eftersom de menar att reformen verkar 
basera sig på bra tankar men samtidigt finns det mycket skepsis vad gäller organisationen och hur 
praktiskt genomförbart reformen egentligen är. Byggprogrammet är mer rent positiva och ser inte 
så många nackdelar. Skillnaderna mellan programmen och även mellan rektorer och lärare kommer 
här att diskuteras mer ingående, tillsammans med ytterligare aspekter av reformen  
GY-07 och gymnasieskolan i allmänhet.   
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Byggprogrammet i jämförelse med samhällsvetenskapsprogrammet  
Som det tidigare visats är alla informanter överens om att GY-07 är en positiv reform. De är alla 
överens om grunden av sammanhang, men om hur vägen dit skall se ut finns det olika 
uppfattningar om. Några informanter ser integration och infärgning som ett positivt verktyg 
medan andra informanter känner lite oro för att kärnämnena endast blir ett verktyg för 
karaktärsämnena.  
 
Rektorerna säger inget om vilka resurser lärarna måste ha för att kunna genomföra de nya 
direktiven från GY-07. Till exempel rektorn på byggprogrammet säger inget om hur han kan hjälpa 
kärnämneslärarna att integrera, utan bara konstaterar att det är kärnämneslärarna som måste 
förändra sitt arbetssätt. Både kärnämneslärarna på byggprogrammet och karaktärsämneslärarna på 
samhällsvetenskapsprogrammet är medvetna om tidsaspekten. För att kunna genomföra GY-07 
krävs tid. Byggprogrammets lärare är dock fortfarande mer optimistiska eftersom de menar att man 
måste ta sig tid. Vi anser att om tiden inte ges av ledningen, det vill säga rektorerna, kan man inte 
räkna med några större förändringar. En intressant vinkel av detta är den artikel vi tidigare nämnt 
som handlar om två friskolor. Dessa skolor arbetar redan mycket med ett helhetsperspektiv där 
kärnämnen och karaktärsämnen är samordnade i många fall. De är mycket positiva till det 
samarbetet. Om man jämför med de skeptiska tankar från de intervjuade med lärarna på 
friskolorna kan man märka varför det skiljer sig. På friskolan menar lärarna att de fick stöd för 
deras idéer medan det var svårare när de arbetade på kommunal skola. Detta kan vara en orsak 
som gör att informanterna i detta examensarbete är skeptiska eftersom det organisatoriskt på 
många sätt känns ohållbart. På en friskola menar vi att det ofta kan vara friare på många sätt även 
vad gäller organisationen och även ekonomiskt.  
 
Som nämnt ovan är dock tidsaspekten eller den ekonomiska delen ingenting som någon av de två 
rektorerna som deltar i vår undersökning nämner, de menar snarare att det handlar om vad 
rektorerna och lärarna kan skapa. Detta kan relateras till den hypotes som vi nämnde ovan, kanske 
är det så att flera lärare ser mer svårigheter än positiva aspekter med ett helhetsperspektiv just 
eftersom de är för styrda från ledningens håll. 

Elevernas valmöjligheter och situation 
Att elevernas valmöjligheter minskas genom att eleverna inte har chansen att välja lika många 
kurser eftersom kursstorlekarna ökar tror nästan ingen informant skall vara något större problem. 
Endast rektorn för samhällsvetenskapsprogrammet är medveten om dilemmat mellan elevernas 
minskande valmöjligheter och möjligheten till fördjupning med färre och längre ämnen. En 
intressant aspekt av detta är vår tidigare definition av helhet som beskriver att de som deltar i en 
verksamhet måste känna inflytande och delat ansvar för att uppleva en känsla av helhet. Detta är 
något som ingen av informanterna tror kommer att bli ett hinder. Vi menar att risken finns att 
eleverna inte ser GY-07 som samma intressanta utmaning som informanterna eftersom de dels 
kommer att se ett minskat urval av kurser. Hur ser GY-07 egentligen ut från elevernas synvinkel? 
De får mindre valmöjligheter samtidigt som de riskerar att sänka sitt betyg om de fördjupar sig i ett 
ämne. Dessa är riktlinjer som redan är satta och eleverna kan inte påverka dem. Kanske är det dags 
att eleverna får göra sin röst hörd även om kommande reformer och inte bara kastas in i dem efter 
att reformerna redan är utarbetade?  
 
Vidare kommer dilemmat upp vad elever som inte vill ha ett ”färdig paket” ska göra. Eftersom 
valet för eleverna blir mer styrt blir det svårare för elever som kanske vill ha kurser utöver ett 
färdigt paket för att komma in på en utbildning. Lösningen på detta dilemma är enligt en 
karaktärsämneslärare på byggprogrammet att ”man ordnar det då”. Om en elev vill ha en bredare 
utbildning så verkar det alltså som att denna elev måste få en speciallösning. Vi menar här att det 
finns ett dilemma mellan att ge elever fördjupning eller bredd. För eleverna kanske en bredd är 
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viktigare än djup och vi anser att elevernas möjligheter att välja en bredare utbildning minskas. 
Även om byggprogrammets lärare menar att man ”ordnar det då” om en elev vill studera extra 
anser vi att om eleverna inte vet att det finns möjligheter att välja finns heller ingen efterfrågan. 
Elevernas valmöjligheter minskas utan att de kan styra det. Vi har tidigare konstaterat att den 
svenska gymnasieskolan utvecklades så att den enskilde eleven skulle ha möjligheter att skapa sitt 
eget utbildningsprogram. Frågan är om GY-07 fortsätter att utveckla denna aspekt, eller om 
reformen snarare är ett steg tillbaka från denna utveckling.  

