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Abstrakt 
Uppsatsen syftar till att beskriva det pedagogiska arbetssättet infärgning. I denna  

försöker vi även kartlägga hur man tillämpar detta arbetssätt på en västsvensk  
gymnasieskola, samt hur lärare och elever ställer sig till detta arbetssätt.  

Infärgning började utarbetas i samband med gymnasiereformen 1991  
och kom till efter att man på skolorna såg ett ökat behov av att integrera  
kärnämnen med karaktärsämnena på de yrkesförberedande programmen.  

Under senare delen av nittiotalet pekade ett flertal utredningar på  
stora brister i kärnämneskunskaperna hos eleverna på de yrkesförberedande  

programmen, infärgning var ett sätt att ge eleverna en ökad förståelse för kärnämnena. 
Vi kommer i uppsatsen bland annat fram till att ett fungerande arbetslag där eleverna kan se 

en helhet i sin utbildning är grundläggande för ökad förståelse. 
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1 Inledning 
Redan efter gymnasiereformen 1991 som började tillämpas några år senare kunde man se ett 

ökat behov av samarbete över ämnesgränserna. Alla program på gymnasieskolan skulle bli 

treåriga och således både yrkesförberedande och studieförberedande. Andelen kärnämnen 

skulle också bli desamma på alla program.   

 

Olika rapporter har under en längre tid visat på ett alarmerande dåligt studieresultat hos elever 

på de yrkesförberedande programmen i dagens gymnasieskola. Många elever når idag inte 

upp till målen i kärnämnena. Man har även stora problem med avhopp. På till exempel 

byggprogrammet är det idag cirka 30 procent som inte fullföljer sina studier1. Ett sätt att 

försöka komma till rätta med dessa elevers dåliga kunskaper samt öka motivationen 

framförallt i kärnämnen är att arbeta ämnesövergripande mellan kärnämnen och 

karaktärsämnen på respektive program. Detta arbetssätt har även kommit att kallas för 

infärgning.2 

 

I samband med att den nya regeringen tillträdde avblåstes den gymnasiereform som skulle 

komma till stånd under 2007 och således de åtta vägar till kunskap3 som presenterades av den 

förra regeringen där infärgning var en av punkterna. Att analysera detta arbetssätt känns ändå 

relevant i den strävan att öka kvalitén på de yrkesförberedande programmen som dock finns i 

den nya regeringens förslag på kommande Gymnasiereform. Vi kommer i vårt arbete utgå 

ifrån att man till gymnasiereformen 2009 kommer ha samma inställning till vikten av att 

integrera elevernas karaktärsämnen, inte minst i de grenar av de yrkesförberedande 

programmen där mindre studiemotiverade elever valt att inte skaffa sig högskolebehörighet. 

 

I dagens skolpolitik med flera stora reformer under senare tid läggs stor vikt vid de 

yrkesförberedande programmen, och intresset för att förbättra kvalitén på dessa har på senare 

tid ökat.   

 

I detta examensarbete skall vi genom att studera utredningar om dagens gymnasieskola samt 

göra en lokal undersökning försöka få en uppfattning om hur väl arbetet med infärgning 

fungerar i gymnasieskolan. Den största vikten kommer dock att ligga på en empirisk 

                                                 
1 LOs rapport om de yrkesorienterade gymnasieprogrammen, 2005 
2 Infärgning är en typ av ämnesintegrering som innefattar kärnämnen och karaktärsämnen.  
3 SOU, 2002:120 
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undersökning av underlaget för ett fungerande infärgningsarbete på en specifik 

gymnasieskola. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att granska det pedagogiska arbetssättet infärgning. Där man 

genom att integrera de praktiska ämnen som undervisas på de yrkesförberedande 

programmen, med de teoretiska ämnen som finns på alla program, skapar en helhet i 

undervisningen4. Detta i strävan att öka motivationen och förståelsen hos eleverna. 

 

I tidigare skrivna uppsatser i ämnet har tyngdpunkten legat på lärarnas inställning till 

arbetssättet, samt en beskrivning av hur man på olika skolor arbetat med detta. Man har i 

tidigare arbeten även valt att inrikta sig på kärnämneslärarnas inställning till arbetssättet, men 

vi har inte funnit något arbete där man låtit karaktärsämneslärarna och eleverna i de 

yrkesförberedande programmen ge sin syn på arbetssättets möjligheter och svårigheter.   

 

Vi kommer i denna uppsats att fokusera på hur man skapar en helhet i arbetet med infärgning, 

där även karaktärsämneslärare och elever får ge sin syn på arbetssättet. Vi kommer dessutom 

att studera hur väl lärarnas inställning till arbetssättet stämmer med elevernas.  

 

Utifrån vår empiriska undersökning bestående av intervjuer med lärare och elever samt 

klassrumsobservationer, och en associationsövning där den huvudsakliga datan grundar sig på 

produkten av övningarna som genomförs, skall vi studera engagemang och motivation till den 

infärgade uppgiften. Vi kommer även att jämföra lärare och elevers förhållningssätt till 

infärgning som undervisningsmetod.  

 

Huvudfrågan för vårt arbete bygger därför på de möjligheter och svårigheter innebär för lärare 

och elever. Vilka faktorer upplevs av lärare och elever som viktiga för att infärgningen ska bli 

meningsfull och ge eleverna en helhetssyn på undervisningen?  

   

1.2  Avgränsningar 
Vi har valt att begränsa vår undersökning till en specifik gymnasieskola för att undersöka 

inställningen till infärgning på denna skola. För att ytterligare avgränsa vårt arbete har vi valt 

                                                 
4 Man talar här om karaktärsämnen och kärnämnen.  
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ut ett program som i första hand kommer att ligga till grund för vår studie. Vi har här valt att 

studera byggprogrammet, men hänvisningar till andra program i till exempel intervjuer med 

kärnämnes och karaktärsämneslärare kommer att förekomma. Detta för att få ett vidare 

perspektiv på vår studie. När det gäller elevunderlaget för vår undersökning, både 

intervjusituationen och vid observationerna kommer vi i första hand använda oss av två 

byggklasser som går första året i sin utbildning. För att få en vidare syn på elevens utveckling 

kommer vi även att använda oss av underlag från de två högre årskurserna. Genom att 

använda oss av just byggprogrammet kan vi tack vare tidigare VFU bygga vår undersökning 

på ett redan etablerat samarbete med arbetslaget.  

 

För att få en bakgrund till vår undersökning har vi studerat de utredningar som tagits fram 

kring de yrkesförberedande programmen i dagens gymnasieskola. Utredningar har gjorts av 

bland annat Skolverket, LO och Lärarnas Riksförbund. Då våra egna huvudämnen är 

matematik och svenska har vi valt att lägga tyngdpunkten för vår studie på dessa ämnen.  

 

I de rapporter som presenterats under senare år samt i de arbeten vi tagit del av läggs stor vikt 

vid de höga avhoppen från de yrkesförberedande programmen. Genom att avhoppen på den 

skola vi valt att studera inte är omfattande, samt att avhopp som begrepp i dessa sammanhang 

är något diffusa har vi valt att inte diskutera denna problematik. Vi kommer i vår diskussion 

inte heller ingående analysera orsaker till den höga andelen icke godkända elever i kärnämnen 

på de yrkesförberedande programmen. 

 

1.3 Begreppsförklaring 
Det begrepp som vi i denna uppsats kallar infärgning innebär det pedagogiska arbetssätt som i 

bland annat styrdokumenten för de yrkesförberedande programmen anses lämpligen tillämpas 

inom kärnämnesundervisningen. Praktiskt innebär det att man för att öka elevernas motivation 

tar del av pågående undervisning i elevernas karaktärsämnen och integrerar denna i 

kärnämnet. I programmålen för byggprogrammet finner man följande förklaring av begreppet: 
 

 ”För att programmet skall fungera som en helhet behöver lärarna samarbeta över 

ämnesgränserna. Kärnämnen och karaktärsämnen skall sträva åt samma håll. Det gäller att 

tänka programinriktat snarare än ämnesinriktat, då känns undervisningen meningsfull för 

eleven. Det är viktigt att kärnämnesläraren varierar sina kurser med målen för respektive 

program i åtanke. Karaktärsämnesläraren, å sin sida, måste visa på vilka möjligheter till 

samverkan som finns… Det finns olika sätt att integrera kärnämnen och karaktärsämnen. 
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Populärt brukar man tala om infärgning. Man låter då karaktärsämnen bidra med innehåll 

till undervisningen i kärnämnen. Material och erfarenheter från karaktärsämnen används i 

kärnämnesundervisningen, på ett sätt som tydliggör den praktiska nyttan av tex. Engelska 

och matematik.” 5 

 

Genom att begreppet infärgning har en smalare innebörd än till exempel ämnesintegrering 

kommer vi att behöva använda även det senare begreppet, till exempel när vi hänvisar till 

andra skrivna texter och styrdokument. I vissa utredningar, bland annat från 

Yrkesutbildningsdelegationen används även begrepp som ämnessamverkan och 

helhetstänkande.  

  

När vi talar om kärnämnen syftar vi på de teoretiska ämnen och kurser som läses av alla 

nationella program. Sv. A+B, Eng. A+B, Matematik A, Estetisk verksamhet, Naturkunskap 

A, Religionskunskap A samt Samhällskunskap A.   

 

Som vi nämnt i avgränsningarna läggs, i de utredningar som presenterats, stor vikt vid oron 

kring avhoppen på yrkesförberedande programmen. Vi har efter intervju med rektor för bland 

annat byggprogrammet och fordonsprogrammet dragit slutsatsen att avhoppen på dessa 

program definierat efter att eleven lämnar gymnasieskolan helt, inte är särskilt omfattande just 

på denna gymnasieskola. Om man definierar omval till annat program som avhopp är det inte 

heller speciellt utmärkande just hos de yrkesförberedande programmen. Vår definition av 

avhopp på de yrkesförberedande programmen på den skola vi undersökt är därför att eleven 

helt lämnar skolan. När man i detta sammanhang talar om att en elev byter till ett annat 

program (ej inräknat Individuella programmet) ser vi inte detta som ett avhopp från 

gymnasieskolan utan snarare som ett omval.   

 

                                                 
5 Gy 2000, Byggprogrammet – Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer. 2000 
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2 Aktuellt forskningsläge 
I vårt sökande efter tidigare forskning kring arbetssättet infärgning ur ett elevperspektiv har vi 

inte funnit några avhandlingar eller större forskningsarbeten. Inte heller i de examensarbeten i 

ämnet som vi läst kan man hitta referenser till mer omfattande forskning inom ämnet. Man 

har i dessa arbeten dock referat till bl.a. utredningar utförda av skolverket och forskning med 

viss anknytning till undervisning på de yrkesförberedande programmen. 

 

Vi har däremot funnit ett antal examensarbeten från olika lärarhögskolor som behandlat ämnet 

ur olika perspektiv. Dessa arbeten har dock efter vad vi kommit fram inte inriktat sig på 

interaktionen, lärare – elev eller kärnämneslärare – karaktärsämneslärare utan varit inriktat på 

undervisningsperspektiv respektive lärarperspektiv, med utgångspunkt i kärnämneslärarnas 

inställning. Gemensamt för dessa arbeten är även att de är skrivna inför gymnasiereformen 

2007 och de mål den förra regeringen hade med gymnasieskolan. Dessa arbeten har ändå varit 

viktiga för oss för att få en vid bakgrund till metoden, samt för att förvissa oss om att vi inte 

riskerar att avhandla något som tidigare finns tillgängligt.    

    

På Högskolan i Halmstad fann vi ett examensarbete som behandlar begreppet infärgning. 

Fredrik Persson och Julius Sjödahl skrev höstterminen 2005 ett arbete om gymnasielärares 

inställning till infärgning. Gymnasielärares uppfattningar och förhållningssätt rörande 

infärgning – En kvalitativ studie om hur lärare som undervisar i kärnämnen ser på infärgning 

i den svenska gymnasieskolan beskriver ett antal gymnasielärares uppfattning kring 

infärgning. Utgångspunkten för arbetet var de förändringar som den svenska gymnasieskolan 

då stod inför. Man arbetade med kvalitativa intervjuer med sju lärare på en gymnasieskola. 

Deras resultat visar på att det finns praktiska hinder för arbetssättet såsom tidsbrist för 

samverkan och dåligt anpassade scheman som försvårar möjliggörandet av infärgning. Man 

kommer även fram till att långt ifrån alla elever är intresserade av programmets inriktning. 

Man kommer i sin analys av undersökningen fram till tre renodlade förhållningssätt till 

infärgning: det skeptiska, det ambivalenta, och det entusiastiska.6  

 

Under höstterminen 2005 skrevs även två liknande examensarbeten som behandlade en form 

av ämnesintegrering, Rita Johansson och Maria Nordenfält skrev om Den nya gymnasieskolan 

2007Ämnesintegrering – idag och imorgon ur ett lärarperspektiv. Man syftar här till att 

                                                 
6 Person, Sjödahl, 2005 
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kartlägga hur man ur lärarperspektiv arbetar ämnesintegrerat. Man har här inriktat sig på 

Handels och administrationsprogrammet som till viss del kan anses tillhöra de 

yrkesintegrerade programmen. Man väljer dock att kalla arbetssättet ämnesintegrering före 

infärgning. De tar även upp anledningar till motstånd hos lärare angående ämnesintegrering. 

Motståndet kan bero på att skolans praxis idag är bunden till en äldre ordning med fasta tider, 

scheman och kalendarium.7 Detta styrks av Birgitta Sandström som i sin bok, När olikhet 

föder likhet: Hur ämnesövergripande kunskapsområden formas och tar plats i skolans 

praktik, skriver ”principen att skolämnet styr schemaläggningen dominerar. Det får som 

konsekvens att det blir knepigt att hitta gemensam tid för arbetslagsmöten och 

ämnesintegration.”8 

 

Samma termin skrev Camilla Ingemalm Breime och Carina Åshage ett arbete om 

ämnesintegrering i Naturvetenskapliga programmet. NV da Vinci Ämnesintegrering – En 

undersökning om elevers tankar kring sitt lärande. NV da Vincis arbetssätt bygger främst på 

Olga Dysthes forskning som redovisas i Det flerstämmiga klassrummet. Dysthes 

huvudsakliga slutsats är att inlärningspotentialen ökar då skrivandet används i samspel med 

samtalande.9 Eleverna på NV da Vinci redovisar alltid sina ämnesövergripande projektarbeten 

både muntligt och skriftligt. Detta skriver författarna ger eleverna goda möjligheter att 

utveckla sin kommunikationsförmåga samt ger dem bra förkunskaper till fortsatta studier. Här 

har man valt att inrikta sig på elevernas inställning till att arbeta i ämnesövergripande projekt. 

Man har använt sig av intervjuer av tjugo elever på Kattegattgymnasiet i Halmstad. Resultatet 

visar på en positiv inställning till ämnesintegrering. 10  

 

Dessa två arbeten skiljer sig dock från vårt utifrån att de använder sig av två mer 

studieförberedande inriktningar än de vi ska studera. Inställningen hos eleverna på det 

Naturvetenskapliga programmet på Kattegattskolan kan dock vara intressant att studera inför 

vår undersökning, då vi fått indikationen på svårigheter med att arbeta med infärgning just på 

det Naturvetenskapliga programmet på vår skola.  

 

Tre examensarbeten som berör infärgning har på senare tid skrivits vid Luleå tekniska 

Universitet. Den första skrevs 2003 av John Wahlström och hade titeln Infärgning av 
                                                 
7 Johansson, Nordenfelt, 2005. 
8 Sandström, 2005, sid 60 
9 Dysthe, 1996, sid 220 
10 Ingemalm Breime, Åshage, 2005. 
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kärnämnen på yrkesförberedande program – För att öka motivationen, förståelsen och 

intresset. Syftet med detta arbete var att undersöka om motivationen och intresset hos 

eleverna ökade vid användning av infärgning inom samhällskunskapen. Slutsatsen som dras 

är att motivationen troligtvis ökar genom att man använder sig av infärgning i 

undervisningen.11 Han anser sig dock inte helt kunnat säkerställa sitt resultat, vilket gör att vi 

väljer bort att använda detta arbete som underlag för våra studier. 

 

Jan-Erik Backman skrev vårterminen 2005 en uppsats vid Luleå tekniska Universitet. Titeln 

är Infärgningens pedagogik – Hur integrering mellan karaktärsämnen och kärnämnen kan 

bidra till en metakognitiv förståelse.  Backman undersökte liksom Wahlström hur elevernas 

förståelse och motivation ökade genom att man använder sig av infärgning som 

undervisningsmetod. Han undersökte även hur metoden ur ett metakognitivt perspektiv bidrog 

till vinster i elevernas framtida lärprocesser. Han anser sig ha kommit fram till att genom 

klara och tydliga mål kan man få eleverna intresserade för sin uppgift.12 

 

Samma år skrev även Robert Lundgren och David Thunborg ett examensarbete vid Luleå 

tekniska universitet, där de undersökte infärgning av byggämnet i matematikundervisningen. 

Deras arbete, Infärgning – Matematik i byggprogrammet hade ett liknande syfte som de båda 

andra från samma universitet. Hur motiverar man elever på byggprogrammet att arbeta med 

matematik? Lundgren och Thunborg anser sig liksom Wahlström inte kommit fram till något 

säkerställt resultat.13 Att studera detta arbete tillsammans med Wahlströms hjälper oss att inte 

hamna i samma fällor gällande den empiriska undersökningen. Matematikundervisningen 

visar sig även vara särskilt viktig ur infärgningssynpunkt just för byggprogrammet.  

 

Vid Södertörns Högskola skrevs av Charlotta Thyrén vårterminen 2006 ett examensarbete 

som berör metoden infärgning i svenskämnet. Arbetet heter Integrering av svenskämnet och 

karaktärsämnen på gymnasieskolans yrkesförberedande program. En metod för att anpassa 

svenskämnet till elevernas programval. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur man 

genom infärgning av elevernas karaktärsämnen kunde få dem mer motiverade till att studera 

svenskämnet. Thyrén använde sig av en klass ur elprogrammet för sina studier. Resultatet av 

arbetet visade på positiva tendenser när det gäller attityden till ämnesintegrering och 

                                                 
11 Wahlström, 2003. 
12 Backman, 2005. 
13 Lundgren, Thunborg, 2005. 
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infärgning.14 Genom att Thyrén studerar svenskämnet tror vi oss ha nytta av detta arbete då 

den största vikten av våra observationer ligger på svenskämnet. 

 

Genom vårt examensarbete tror vi oss tillföra de bitar vi anser saknas hos de övriga arbetena, 

nämligen samspelet och interaktionen mellan lärare och elever gällande inställningen och 

intresset för infärgning, men även det viktiga samarbetet och förståelsen i arbetslagen.  

 

                                                 
14 Thyrén, 2006. 
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3 Teoretisk grund 
Vi anser att den lämpligaste teoretiska plattformen att bygga vårt arbete med infärgning kring 

är Vygotskijs reformpedagogiska teorier.  

 

I Gunilla Lindqvists bok Vygotskij och skolan beskrivs varför Vygotskij har blivit så populär 

just nu. Hon menar att många forskare i väst och kanske främst i USA, har sökt aktivt efter 

nya teoretiska idéer, och då har Vygotskijs teorier stämt överrens med deras krav.15 
 

Den reformpedagogiska rörelsen är ingen allsidig rörelse. Man kom att enas om följande 

program: 

1. utnyttja och inte undertrycka barnets naturliga resurser 

2. intresse som huvudmotivation istället för plikt och tvång 

3. allsidig utveckling istället för intellektualism 

4. en utvecklingsbetingad undervisning med betoning på individuella skillnader 

5. aktivitet som ledande metodisk princip 

6. tema- och helhetsundervisning istället för logisk-systematisk ämnesindelning 

7. läraren som mer av handledare än kunskapsförmedlare och maktutövare 

8. bättre kontakt mellan skolan och närmiljön16 

 

Barnets, eller som vi väljer att benämna det elevens naturliga resurser tycker vi utnyttjas när 

man jobbar med infärgning i och med att man kan utnyttja elevernas kunskaper i 

karaktärsämnet för att överföra till kärnämnet. Att man använder intresse som 

huvudmotivation istället för plikt och tvång är nästan en självklarhet nuförtiden oavsett vilken 

typ av undervisning man har. De flesta eleverna som väljer ett yrkesprogram tycker, trots att 

det förekommer till exempel arbetsmarknadsrelaterade avvikelser som påverkar vilken typ av 

elever som söker sig till programmen, att inriktningen är intressant och det är intresset för 

karaktärsämnet man tar tillvara på genom att använda sig av infärgning som metod. Att 

eleverna får allsidig utveckling istället för intellektualism tolkar vi som att eleverna får en 

bred grund att stå på och inte bara faktakunskaper vilket infärgningen främjar. Detta stöds 

även bland annat i styrdokumenten17  

 

Det är däremot svårare att härigenom ge eleverna en utvecklingsbetingad undervisning med 

betoning på individuella skillnader. Eleverna får ofta samma uppgift att lösa oavsett 
                                                 
15 Lindqvist, 1999, sid 8 
16 Ibid, sid 73 
17 Programmål för byggprogrammet resp. fordonsprogrammet. 
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individuella skillnader. Om man däremot använder infärgning varvat med annan undervisning 

har man större möjligheter att lyckas mer med att nå alla elever och få en allsidig 

undervisning. Genom att arbeta med infärgning på olika sätt och väljer ett praktiskt arbetssätt 

så blir det en slags aktivitet som ledande metodisk princip.  