Återkoppling till syftet 
Syftet med denna fallstudie var att undersöka vilka tankar det finns kring helhetssynen i GY-07. Vi 
ville jämföra uppfattningar mellan byggprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet för att se 
en eventuell kontrast mellan ett yrkesförberedande- och ett studieförberedande program.  
Resultaten innefattar rektorernas uppfattningar i jämförelse med lärarnas samt lärarnas i jämförelse 
med varandra. Vi har fått svar på vår frågeställning då alla informanter har haft många funderingar 
kring det kommande GY-07. Både optimistiska tankar och framtidsvisioner har framkommit men 
även skeptiska röster huruvida det ska finnas tid och möjlighet att genomföra de nya målen.  
 
Vi själva anser, att genom en helhetssyn på inlärning där förutsättningar ges för ett lärande med 
både teori och praktik i ett samspel skapas ett sammanhang. Genom förekomsten av praktiska 
ämnen i skolan kan således teoretiska ämnen på ett logiskt sätt knytas till individens omvärld och 
samhällsuppfattning. Vidare har vi även åsikten att genom att ge ett större sammanhang mellan 
teoretiska ämnen kan elever lättare se att kunskap inte endast används i en isolerad situation. 
Integrering av teoretiska ämnen anser vi således kunna bidraga till att elever kan få en vidare bild av 
vad kunskap är.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att de lärare som är mest positiva till GY-07 är de som har haft 
en chans att arbeta med helhetsperspektivet förut. Detta kan dock bero på flera saker, till exempel 
som att de har haft tillfälle och/eller intresset till att göra detta. Byggprogrammet är redan på gång 
med det nya arbetssättet som ska innefatta en helhetssyn i större grad. De som inte känner att de 
kan vara med och påverka situationen särskilt mycket är samhällsvetenskapsprogrammet, och de 
känner kanske därför en oro inför det kommande GY-07 och ifrågasätter dess praktiska 
genomförbarhet. Detta är mycket intressant då vi i den inledande fasen av detta examensarbete 
trodde oss se ett tydligt samarbete på samhällsvetenskapsprogrammet och därmed trodde att de 
skulle uppleva GY-07:s helhetssyn som något de redan till viss del arbetar med. Det visade sig 
istället att byggprogrammet var det program som upplevde GY-07 på detta sätt. Om vi skulle dra 
en annan parallell, till elevernas situation, så är de ännu mer låsta i vad som bestäms på 
formuleringsarenan. Eleverna har ingen kontroll över sin utbildning och i och med längre och färre 
kurser finns en risk att elevernas uppfattning av förändringen ger dem ännu mindre inflytande och 
kontroll över sin studiesituation. De kommer även att bli inkörda på ett program, och detta kan 
inge känslan hos eleverna av att de har blivit instängda i sitt val. Den personal som skall realisera 
reformen måste känna att den är praktiskt genomförbar. Om de inte gör det spelar det ingen roll 
huruvida reformen känns meningsfull eller inte, eftersom de då saknar verktygen att genomföra 
den. Detta verkar vara fallet för samhällsvetenskapsprogrammets informanter som är överens om 
att GY-07 är en bra idé, men som samtidigt ställer sig ganska kritiska till reformens genomförande. 
Därigenom kan det ses att det finns en skillnad mellan de två programmen.  
 
Till sist vill vi poängtera att detta examensarbete har visat hur rektorer och lärare ser på GY-07 och 
även problematiserat hur elever kan uppfatta reformen. Dock är våra tankar kring hur eleverna 
tänker kring reformen endast hypoteser och således vore det intressant att se hur eleverna 
egentligen tänker om det kommande GY-07 och om eleverna överhuvudtaget är intresserade av en 
helhetssyn… 
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Förslag på förändringar för en möjlig implementering 
Vi menar att detta examensarbete visar att vissa delar inom skolans organisation borde förändras 
för att en smidig implementering av GY-07 ska vara möjlig. Några av våra förslag beskrivs nedan:  
 
• Rektorer och skolledning måste först och främst bli medvetna om att lärarna har ett behov av 

planeringstid och att de känner en oro inför GY-07 på grund av att de inte tror att 
planeringstiden kommer att räcka till  

• Rektorer och skolledning måste även utarbeta en strategi som ger lärarna tid att planera och 
organisera sig kring den nya reformen.  