 

Det reformpedagogiska programmet vill ha tema- och helhetsundervisning istället för logisk-

systematisk ämnesindelning och infärgning är ett steg mot detta även om det fortfarande på 

elevernas schema är uppdelat ämne för ämne. När man jobbar med infärgning presenterar 

läraren ämnet/temat sen kan eleverna själva få utveckla en idé om hur de vill fortsätta och då 

fungerar läraren som handledare. Även om läraren på förhand beskriver hur eleverna ska 

jobba fungerar läraren som handledare. Det reformpedagogiska programmet vill även ha 

bättre kontakt mellan skolan och närmiljön. För eleverna på de yrkesförberedande 

programmen är ett nära samarbete med branschen en viktig del. Här är det viktigt att eleverna 

kan relatera till detta i undervisningen. 

 

Lindqvist kommenterar även att i den nuvarande svenska läroplanen för gymnasiet, Lpf 94 

finns ett dilemma som även Vygotskij tar upp nämligen hur man kan skapa en yrkesutbildning 

som inte skiljer teori från praktik. Den nya svenska gymnasieskolan har ambitionen att ge 

även de elever som går yrkesinriktade program kunskaper i de teoretiska ämnena, bl.a. 

svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Men här uppstår svårigheterna. Många 

elever klarar inte av de teoretiska kurserna, som är allmänna till sitt innehåll och inte anknutna 

till det praktiska yrkeslivet.18  

 

Vygotskij ville enligt Lindqvist förena humaniora med naturvetenskap i yrkesutbildningen. 

Naturvetenskaperna beskriver människan som ett däggdjur, uppdelad i anatomi, fysiologi, 

utan anknytning till ett socialt liv, och humaniora tycks sväva fritt utan anknytning till det 

jordnära. Ett närmande kan endast ske om man utgår från det mänskliga arbetet.19  

 

Undervisningsmetoden infärgning utgår från det mänskliga arbetet i och med att man 

använder sig av elevernas blivande yrke i undervisningen i de teoretiska ämnena. Däremot 

sker inte alltid anknytning mellan just humaniora och naturvetenskapen utan hellre humaniora 

med karaktärsämnet för sig och naturvetenskapen med karaktärsämnet. Men i ett andra steg 

                                                 
18 Lindqvist, 1999, sid 219 
19 Ibid, sid 220 
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skulle man visst kunna försöka att blanda in flera ämnen i infärgningen om man jobbar med 

t.ex. något tema där flera ämnen inom humaniora och naturvetenskap kan tillföra något. Detta 

ser vi som en förlängning i arbetet med infärgning, nämligen att kärnämnesundervisningen på 

de yrkesförberedande programmen helt bygger på infärgning och integrering av samtliga 

ämnen. 
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4 Rapporter och utredningar  
Flera rapporter har på senare tid pekat på brister hos de yrkesförberedande programmen. 

Bristerna i dagens gymnasieskola, som tillkom genom ett riksdagsbeslut 1991 och 

genomfördes 1993, ligger enligt flera utredningar till stor del hos de yrkesförberedande 

programmen.20 De stora bristerna ligger i omfattande avhopp från programmen, men även i 

stora svårigheter att nå upp till godkänd nivå inom kärnämnena.  

 

Samtidigt med gymnasiepropositionen 1991 kom den så kallade ansvarspropositionen som 

syftade till att skolans verksamhet skulle decentraliseras till att styras på kommunnivå. De 22 

linjerna omorganiserades nu till 16 nationella program. Det nya var nu att alla program skulle 

ge behörighet till högskolan samtidigt som fjorton av de sexton programmen skulle bli 

yrkesförberedande och två studieförberedande. Alla program blev också treåriga med lika stor 

del kärnämnen.  

 

I skrivande stund tillämpas den gymnasieform som infördes under 1992, samt läroplanen som 

infördes 1994, Lpf94. Innan den nya borgerliga regeringen tog makten 2006 planerades av 

den förra Socialdemokratiska regeringen en gymnasiereform – Gy07. I denna reform lades 

som vi nämnt i inledningen stor vikt vid de yrkesförberedande programmen, och man satte 

upp ett åtta punkters program för att förbättra kvalitén på de yrkesförberedande programmen. 

Här var just förståelsen mellan kärnämnen och karaktärsämnen – infärgning, en stor del. Efter 

det borgerliga regeringsövertagandet revs gymnasiereformen Gy07 upp och man tillsatte en 

utredning inför en ny reform – Gy09 som planeras träda i kraft 2010. Tyngdpunkten för just 

de yrkesförberedande programmen i denna reform ligger i att dela upp utbildningen i tre delar 

där eleven har en valmöjlighet att helt välja bort den teoretiska delen av utbildningen, en så 

kallad lärlingsutbildning. Eleven har även möjlighet att välja en traditionell 

gymnasieutbildning innehållande karaktärsämnesundervisning samt kärnämnesundervisning. 

Denna utbildningsform ger dock inte högskolebehörighet. Det tredje alternativet för eleven 

liknar det förra, men här ger kärnämnesundervisningen behörighet till högskolan. Vi har i 

dagsläget ingen ytterligare information om den kommande gymnasiereformen. Intresset för 

och behovet av en förbättrad yrkesutbildning är ändå fortsatt stort. 

 

                                                 
20 Till exempel Hur står det till med yrkesutbildningarna i gymnasieskolan, LO , 2005 och skolverkets rapport 
Gymnasieskola för alla… andra. 1998.  
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I skolverkets rapport från 1998 Gymnasieskola för alla…andra  En studie om marginalisering 

och utslagning i gymnasieskolan, skriver utredarna Jan Olof Hellsten och Hector Perez Prieto 

om problemen på de yrkesförberedande programmen.21 Författarna konstaterar här att de 

yrkesförberedande programmen har långt mer avhopp än de studieförberedande. Rapporten 

pekar på att de stora avhoppen inte behöver bero på sociala svårigheter hos den enskilde 

eleven utan snarare att undervisningen i allt för liten utsträckning anpassas till eleverna på de 

yrkesförberedande programmen. Man anser att kärnämnenas utformning inte passar elever på 

de yrkesförberedande programmen. Man menar att gymnasieskolan har två olika kulturer, en 

med rötter i en akademisk gymnasietradition och en som utgår ifrån arbetskraven i yrken med 

”praktisk” inriktning. Enligt utredningen har många kärnämneslärare en föreställning att 

undervisningen ska utformas på ett likartat sätt, oavsett program. Man ger även exempel på 

olika synsätt på undervisningen:  
 

”För svenskläraren vars ämne utgör ett utsnitt inom ett specifikt kunskapsområde är 

problemet att få ”didaktisk snits” på det kunskapsinnehåll som har rubriken svenska. För 

yrkesläraren innebär arbetet med kurser att först uttolka kurserna som ett system av olika 

färdigheter inom skilda verksamhetsområden, och därefter överföra dem till olika 

meningsfulla ”kunskapsstrukturer” kring vilka han kan göra en begriplig och intressant 

undervisning.  Vårt intryck är att många lärare i kärnämnen, men även en del lärare i 

karaktärsämnen, i första hand utgår från kursplanerna för sina ämnen och i mindre 

omfattning använder läroplanen och programmålen som underlag för planering, 

genomförande och utvärdering av undervisningen”22  

 

I en rapport från skolverket utgiven i maj 2000 där man analyserat reformeringen av 

gymnasieskolan skriver man att man kunde se ett problem med alltför stora grupper av elever 

i kärnämnesundervisningen på de yrkesförberedande programmen. Man såg även att 

elevgrupperna i kärnämnesundervisningen ofta bestod av elever ur olika yrkesinriktade 

program. Kärnämnena lästes också enligt utredarna ofta i en helt annan byggnad än den där 

man hade sin karaktärsämnesundervisning. Genom att kärnämnena på de yrkesförberedande 

programmen oftast bara består av A-kurser är risken stor att en lärare kan ha upp till mellan 

fem och åtta olika program vilket försvårar ett fördjupat samarbete med karaktärsämnena.23 

Ett annat problem som presenteras i utredningen är samarbetet mellan karaktärsämneslärare 

och kärnämneslärare. Man skriver här att de två olika lärargrupperna står för helt olika 

                                                 
21 Skolverket, 1998,Hellsten, Prieto, s.55 
22 Ibid, s.55. 
23 Skolverket, 2000, Ekholm, Linnell, s.76. 



 
 

 14 
 

kulturer inom utbildningen. I sin utredning kommer man fram till att framförallt 

karaktärsämneslärarna ser detta som ett problem. Man saknar ett medvetet arbete mot 

gemensamma mål.24  

 

LO har i olika rapporter presenterat resultat som pekar på stora problem med avhopp och icke 

godkända betyg inom kärnämnena på de yrkesförberedande programmen. I en rapport från 

2004 konstaterar man att på flera av dessa program hade ungefär en tredjedel av de som 

påbörjat studierna hoppat av. Detta är dubbelt så många som på de studieförberedande 

programmen. LO konstaterar liksom skolverket att det finns en väldigt liten anpassning av 

kärnämnesundervisningen till de karaktärsämnen som finns på de yrkesförberedande 

programmen. LO ser dock att det i dagsläget ser ljusare ut för framförallt byggprogrammet, 

tack vare att vi idag har en högkonjunktur. Man har här förhållandevis studiemotiverade 

elever som söker sig till byggprogrammet. Vilket i sin tur dock leder till att elever lämpade för 

hantverksyrken idag slås ut från programmen. Vid lågkonjunktur blir det i första hand elever 

som inte kommit in på sina förstahandsval som söker till byggprogrammet.25  

 

I en annan rapport, direkt riktad mot byggprogrammet, skriver man att det 2005 var ca 30 % 

av eleverna som inte fick slutbetyg. Tack vare att det idag bara är elever som har 

byggprogrammet som förstahandsval som börjar minskar avhoppen och resultaten förbättras.  

I sina förslag på bättre yrkesutbildning gäller den första och viktigaste punkten en högre grad 

av integrering mellan kärnämnen och karaktärsämnen. 26  

 

Den senaste i raden av rapporter gällande gymnasieskolans yrkesförberedande program kom 

ut så sent som i mars 2007. I en gemensam rapport från LO och Lärarnas riksförbund pekar 

parterna på viktiga frågor och fakta som bör tas med i resonemanget kring den framtida 

gymnasieskolan. De menar att de yrkesförberedande programmen har en låg status i 

förhållande till de studieförberedande programmen. Detta har enligt utredningen lett till en 

neråtgående spiral där kraven på utbildningens kvalitet och förväntningarna på elevernas 

prestationer har eftersatts.27 Man diskuterar även hur kvalitén ska kunna förbättras och ställer 

sig frågan hur man ska integrera de teoretiska ämnena med de praktiska. Några förslag på 

förbättringar presenteras dock inte i denna rapport. Utredningen hänvisar till tidigare rapporter 
                                                 
24 Skolverket, 2000, Ekholm, Linnell s.78-79. 
25 Landsorganisationen i Sverige, Mårtensson, Wennemo, 2004, s. 7, 11. 
26 Landsorganisationen i Sverige, Lindqvist, Mårtensson, 2005, s.4, 23. 
27 LO och Lärarnas riksförbund, Lundby-Wedin, Fjelkner, 2007, s. 1. 
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angående avhoppen från de yrkesförberedande programmen. De skriver att många menar att 

dessa beror på för höga teoretiska krav. Man menar dock att problemet förstorats i debatten 

och att omfattningen inte alls är så stor som hävdas från olika håll. Man hänvisar här till en 

särskild bearbetning gjord 2007 av Skolverket. Vidare menar man att det är av stor vikt att 

berörda myndigheter och skolhuvudmän avsevärt förbättrar kunskapsläget kring avhoppen i 

Gymnasieskolan.28 Man ställer sig alltså kritisk till att man inte undersökt orsakerna till 

avhoppen från Gymnasieskolan. 

 

Sammantaget visar Skolverkets och LO`s rapporter att den viktigaste vägen till att få elever 

att uppnå godkänt och stanna krav i de yrkesföreberedande programmen att man bör satsa på 

ökad integrering mellan kärnämnen och karaktärsämnen. Utredningen från 2007 gjord av LO 

och Lärarnas Riksförbund pekar även på osäkerheten kring de stora avhoppen. 

 
Yrkesutbildningsdelegationen tillsattes i maj 2004 av dåvarande Utbildningsdepartementet. 

Syftet för delegationen var att utveckla dagens yrkesutbildningar. Man arbetade bland annat 

fram ett nätverk av skolor som skulle samarbeta kring viktiga frågor och arbetssätt som berör 

yrkesutbildningarna. Viktigt för delegationen var även att verka för styrdokumenten i det 

dåvarande arbetet med Gy 07 tydligare skulle innehålla regler för samverkan över 

ämnesgränserna. Uppdraget med delegationen skulle arbeta fram till och med den 31 

december 2006 och då skriftligen till regeringen lämna en redogörelse för sitt arbete.29  En del 

av delegationens arbete kommer att fortsätta under 2007. den nya regeringen har inga 

intentioner att avbryta arbetet i förtid.  

 

Det vanligaste temat för dessa idéskolor är integrering av kärnämnen och karaktärsämnen, det 

vill säga det vi i vårt arbete kallar infärgning. I sin verksamhetsberättelse redogör 

yrkesutbildningsdelegationen för resultatet av ett lyckat arbete med integrering (infärgning). 

Vid en Workshop hade man samlat ett tiotal lärare med lång erfarenhet av arbetssättet. Man 

kom fram till att ämnessamverkan (infärgning) gav mer motiverade elever, ett ökat 

engagemang bland både lärare och elever samt en ökad medvetenhet om målen för 

utbildningen. De svårigheter man trots allt stötte på utgjordes enligt delegationen av 

organisatoriska svårigheter (till exempel scheman som kolliderar) och trötta lärare. Man pekar 

även på vikten av en gemensam kunskapssyn, elevsyn och kollegiesyn. Dessutom 
                                                 
28 LO och Lärarnas riksförbund, Lundby-Wedin, Fjelkner, 2007s. 5. 
29 SOU 2004:07 Yrkesutbildningsdelegationen, s. 1-2 
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poängterades vikten av en drivande och engagerad skolledning som prioriterar 

utvecklingsarbete.30  

 
 

  

                                                 
30 SOU 2004:07 Yrkesutbildningsdelegationen,  s.4-5 
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5 Metod 
Vi har i denna uppsats valt att använda oss av kvalitativa intervjuer med elever och lärare, en 

observation och en associationsövning för att samla in det empiriska underlaget. Den 

empiriska delen av vårt examensarbete består alltså av fyra delar. Den första består i 

klassrumsobservationer där vi studerade hur aktiva eleverna var under lektionen när de fick 

arbeta med associationsövningen som vi presenterar nedan. Vi gör även jämförelser mellan 

elever på byggprogrammet och elever på det samhällsvetenskapliga programmet med 

inriktning mot idrott. Genom associationsövningen studerade vi elevers aktivitetsnivå i en 

uppgift inom svenskämnet. Detta resultat jämförs sedan med resultatet från undervisningen i 

samhällsklassen. Vi gjorde även intervjuer med både lärare och elever. För att vidga vår egen 

förförståelse genomfördes som inledning till intervjuunderlaget en informell intervju med 

berörd rektor. Genom att vi använder oss av fyra olika empiriska underlag anser vi oss få ett 

vidare perspektiv till inställningen, både hos lärare och elever gällande infärgning som 

undervisningsmetod.  

 

5.1 Metod för observation 
Genom att vi styr uppgiften som skall genomföras och således redan finns i klassrumsmiljön 

anser vi det lämpligt att som ett komplement till analysen av den färdiga produkten (resultatet 

från associationsövningen) även genomföra en klassrumsobservation. Vi är väl medvetna om 

osäkerheten i en klassrumsobservation av det här slaget, men ser det ändå som en möjlighet 

att genomföra observationer kring till exempel aktivitetsnivå. En av oss gick igenom 

associationsövningen medan den andre under tiden studerade elevernas aktivitetsnivå. Vi 

hoppas även att resultatet från associationsövningen kan bekräfta det vi kom fram till under 

själva observationen 

 

Johansson och Svedner skriver Examensarbete i lärarutbildningen genom att komplettera 

intervjun med observationer får man en betydligt allsidigare och djupare förståelse av det man 

undersöker.31 Man beskriver även hur man lämpligen kan arbeta med observation i sina 

undersökningar till examensarbetet. Man skriver att observation som metod har blivit vanligt 

förekommande på senare tid. Man talar om en kombination av metoder som enkät, intervju 

och just observation. Där observation enligt författarna trots tidigare kritik borde vara den 

                                                 
31 Johansson, Svedner, sid 48 
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mest givande. Under en observation kan det komma fram saker som inte hade kommit fram i 

exempelvis intervju och en enkät.32 

 

Jan Hartman beskriver fördelen med observationsmetoden. Han skriver att den som blir 

observerad inte behöver lägga ner någon extra tid för att deltaga. På så sätt kan man få ett 

positivt bemötande till sin undersökning, och man får lättare folk att ställa upp. En annan av 

observationsmetodens starka sidor är att processen sker i en för den som blir observerad 

välbekant och trygg miljö. Man kan även under en observation upptäcka avvikelser eller 

annan viktig information som inte på ett naturligt sätt kommit fram under en intervju eller 

enkät. 33  

 

Nackdelar finns dock med observation som forskningsmetod. Den kanske viktigaste är att 

man inte kan förutsätta att den som blir observerad uppträder på ett för honom normalt sätt. 

Observatörens egna närvaro kan alltså påverka resultatet av observationen. Martyn 

Denscombe beskriver problemet i boken Forskningens grundregler. Han skriver att de som 

blir observerade lätt kan bli hämmade eller generade. Eller rent av hotade av observatörens 

närvaro. Han kallar detta för haloeffekt, den ”normala” aktiviteten tillrättaläggs temporärt för 

att anpassa sig till det tänkta resultatet.34 Det är därför viktigt att man som observatör är 

försiktig i sin framställning i den miljö han skall observera, för att inte störa de naturliga 

aktiviteterna. Vi kommer inte att låta de som blir observerade få någon information om vad 

som skall observeras för vi tror att det kan påverka resultatet. Eftersom vi också ledde själva 

lektionen kunde vi på ett naturligt sätt observera elevernas aktivitet under arbetet. Eleverna 

hade ingen förhandsinformation om att de ingick i en undersökning. Eleverna fick i efterhand 

information om syftet med uppgiften och intervjuer gjordes med en mindre grupp elever.  

 

Hartman diskuterar i sin bok två sorters observationer – strukturerade och ostrukturerade. Vid 

tillämpning av den strukturerade observationen studerar man ett visst begränsat beteende.  

Man har då oftast en hypotes att utgå ifrån. Problemet med denna metod är att den tänkta 

hypotesen måste vara starkt begränsad.35 Vi anser att vi har en begränsad hypotes, nämligen 

aktivitetsskillnad hos elever som utsätts för infärgning. Därför kan vi använda oss av 

strukturerad observation. Vill man iaktta ett visst mönster för att kartlägga detta är 
                                                 
32 Ibid, sid 54 
33 Hartman, 2004, sid 236 
34 Denscombe, 2004, sid 133 
35 Hartman, 2004, sid 236 
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strukturerade observationer ett bra alternativ. Att använda sig av schema eller noggrant 

anteckna är tvunget vid observation i skolmiljö. Problemet att hinna med att iaktta allt man 

planerat att observera kvarstår dock. Fördelen med strukturerad observation är däremot att den 

till skillnad mot den ostrukturerade tar förhållandevis lite tid i anspråk.  

 

5.2 Metod för associationsövning 
För att analysera hur elever på byggprogrammet associerar till sitt karaktärsämne inom till 

exempel svenskämnet genomfördes här en associationsövning. Dels i en klass som går första 

året på byggprogrammet och dels i en klass som går första året på samhällsprogrammet med 

inriktning mot idrott. Genom att jämföra resultatet från byggklassen med en klass som har en 

helt annan inriktning tänkte vi oss få en tydlig bild av hur byggeleverna använder sig av sina 

karaktärsämneskunskaper inom kärnämnesundervisningen. På detta sätt skaffar vi oss även en 

bakgrund och ett underlag till kommande intervjuundersökning. Utgångspunkten är att vi här 

kan se på skillnader i aktivitet hos eleverna när det gäller de ord som har en direkt koppling 

till den verksamhet som pågår inom karaktärsämnet. På detta sätt vill vi studera hur eleverna 

på byggprogrammet respektive samhällsprogrammet associerar ord till karaktärsämnen. 

 

Båda klasserna fick här en lista med ord som visades på overhead. För varje ord hade 

klasserna en minut på sig att associera och anteckna alla ord de tänkte på. Ingen av de båda 

klasserna hade i förväg informerats om syftet med övningen. Vi valde tolv ord ur olika 

kategorier som känslor, fritid samt ord som av elever på byggprogrammet direkt skulle kunna 

associera till den undervisning byggeleverna hade fått under höst- och vårterminen. Orden 

blandades sedan för att eleverna inte skulle ana syftet med övningen. De ord som hade direkt 

anknytning till byggklassens karaktärsämne var betong, tak och ritning.  