• Kärnämneslärare och karaktärsämneslärare bör mötas i ett samarbete där båda parters ämnen 
får utrymme  

• Elever måste också känna att de kan påverka sin studiegång. I slutändan är det faktiskt för 
deras skull som skolan genomför denna nya reform. 

• Det bör ges möjligheter till diskussioner kring den nya betygssättningen eftersom det finns 
många funderingar kring dess utformning  

• En diskussion om vilka delar av kärnämnena som skall integreras med karaktärsämnena borde 
föras fram 

• Det bör föras en diskussion om fortbildning för kärnämneslärare som skall integrera sin 
undervisning med olika karaktärsämnen 
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Sammanfattning 
Det är förändringens tider i dagens gymnasieskola. En ny reform kallad Gymnasieskola 2007 är i 
antågande och vi har tyckt oss se direktiv för ett större fokus på helhetssyn för gymnasieeleverna i 
den nya reformen. Det blir även allt viktigare att eleverna ser ett sammanhang i sin utbildning 
eftersom dagens samhälle ställer allt högre krav på att ungdomar idag klarar av att sovra, analysera 
och ta ställning till det allt mer växande informationsflödet. I dessa tankegångar tar detta 
examensarbete sin början då det huvudsakliga syftet med detta examensarbete var att undersöka 
hur lärare och rektorer från samhällsvetenskapsprogrammet och byggprogrammet tänker inför 
implementeringen av helhetssynen i Gymnasieskola 2007. Undersökningen utgick från fyra steg 
som presenteras i reformen som alla innefattar begreppet helhet. Dessa steg handlar om 
ämnesbetyg som ersätter dagens kursbetyg, gymnasiearbetet som skapar en helhet i utbildningen, 
ökad infärgning av kärnämnena i karaktärsämnena samt om större kurser som skall ämna till att 
skapa fördjupning för eleverna. Såväl rektorer som lärare deltog i examensarbetet och för att få ta 
del av deras tankar runt helhetsperspektivet användes metoden kvalitativa intervjuer främst av den 
anledningen att detta examensarbete inte baserade sig på en hypotes. Sammanlagt intervjuades tio 
personer, vilket gav en stor omfattning av uppfattningar och aspekter angående reformen.  
 
Intervjuerna visar att det finns en positiv anda vad gäller helhetsperspektivet och gemensam tro att 
skolan bör arbeta för att eleverna får en känsla av sammanhang i utbildningen. Åsikten var även att 
Gymnasieskola 2007 är ett steg i rätt riktning. Dock visade undersökningen även att det finns en 
oro inför att praktiskt genomföra den nya reformen. Främst ses denna skepsis hos det 
studieföreberedande programmets lärare. Vidare visade det sig att det yrkesförberedande 
programmet till stor del välkomnar den nya gymnasiereformen då de känner att direktiven i 
reformen liknar deras nuvarande arbetssätt till stor del. En annan intressant aspekt av 
examensarbetet är att den tydligt visar lärarnas krav på resurser i form av tid för att kunna 
genomföra de förändringar som påvisas i reformen medan rektorerna inte talar om detta trots att 
det är de som måste se till så att lärarna har en bra tidsplanering.  
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Bilaga 1 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 
 

1. Ämnesbetyg ersätter dagens kursbetyg (steg 1) 
Ämnesbetyg minskar stressen, stimulerar fördjupning och fokuserar på sammanhang istället för delar. 
Inom ramen för en kursutformad gymnasieskola ska ämnesbetyg därför införas. Vid varje 
avslutad kurs sätts ett ämnesbetyg som dels ersätter tidigare betyg i ämnet, dels ger en 
helhetsbedömning av hur långt eleven nått i ämnet.  

 
2. Gymnasiearbete stärker helhetssynen i utbildningen (steg 3) 

Ett gymnasiearbete ersätter dagens projektarbete. Det nya gymnasiearbetet blir, inte minst för 
elever på yrkesutbildningarna, ett viktigt kvalitetsinstrument för att eleven skall kunna visa att hela 
utbildningens mål är uppnått. Gymnasiearbetet skall anknyta till den studieväg eleven valt och 
blir ett krav för att få gymnasieexamen.  
 

3. Kärnämnen bör präglas av utbildningens inriktning (steg 7) 
Alla elever når inte målen i kärnämnena. Resultaten måste förbättras. Ett sätt att nå bättre 
resultat i kärnämnena kan vara att undervisningen i kärnämnena präglas av den utbildning som eleven 
går, så kallad infärgning. Vissa mål i kärnämnena kan med fördel uppnås genom samverkan med 
karaktärsämnen. Även om utbildningen i kärnämnena får olika uppläggning ska mål och 
kursplaner även framöver vara gemensamma.  
 

4. Större kurser för sammanhang och fördjupning (steg 10) 
Alltför många korta kurser har lett till splittrade studier. Med undantag för fyra 
kärnämnen ska grundprincipen därför vara att kurserna skall omfatta minst 100 
gymnasiepoäng. Att öka kursernas storlek stärker kvaliteten genom att ge förutsättningar för 
sammanhang och fördjupning.  

 