 

Eleverna har under höst- och vårterminen arbetat med att uppföra fem stycken mindre stugor 

av friggebodstyp. I detta arbete får eleverna ta del av de flesta moment förekommande vid ett 

riktigt husbygge, såsom markarbeten, tillverkning av grund, stomresning och tak samt 

inredning och utvändig klädsel. Eleverna har därför grundläggande erfarenhet av de ord som 

valts ut och dess tekniska egenskaper. De ord som kan relateras direkt till byggverksamhet har 

plockats från olika delar av förekommande kurser. Arbete med betong är det moment som 

ligger längst bak i tiden och således det ord som eleverna har mest distans till. Eleverna fick 

under första delen av höstterminen tillverka formar samt armera och gjuta en sula till 



 
 

 20 
 

grundmuren för de stugor man tillverkar i sin verksamhet inom karaktärsämnet. Efter resning 

av väggkonstruktioner kommer arbete med takkonstruktioner samt det sista momentet 

ritningsläsning, som eleverna hade ett skriftligt prov på samma vecka som denna övning 

genomfördes.  

 

Eleverna från byggprogrammet har under senare delen av höstterminen genomgått en kurs i 

byggmiljö och säkerhet, därför tog vi med ordet miljö för att avgöra om man här associerade 

till det mer abstrakta begreppet miljö som använts i undervisningen.  

 

Då man inom byggprogrammet för närvarande planerar att genomföra ett projekt tillsammans 

med Ung företagsamhet, (UF) valde vi även att ta med ordet företagare. Eleverna är 

informerade om de projekt som är planerade tillsammans med UF och har visat ett stort 

intresse för att i kommande årskurser själva bli företagare och ansvariga för olika delar 

förkommande i ett byggprojekt.  

 

I kategorin ord som kan förknippas med känslor valde vi följande: tillsammans, frihet och 

rädd. Detta för att studera elevernas möjligheter att associera till mer abstrakta begrepp.   

 

För att göra en analys av hur eleverna förknippar sin fritid med undervisningen i kärnämnena 

tog vi med ord som har med deras fritid att göra, dessa var: träna, hemma, pengar, samt 

musik.  Syftet med att ha med ord som kan associeras till elevernas fritid är att vi initialt hade 

en inställning att infärgning av elevernas karaktärsämnen inte är den enda vägen att få 

motiverade elever på de yrkesinriktade programmen utan att det fanns andra vägar att hitta 

motivation. Ett sätt att nå detta kunde vara en mer individuellt inriktad infärgning av den 

enskilde elevens specifika fritidsintressen.  

 

När vi analyserar resultatet nedan väljer vi i första hand att redovisa de ord som flest elever ur 

de båda grupperna har associerat till. När vi redovisar exempel ur de ord eleverna associerat 

till har vi även valt de ord som förekommit i störst utsträckning, detta för att göra en 

avgränsning av resultatet då associationsövningen endast utgör en del av vår empiriska 

undersökning.  
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Vi har även valt att inte göra djupare analyser av de specifika ord som enligt oss inte rör 

karaktärsämnesundervisningen. Här gör vi istället en sammanställning av de olika grupperna 

av ord, som rör känslor och fritidsysselsättningar.  

 

5.3 Metod för intervju 

Efter genomförandet av observationerna och övningen genomförde vi kvalitativa intervjuer 

med lärare och elever. Intervjuerna byggde till viss del på de arbetsuppgifter eleverna fått i 

form av associationsövningen. Här får eleverna redogöra för vad som gjorde dem intresserade 

av uppgifterna respektive ointresserade.  

 

De kommer även att styras genom att vi först intervjuar lärare inom olika kärnämnen och 

karaktärsämnen för att ta del av deras inställning till infärgning, hur man ser på möjligheter 

och svårigheter med arbetssättet, samt hur de föreställer sig elevernas inställning till detta. 

Därefter genomförs individuella intervjuer med en grupp elever ur olika årskurser på 

byggprogrammet för att få deras syn på hur de anser sig motiveras av att man arbetar med 

infärgning. 

 

Underlaget av informanter utgjordes av tre kärnämneslärare och tre karaktärsämneslärare av 

vilka har olika erfarenhet och inställning till infärgning och ämnesintegrerat arbete. För att 

garantera informanternas anonymitet har vi valt att inte redogöra för ålder kön m.m. När det 

gäller elevunderlaget för intervjuerna utgörs de i första hand av elever på yrkesförberedande 

program i årskurs 1 men även av de högre årskurserna. Urvalet av elever för intervjun gjordes 

genom att vi ställde en fråga till klassen om vilka som kunde tänka sig att ställa upp på en 

intervju. 

 

Annika Lantz skriver i intervjumetodik att i vardagliga sammanhang är det självklart att man 

frågar när man vill veta något. Men för att utfrågningen ska vara ett användbart redskap i 

yrkesmässiga sammanhang måste särskilda krav ställas. Respondentens svar kommer att 

utgöra data som efter analys ger resultat, vilka ligger till grund för en slutsats eller ett beslut. 

Den intervjuades svar måste därför ha en tillförlitlighet som gör det möjligt att dra en ”säker” 

slutsats och det måste vara möjligt att kritiskt granska resultaten.36 

                                                 
36 Lantz, 1993, sid 11 
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I den kvalitativa intervjun är endast frågeområdena bestämda, medan frågorna kan variera 

från intervju till intervju, beroende på hur den intervjuade svarar och vilka aspekter denne tar 

upp. Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar 

som möjligt.37 

 

Annika Lantz skriver vidare att i den helt öppna intervjun och i den riktade öppna intervjun 

beskriver den tillfrågade fritt sitt sätt att uppfatta ett fenomen, resonerar med sig själv och 

beskriver sammanhang som han eller hon anser är betydelsefulla för beskrivningen av 

fenomenet.38 Annika Lantz skriver att det är respondenten som definierar och avgränsar 

fenomenet i den öppna intervjun. I de strukturerade intervjuerna är det i förväg definierade 

fenomen som är av intresse.39 

 
En professionellt genomförd intervju ger data som uppfyller särskilda krav på 

användbarhet. Vilka är då kraven? I vetenskapliga sammanhang nämns oftast att: 

• Metoden måste ge tillförlitliga resultat (kravet på reliabilitet), 

• resultaten måste vara giltiga (kravet på validitet) och 

• det ska vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna. 

Detta är krav som ställs på alla metoder för datainsamling i yrkesmässiga sammanhang och 

det som sägs under intervjun utgör data som efter bearbetning och analys ger resultat som 

ligger till grund för någon form av slutsats eller beslut. Reliabilitet och validitet är begrepp 

som används för att beskriva värdet av intervjun.40 

 

När vi genomförde våra intervjuer hade frågor som var bestämda på förhand men vi ville ändå 

ha en diskussion kring frågorna. Vi ville alltså inte bara ställa en fråga och få ett svar och 

sedan gå vidare till nästa fråga. Följdfrågor som hur menar du då och vill du utveckla svaret 

kommer att ställas för att få en så klar bild av vad den intervjuade menar. Även ordningen på 

de förutbestämda frågorna varierade. Vi ville alltså inte använda oss av en helt strukturerad 

intervju där vi helt utgår från våra frågor och tar dem i bestämd ordning. Vi hade heller inte 

bestämda svarsalternativ utan vi ville att den intervjuade utvecklar egna formuleringar på 

svaren. 

 

                                                 
37 Johansson & Svedner, 2006, sid 43 
38 Lantz, 1993, sid 18 
39 Ibid, sid 19 
40 Ibid, sid 13 
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Eftersom t ex pauseringar, tonfall och avbrutna meningar kan vara viktiga för att förstå vad 

som sägs, brukar man ofta spela in dessa intervjuer på band för att sedan skriva ut dem 

ordagrant, helt eller i vissa delar.41 

 

5.4 Intervjusituationen 

Inför våra lärarintervjuer skickade vi ut en förfrågan till de lärare vi önskade intervjua, där vi 

kort beskrev vad intervjun skulle handla om och att de själva fick bestämma när det passade 

dem. På grund av pressade scheman hos de lärare som skulle intervjuas kunde vi inte ställa 

kravet att vi skulle kunna närvara bägge på alla intervjuer, utan dela upp för att kunna 

genomföra alla under en vecka.  

 

Intervjuerna inleddes med en kort redogörelse för vårt arbete och syftet med detta.  

Informanterna tillfrågades även om denne hade något emot att intervjun spelades in på MP3-

spelare för att vi skulle kunna gå tillbaka och lyssna på och analysera. Vi valde även att 

anteckna under intervjun för att lätt kunna gå tillbaka om det fanns oklarheter under tiden som 

intervjun pågick.  

 

När intervjun var genomförd gick vi gemensamt igenom resultatet med informanten för att 

förvissa oss om att vi hade uppfattat svaret så som informanten menat. Detta ville vi göra för 

att inte informanten skulle bli felciterad. 

 

Den stora svårigheten när man intervjuar är enligt Johansson och Svedner att uppnå att den 

intervjuade ger uttömmande svar och att svaren verkligen avspeglar hans eller hennes 

inställning och erfarenheter. Man brukar säga att en intervju kan gå fel på två sätt: det ena 

beror på den intervjuade – att denne av ett eller annat skäl inte är helt sanningsenlig. Det 

andra beror på intervjuaren – att denne pressar sina åsikter på informanten eller vinklar 

frågorna så att alla aspekter av frågeområdet inte belyses. 42 

 

Vi tycker att vi har lyckats med att få att få med alla aspekter av frågeområdet och för att 

upptäcka om någon av de intervjuade inte är helt sanningsenlig samt för att bredda vårt intag 

av information kommer vi även att använda oss av observationer. 

 
                                                 
41 Johansson & Svedner, 2006, sid 43 
42Ibid, sid. 44 
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Vår intention inför intervjuerna var att respondenten skulle resonera med sig själv och att 

denne ger exempel som beskriver det som menas. Vi har valt bort fasta svarsalternativ för 

minimera risken att vi styr resultatet. Eftersom vi inte är säkra på att eleverna har en i förväg 

positiv inställning till infärgning vill vi undersöka hur de ställer sig till infärgning och 

eftersom vi har några fasta frågeställningar som vi vill ha svar på tycker vi att den riktade 

öppna intervjun passa vårt syfte med intervjuerna bäst. 

 

Valet av intervjuform och innehållet i intervjun har att göra med hur mycket förkunskap som 

finns om det som ska belysas. Beroende på kunskapsläget kan frågorna formuleras kvalitativt 

eller kvantitativt. Formuleringen kommer därefter att bestämma angreppssättet och avgöra om 

metoden möjliggör kvalitativa eller kvantitativa analyser. 

 

Valet mellan enkät och intervju och valet mellan intervjuformer diskuteras ofta utifrån 

undersökningsgruppens storlek. Om undersökningsgruppen är stor och intervjuer blir alltför 

tidskrävande eller kostsamma är en enkät praktiskt. Är antalet undersökningsdeltagare relativt 

stort, kanske en strukturerad intervju synes lämplig, eftersom databearbetningen blir mindre 

omfattande och komplicerad än vid en mindre strukturerad intervju. Är respondenterna få kan 

undersökaren kanske tycka att innehållet i intervjuformen kan vara ostrukturerad eftersom 

databearbetningen ändå är begränsad.43 Intervjun ger, rätt använd, kunskap som är direkt 

användbar i läraryrket.44 

 

När det gäller elevintervjuerna blev vi tvungna att genomföra dessa på ett mer strukturerat sätt 

än lärarintervjuerna. Detta på grund av att eleverna hade sämre kunskaper om infärgning än 

vad både de intervjuade lärarna och vi hade en föreställning om. Men samtliga elever kände 

dock till vad infärgning innebär. Det var även svårt att få eleverna att enskilt diskutera sina 

erfarenheter av och inställning till infärgning som arbetsmetod. Vi fick därför genomföra en 

del av elevintervjuerna i gruppform för att få igång en bättre dialog. Förhållandet mellan 

enskilda intervjuer och gruppintervjuer var 50/50. Genom att använda oss av lärarnas 

intervjuer som grund för frågeställningarna kunde vi ändå få fram det underlag vi behövde. 

 

 

                                                 
43 Lantz, 1993, sid 23 
44 Johansson & Svedner, 2006, sid 41 
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5.5 Det hermeneutiska förhållningssättet 
När vi tolkar intervjusvaren kommer vi att använda oss av den hermeneutiska analysmetoden. 

Hermeneutik betyder att tolka, översätta, förtydliga, klargöra och utsäga.45 Hermeutik är en 

tolkningslära som baserar sig på vissa grundläggande antaganden eller förutsättningar som 

utgör ryggraden i analysmetoden skriver Widerberg.46 
”Till dessa grundantaganden hör: 

• Mening skapas, framträder och kan bara förstås i ett sammanhang eller en 

kontext. 

• I all tolkning och förståelse är delarna beroende av helheten och omvänt. 

• All förståelse förutsätter eller bygger på någon typ av förförståelse, dvs. de 

”glasögon” - den referensram, teori och liknande – genom vilka vi betraktar ett 

fenomen. 

• Varje tolkning föregås av vissa förväntningar eller förutfattade meningar. 

Mot denna bakgrund innebär hermeneutiska analyser att forskaren måste 

klargöra de komponenter som nämns, till exempel vilken förförståelse och vilka 

förväntningar man hade med sig in i forskningsprocessen.”47 

 

Widerberg skriver vidare att mot denna bakgrund innebär hermeneutiska analyser att forskare 

måste klargöra de komponenter som nämns, till exempel vilken förförståelse och vilka 

förväntningar man hade med sig in i forskningsprocessen.48 

Hartman skriver i Vetenskapligt tänkande om hermeneutisk vetenskap i förhållande till 

positivismen49: Inom hermeneutisk vetenskap strävar man således efter förståelse för hur 

människor uppfattar världen. Dessa uppfattningar kan inte mätas, menar man, utan man måste 

tolka människans beteende för att på så vis nå en förståelse för hur de uppfattar världen. Det 

positivistiska sättet att arbeta vetenskapligt är därför kraftlöst när det gäller att nå förståelse 

för människors handlande. Här ser vi därför hermeneutikens fördelar. 

 

5.6 Tematisk redovisning av lärarintervjuer 
För att komma fram till olika teman använde vi oss av fenomenografiskt förhållningssätt. 

Om detta skriver Staffan Larsson i boken Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Det 

fenomenografiska forskningsobjektet kan sammanfattningsvis karaktäriseras på följande sätt: 

vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär att vi är ute 
                                                 
45 Karin Widerberg, 2002, sid. 26 
46 Ibid, sid. 26 
47 Ibid, sid. 26 
48 Ibid, sid. 26 
49 Hartman, Jan, 2004, sid. 107 



 
 

 26 
 

efter att fina innebörden istället för förklaringen, samband eller frekvenser. Detta innebär 

också att vi har valt att beskriva hur något framstår för dessa människor och inte hur något 

egentligen är.50 

Det vi tänker oss få fram genom våra kategorier är lärarnas uppfattningar om begreppet 

infärgning. Vi är väl medvetna om att vi genom våra intervjuer inte får fram en absolut 

sanning utan en uppfattning av lärarnas och elevernas inställning. 

 

Vi har valt att inte presentera varje svar för sig från de intervjuade för att, som Johansson och 

Svedner skriver i Examensarbetet i lärarutbildningen, ”författare som inte tänkt igenom hur 

de skall bearbeta sina intervjuer hamnar lätt i fällan att redovisa resultaten individ för individ 

och fråga för fråga”.51de skriver vidare att:  
 

”ett sådant resultatavsnitt egentligen endast är en sammanställning av ett råmaterial 

som det återstår att analysera, inte analysens resultat. Det finns tre huvudalternativ att 

välja mellan när man skall bearbeta och redovisa intervjusvaren: 

• Inriktning på uppfattningar 

• Inriktning på representativa individer 

• Inriktning på att urskilja olika grupper bland de intervjuade.”52 

 

Vi anser att det första alternativet var det mest lämpliga för våra intervjuer. Johansson och 

Svedner tar upp ett exempel i sin bok där författarna läste igenom de utskrivna intervjuerna 

upprepade gånger och letade efter återkommande teman. När de funnit ett visst tema klippte 

författarna ut alla utsagor som berörde detta tema.53 Vi kommer att följa detta arbetssätt med 

ett undantag. Det är att vi valt att inte göra utskrifter av intervjuerna, utan lyssnat på dem 

gemensamt och analyserat dem tillsammans med de anteckningar som förts under 

intervjuerna. Vi valde att lyssna på intervjuerna 3 gånger för att försöka hitta olika teman. 

Efter detta jämförde vi våra olika teman med varandra. De teman som överrensstämde med 

båda författarnas tolkning valde vi sedan att studera var för sig. Vi lyssnade ett par gånger till 

på intervjuerna för att hitta allt de intervjuade hade sagt som kunde ha med våra teman att 

göra. 

 

 
                                                 
50 Larsson, Staffan 1986 sid 13 
51 Johansson, Svedner, 2006, s.48 
52 Ibid, s.48 
53 Ibid, s. 49 
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5.7 Redovisning av elevintervjuerna 
Elevintervjuerna bygger inte som lärarintervjuerna på olika teman, utan presenteras i en 

sammanfattande text. Detta beroende på att vi vid intervjuerna med eleverna upptäckte att 

dessa inte hade några förkunskaper om ordet infärgning och således ingen, eller dålig 

uppfattning om sina egna åsikter. Vi fick alltså här på ett annat sätt styra informanterna 

(eleverna) för att initialisera intervjun. När vi sedan förklarade vad begreppet innebär, alltså 

att man ska försöka väva in karaktärsämnet i kärnämnena, kände eleverna dock till exempel 

på situationer där arbetssättet tillämpats. Elevintervjuerna blev därför mer styrda än 

lärarintervjuerna. Vi fick till eleverna ställa direkta frågor som de oftast svarade ja eller nej 

på. Härifrån fick vi utveckla de frågor vi ville få svar på. Vi utformade även vissa av frågorna 

efter det resultat som kom av lärarintervjuerna. Vi fick även byta upplägg för elevintervjuerna 

genom att vi i stället för att göra intervjuer med den enskilde eleven intervjua elever i små 

grupper. Detta ledde till att vi fick en öppen diskussion där eleverna fick lättare att uttrycka 

sina åsikter och tankar kring infärgning.  
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6 Resultat 
6.1 Observation 
Under pågående lektioner genomförde vi observationer av hur eleverna ställde sig till 

uppgiften, framförallt hur eleverna i byggklassen uppträdde när de utvalda orden med 

byggkaraktär kom upp. Vi kunde i detta fall inte se några skillnader i engagemang och 

aktivitet för skrivande. Eleverna var under hela uppgiften verksamma på samma sätt oavsett 

vilket av orden de arbetade med. Man kunde dock se en skillnad mellan de båda klasserna där 

samhällsklassen hade ett mer ostrukturerat arbetssätt än byggklassen. Detta skulle i sin tur 

kunna tolkas som att byggeleverna tillgodosåg sig uppgiften på ett mer positivt sätt då det 

innehöll ett antal ord som de skulle kunna associera till sin karaktärsämnesundervisning. Man 

kunde även hos samhällsklassen se en viss brist i koncentration när orden som på olika sätt 

hörde till fritiden behandlades. Då började man småprata med varandra och koncentrationen 

avbröts. I byggklassen infann inte dessa koncentrationsavbrott någon gång, inte heller när de 

ord kom upp som kunde associeras till karaktärsämnet.  

 

Detta leder till att vi tolkar resultatet av observationen som att eleverna i byggklassen 

efterhand som de upptäckte att uppgiften innehöll ord som fångade deras intresse såg denna 

som direkt riktad till just deras klass och deras specifika intresseområde. Något som eleverna i 

samhällsklassen inte på samma sätt skulle kunna ta till sig.  

 

6.2 Associationsövningen 

 
Ord 

 

6 vanligaste i Byggklassen 

 

6 vanligaste i samhällsklassen 

 

Betong 

 

Geggigt, spade, grund, sula, form, 

tungt 

Hårt, grått, cement, tungt, byggare, 

kallt 

Tak 

 

Trä, tegelpannor, plåt, papp, takstol, 

råspont 

Hus, tegelpannor, skydd, regn, 

stort, hårt 

Ritning 

 

Bygg, papper, skola, skala, prov, mått 

 

Bygg, linjal, penna, papper, bild, 

arkitekt 

 

Vid analys av de ord som direkt kunde kopplas till den undervisning eleverna på 

byggprogrammet haft det senaste läsåret kom vi fram till följande: Eleverna på 
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byggprogrammet associerar i mycket högre grad än eleverna på samhällsprogrammet till 

själva utförandet av arbetet kring orden betong, tak och ritning. Vid association till ordet 

Betong tänkte dessa elever i första hand på ord som grund, form, mur, och sula, hjälpmedel 

som vibrator spade och skyffel, men också beskrivningar som ”geggigt” och torra händer. 

Man associerar även till rent tekniska ord tillhörande genomförandet som väntetid och 

rengöring av verktyg. 

 

Eleverna på samhällsprogrammet associerar i högre grad till den färdiga byggnaden med 

associationer som förort, viadukt, tungt och kallt när det gäller ordet betong. Man kom också 

med mer målande beskrivningar som hårt, kallt, tungt, och grått. Man ser en klar skillnad i 

svaren som pekar på att eleverna på byggprogrammet i sina svar präglats av de praktiska 

kunskaperna i sina karaktärsämnen.  

 

När det gäller det mer abstrakta ordet tak, som inte nödvändigtvis på samma sätt skulle kunna 

associeras till just utförandet av en konstruktion valde dock eleverna från byggprogrammet 

även här i första hand ord som direkt rörde karaktärsämnesundervisningen. De mest 

förekommande orden var: Papp, takstol, trä, råspont, plåt och takpannor. Där de tre första 

förekommit i deras karaktärsämnesundervisning medan plåt och takpannor inte ännu 

förekommit i karaktärsämnesundervisningen. Man associerade alltså i högre utsträckning än 

elever ur samhällsklassen även till ord som tillhör utförandet av takkonstruktioner som man 

ännu inte arbetat praktiskt med. Detta pekar på en vidare grundkunskap kring 

huskonstruktioner än hos elever ur andra program. De mest förekommande associationerna 

från eleverna i samhällsklassen rörande tak var: hus, skydd, tegelpannor och regn, vilket visar 

på att dessa elever i första hand även här tänker på ord som de kan associera till sin vardag 

och den miljö de lever i.  

 

Det resultat vi fick på associationerna kring ordet ritning är det som förvånar oss i jämförelse 

med de andra orden som tänktes tillhöra byggelevernas karaktärsämnen. I detta fall var 

skillnaderna i associationerna mellan de båda klasserna mycket mindre och här kunde man 

även se ord som förekommer i båda klassernas associationer. Ord som bygg förekom vid sex 

tillfällen i samhällsklassens associationer och vid fem tillfällen i byggklassens. Vår tolkning 

är att ordet bygg i detta fall innebär byggprogrammet och att samhällseleverna förutsätter att 

ritningar är något man arbetar med på detta program. På samma sätt tänker troligtvis eleverna 

på byggprogrammet, det vill säga att ritningar är något man arbetar med på just 
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byggprogrammet. Andra ord som arkitekt, matte och papper förekommer också i båda 

klassernas associationer till ordet ritning. Det som i dock skiljer de båda klasserna åt här är att 

flera av byggeleverna använder sig av adjektiv som gnälligt, tjatigt, krångligt och viktigt 

vilket trots allt pekar på ett samband med karaktärsämnesundervisningen.  

 

Inte heller i orden företagare och miljö kunde vi hitta några större skillnader i resultatet 

mellan de olika grupperna. Det var endast ordet företagare som fick tre byggelever att 

associera till kursen kring projekt och företagande. Kursen ligger inom karaktärsämnet men 

undervisningen sker i andra lokaler än karaktärsämnesundervisningen sker, och dessutom med 

utomstående lärare. Man kunde även se enskilda associationer som snickare byggare. Ordet 

miljö gav liknande resultat i de båda klasserna och här fanns det inga associationer alls till 

karaktärsämnet förutom ordet säkerhet som kunde associeras till kursen. De vanligast 

förekommande orden var här: avgaser, natur och utsläpp. Resultatet var liknande i de båda 

grupperna.  

 

Antal associationer per elev i respektive klass
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I diagrammet ser man att byggeleverna överlag hade fler associationer än samhällseleverna. 

Detta stöder det vi kom fram till i observationen som redovisats tidigare, nämligen att de var 
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mer aktiva under lektionen än var samhällseleverna var. Vi är dock medvetna om att andra 

faktorer kan ha påverkat övningen. Samhällsklassen hade exempelvis precis innan övningen 

haft idrottslektion vilket kan ha bidragit till deras bristande koncentration. Ett flertal elever 

kom in för sent på lektionen efter det att övningen hade påbörjats, vilket troligtvis kan ha 

påverkat koncentrationen. Det bör dock tilläggas att byggklassen hade sin övning under 

veckans sista lektion på fredag eftermiddag, vilken brukar vara lite stökig och ostrukturerad.  

 

Sammantaget visar associationsövningen på att eleverna på byggprogrammet som ingick i 

undersökningen i ganska hög utsträckning associerade till sitt karaktärsämne när det gäller de 

ord som direkt skulle kunna förknippas med detta. De ord som inte hade något att göra med 

karaktärsämnet visade inte på några särskilda skillnader mellan klasserna. Särskilt rörande 

elevernas fritid där resultatet blev i stort sätt lika mellan de olika klasserna. Vi drar även 

slutsatsen att det i första hand är i de praktiska delarna av karaktärsämnet man hittar de 

direkta associationerna. När det gäller orden som skulle kunna associeras till teoretiska kurser 

som ritningsläsning och projekt och företagande var associationerna inte lika självklara. Här 

var det också ganska likt resultat mellan de olika klasserna. Till ordet ritning fick vi ju till 

exempel flera negativa beskrivningar, något som inte alls förekom vid associationer kring de 

ord som tillhör den mer praktiskt inriktade undervisningen. Detta kan bero på att 

ritningsläsning är en mer teoretisk del i byggämnet som av eleverna upplevs som mindre 

positiv. Eleverna på byggprogrammets associationer till själva genomförandet av den tekniska 

konstruktionen visar även på det är fullt möjligt att integrera karaktärsämnesundervisningen i 

kärnämnena. Detta anser vi tyder på att eleverna i undersökningen har ett särskilt intresse för 

sitt karaktärsämne, samt ser undervisningen som en helhet där kunskapen inom 

karaktärsämnet hjälper till att stimulera lärandeprocessen inom kärnämnet.  

 

6.3 Lärarintervjuer 
De teman som utkristalliserade sig i lärarintervjuerna var: Arbetslagets betydelse, personliga 

begränsningar, kunskap om elevernas inställning, möjligheter och svårigheter. 

 

Arbetslagets betydelse 

Informant A som har jobbat med att bygga miljövänliga hus i kartong på naturkunskapen 

säger så här på en fråga om hon hade något samarbete med bygglärarna under perioden för 

husbygget: ”Nej det blev det väl inte så där direkt, det blev lite svårt att dom är på en helt 
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annan plats typ. Försöker man igen till nästa år eller så, så kan man försöka ha bättre kontakt 

och förbereda lite mer”. 

 

Informant B säger att det kan gå ett helt år utan att jag infärgar någonting men nästa år känner 

jag att nu har jag en lärare som kan det och en lärare som kan det och så känner jag att vi 

förstår varandra också så då kan man göra det. 

 

Informant C säger att på senare år har jag bara mötts positivt om jag har velat samarbeta med 

någon och fått en massa uppslag och idéer. 

 

Informant D anser att arbetslaget varit alldeles för dåliga på att använda infärgning som 

metod, försök finns men de har inte blivit helt genomförda. D säger att det är en förutsättning 

att man arbetar i samma lokaler. D säger att man inte kan tvinga fram samverkan även om 

behovet finns.  

 

Informant E säger att det finns svårigheter i kursutformandet att kärnämneslärarna oftast följer 

de kursspecifika målen. Och att de har svårt att utforma kurserna efter behoven på de 

yrkesförberedande programmen. Han menar också att ett homogent arbetslag är det absolut 

viktigaste speciellt att man arbetar ihop fysiskt dvs. att man finns på samma plats på skolan. 

Han ser också stora skillnader hos kärnämneslärarna i intresset till ett särskilt engagemang för 

elever på de yrkesförberedande programmen. ”Min erfarenhet visar att problemen oftast 

ligger i det praktiska genomförandet.” E säger även att man inte nödvändigtvis blanda ämnena 

utan det viktigaste är att man visar intresse för varandras arbeten. 

 

Informant F säger att det är viktigt att alla i arbetslaget strävar åt samma håll dvs. att alla har 

samma mål. Det är även viktigt att arbetslaget består av både kärnämneslärare och 

karaktärsämneslärare. 

 

Personliga begränsningar 

Informant A tyckte att den hade kunskapsmässiga begränsningar men att ett samarbete med 

karaktärsämneslärarna skulle göra att det inte blir någon betydande begränsning och ville 

fortsätta att jobba med infärgning i den mån det är möjligt. 
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Informant B tycker att den har personliga begränsningar. ”Vi har en önskan om att alla 

människor ska kunna möta med handen… om handen ska kunna möta en person som djupt 

sorgsen och ledsen och har problem hemma nästa stund ska jag kunna coacha någon med ett 

jättesvårt matematiskt problem som jag knappt själv har tittat på och så vidare. Och i detta ska 

jag kunna möta dom som ett helt proffs hela tiden varje gång och det går ju inte.” 

 

Informant C:” Kärnämnesläraren är ju ingen expert på yrkesutbildningen och jag menar det 

kan ju inte eleverna vänta sig heller och det har dom inga krav på, inte på mig i alla fall, det 

klart det kanske skulle vara annorlunda om dom hade en yngre manlig lärare i svenska”. ”Om 

infärgning skulle innebära att jag ska kunna vad allting heter, alla byggtermer eller vad allting 

heter på ett bygge osv. då blir det ju på något vis löjligt men jag kan inte se att det gör det, 

eleverna har inga krav på att jag ska ha dom kunskaperna och karaktärsämneslärarna har det 

definitivt inte”. 

 

Informant D ser tiden som den största begränsningen. D säger att man måste övervinna 

stoltheten dvs. att man inte är insatt i varandras ämneskunskaper. De största begränsningarna 

ligger dock i det praktiska genomförandet av undervisningen. D ser inte egentligen inga 

personliga begränsningar utan anser att motståndet till arbetssättet finns hos 

kärnämneslärarna. D menar också att det i första hand är kärnämneslärarna som skall ta 

initiativet till att arbeta med infärgning. Karaktärsämnesläraren skall bara bistå med fakta om 

de kurser man för tillfället läser inom karaktärsämnet. 

 

Informant E ser inga personliga begränsningar men ser en allmän rädsla från bägge 

(karaktärsämneslärare och kärnämneslärare) håll att ge sig in på varandras kunskapsområden.  

 

Informant F ser inga egna begränsningar utan begränsningarna ligger oftast i bristande 

engagemang och intresse hos kärnämneslärarna. 

 

Kunskap om elevernas inställning 

Informant A berättade att under projektet med byggeleverna ställde sig eleverna mycket 

positiva till arbetssättet men en annan gång när informant A hade jobbat med medieelever där 

de skulle göra en miljöfilm var eleverna negativt inställda. Informant A trodde det berodde på 

att medieeleverna tyckte det var för jobbigt att behöva komma på något att prestera själva.  
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Informant B säger att ”Introduceras det på rätt sätt så kan det nog vara roligt att jobba så men 

det är inte sagt att det lär sig mer för det.” 

 

Informant C säger att ”eleverna tycker ju då att kärnämnena känns lite onödiga och att det då 

kan kännas mer intressant om man kopplar det till yrkesutbildningen, men sen när det 

kommer till kritan så tycker dom kanske att dom sakerna man kan göra inom ramen för 

svenskan då, eller engelskan, dom är inte så roliga ändå, så det blir ofta inte så hemskt kul 

bara för att det blir infärgat.  

 

Informant D anser att inställningen hos eleverna på dennes praktiska program eftersträvar 

konkreta exempel och anknytning till karaktärsämnet. 

 

Informant E har en uppfattning att eleverna har för lite ”bilder” för hur infärgningen kan se ut 

men att de har en positiv inställning till arbetssättet. Alltså eleverna vill ha en förståelse till 

varför man läser kärnämnena men kan inte själva se modeller för hur man kan arbeta med det. 

Och informant E kommer tillbaka till att det inte alltid är en blandning av ämnena som är det 

viktigaste utan att eleverna ser att man har ett arbetslag som arbetar över ämnesgränserna. 

 

Informant F tror att eleverna allmänt har en positiv inställning men att man även har en 

inställning att det kan bli för tjatigt med karaktärsämnet. Alla elever har inte sitt 

karaktärsämne som specialintresse. 

 

Möjligheter  

Informant B skulle helst vilja att om exempelvis matematikläraren och byggläraren går 

igenom vad de skulle kunna undervisa ihop istället för att de har lektioner var för sig om 

samma saker. Informant B tror att eleverna lättare kan förstå om byggläraren kan förklara 

varför eleverna ska kunna en viss sak istället för att matematikläraren säger att det har ni nytta 

av i ert kommande yrke. 

 

Informant C säger: ”vad dom är mest positiva till är väl sånt där de kan känna att de slår två 

flugor i en smäll, att dom har nytta av det de håller på med i svenskan och engelskan i det 

praktiska arbetet så att det blir mindre att göra för dom totalt”. Informant C pratar om en 

väldigt positiv effekt och det är ” att jag tror att det är positivt för eleverna när dom märker att 

lärarna i olika ämnen samarbetar. Det är en väldig skjuts om de märker att kärnämneslärare 
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åtminstone försöker sätta sig in i vad dom gör för övrigt och se det som dom då är duktigare i 

än kanske just svenska eller engelska”. 

 

Det informant E ser att eleverna har att vinna på infärgning är att de förstår sammanhanget 

även i kärnämnena när de kan omsätta det i praktiken med hjälp av karaktärsämnena. 

 

Informant F har en allmänt positiv inställning till infärgning och anser att man inom rimliga 

former kan vinna mycket med arbetssättet. Det är dock viktigt att det inte överdrivs utan att 

man får in allmänna delar också. 

 

Svårigheter  

Informant A såg att eleverna hade svårighet att planera sitt arbete och ville helst ha en färdig 

planering från läraren. 

 

Informant B anser att ”En av de stora grejerna med att studera är när man själv börjar 

upptäcka samband och ser helheten, man blir så lycklig över detta va, om däremot någon 

lärare under hela tiden har talat om för mig ser ni helheten ser ni det hur det hänger ihop, det 

gör jag inte ändå… nånstans är det så att vi har en bild av hur det ser ut och så vill föra över 

hela den bilden på eleverna, och det tycker vi är OK men vi tyckte inte det var ok innan att 

föra över det vi vet bara i fakta.” Informant säger vidare att ”Jag tror att eleverna förstår 

mindre av infärgningen än vad vi vill att de ska förstå.” 

 

En svårighet som informant D ser är att kärnämneslärarna har för dålig insikt i branschen. 

 

Informant E anser att det är en begränsning med att lärarna har en schablonbild att eleverna är 

särskilt intresserade av sina karaktärsämnen vilket inte alltid stämmer. Skillnader finns nog 

även mellan programmen vad gäller intresset för karaktärsämnet. 

 

6.3.1 Sammanfattning lärarintervjuer  

Sammantaget visar lärarintervjuerna på en allmän strävan mot infärgning, men att man har 

olika erfarenheter och vilja att tillämpa arbetssättet. Intervjuerna pekar även på att det finns 

motsättningar och okunskap mellan kärnämnes- och karaktärsämneslärare. Man ser inte 

begränsningarna hos sig själv utan oftast hos den andra parten. Merparten av informanterna 

tycker sig dock se en positiv inställning hos eleverna till att man arbetar med infärgning. Man 
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upplever dock att eleverna i allmänhet inte har någon egen uppfattning om hur man praktiskt 

ska arbeta med infärgning. Men att de ofta efter hand upptäcker samband och helheten i 

undervisningen.   

 

6.4 Elevintervjuer 

Eleverna är tämligen överens om att de behöver en ökad förståelse och sammanhang kring 

betydelsen av kärnämnena. De allra flesta eleverna ansåg att infärgning av karaktärsämnena 

var ett bra sätt att få ett sammanhang till kärnämnesundervisningen. Ingen av eleverna hade 

dock någon egen uppfattning om hur detta arbete skulle genomföras. De kunde däremot göra 

klara beskrivningar av de moment i undervisningen där lärarna hade använt sig av infärgning.  

 

Ett projekt som under höstterminen hade genomförts i naturkunskapen gällde att arbeta med 

modeller av ekologiska hus. Eleverna var ganska överens om att projektet var intressant, men 

att de hade för dåliga kunskaper om material och byggnadstekniska lösningar för att det ur 

infärgningssynpunkt skulle vara givande. Man hade istället gärna sett att ett sådant projekt 

hade genomförts i senare årskurser när man var mer insatt i sitt karaktärsämne. 

Kärnämnesläraren hade inte heller, enligt denne själv, tagit kontakt med 

karaktärsämneslärarna för att skapa en förståelse för projektet. Enligt lärarinformant A som 

ledde projektet skall detta i framtiden istället läggas under år två, då även hon hade 

uppfattningen att eleverna hade för dåliga förhandskunskaper.  

 

Eleverna, både de som går första året och de som går i de högre årskurserna är överens om att 

det är i matematikundervisningen man i första hand skall använda sig av infärgning. Det är 

också här man haft de mest positiva erfarenheterna. 

 

Eleverna i de högre årskurserna berättar om ett projekt inom matematiken som hade fungerat 

mycket bra. Man hade här haft ett samarbete mellan karaktärsämnesläraren och mattläraren 

där man gjorde beräkningar på takstolar i matematikundervisningen. För att sedan tillverka 

dessa takstolar i bygghallen efter de beräkningar och ritningar som gjorts. Man hade här 

använt sig av både kärnämnestid och karaktärsämnestid. Eleverna upplevde detta som positivt 

genom att man såg att lärarna kunde samarbeta och genom detta få en vidare förståelse för 

matematikens betydelse.  
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Förstaårseleverna berättade även de om ett projekt där man haft ett samarbete mellan 

matematiken och karaktärsämnet. När eleverna på sina stugor skulle spika panel och göra en 

övning där man murade fasadtegel upptäckte karaktärsämnesläraren att eleverna hade stora 

svårigheter att ta till sig instruktioner hur man genomförde materialberäkningar. Eleverna 

berättar här om en frustration över att inte kunna sätta sig in i hur man gör 

materialberäkningar, samtidigt som man inte tyckte att matematikundervisningen gav dem 

något. Karaktärsämnesläraren tog här kontakt med matteläraren som kom ut och fotograferade 

de projekt eleverna arbetade med. Han fick även instruktioner om de moment eleverna hade 

svårt för. Under de följande mattelektionerna medverkade en av karaktärsämneslärarna på 

mattelektionerna för att ge eleverna ett sammanhang och kärnämnesläraren stöd i  

undervisningen. Eleverna såg detta samarbete som väldigt positivt då de kunde ta hjälp av 

båda lärarna beroende på vilket problem de stötte på. Eleverna var överens om att 

matematiken i högre grad skall bygga på karaktärsämnet.  

 

Inom svenskämnet hade förstaårseleverna arbetat mycket med textkunskap. Här hade läraren 

tagit fram texter med anknytning till byggbranschen, som eleverna skulle arbeta med på olika 

sätt. En av eleverna uttryckte sig på följande sätt när det gäller infärgning i svenskämnet: ”NN 

tror att vi ska bli intresserade av allt hon kommer med bara för att det innehåller lite om bygg, 

och så är det inte” Detta var något även de andra eleverna höll med om, även om de tyckte att 

initiativet från svenskläraren att använda sig av byggrelaterade texter var positivt. De flesta av 

de elever vi intervjuat berättade att man hade positiva erfarenheter av ett samarbete mellan 

svenskämnet och karaktärsämnet. Man berättade här om att man genomfört ett prov i 

byggkunskap där man i löpande text skulle förklara de moment man genomfört i 

karaktärsämnet. Dessa prov hade sedan rättats och betygsatts av både karaktärsämneslärarna 

och svenskläraren. På detta vis slapp eleverna undan två traditionella prov, dels i svenskämnet 

och dels i karaktärsämnet, vilket man tyckte var positivt. Det upplevdes också som lättare att 

med egna ord beskriva vad man hade gjort. I samband med att eleverna berättade om det prov 

som genomförts kom också förslag på att man inom svenskämnet kunde arbeta med olika 

övningar där eleverna kunde bekanta sig med fackutryck från byggbranschen. Man föreslog 

tillexempel korsord eller ordflätor som byggde på ord som hörde till 

karaktärsämnesundervisningen.  

 

Eleverna hade en allmän uppfattning att man inom engelskundervisningen mer kunde använda 

sig av bygginriktning, även om ingen av dem hade någon tanke på att senare arbeta 
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utomlands. Man hade dock inga idéer om hur man skulle arbeta med infärgning av 

karaktärsämnet och engelskan. Eleverna ur de olika klasserna upplevde det även olika hur 

intresserade lärarna var av att arbeta med infärgning. En grupp elever berättade att man haft 

vissa övningar där man använt sig av glosor ur karaktärsämnet. Medan en annan grupp elever 

med en annan engelsklärare berättade att man inte alls arbeta med infärgning. Här använde 

man sig enbart av kursmaterialet och de allmänna läroböckerna. Dessa elever upplevde det 

som att denne lärare inte alls hade något intresse i att arbeta på ett sätt som bättre skulle passa 

dem.  

 

I de övriga kärnämnena, samhällskunskap och religion hade eleverna i de högre klasserna 

ingen erfarenhet alls av infärgning.54 Man trodde inte heller att detta skulle kunna vara 

genomförbart i religionskunskapen. Man trodde däremot att man skulle kunna arbeta med 

infärgning inom samhällskunskapen, men hade inga egna idéer om hur detta skulle kunna 

genomföras.  

 

Eleverna ställde sig dock överlag negativa till att förlägga kärnämnesundervisningen i 

anslutning till karaktärsämneslokalerna. Detta av sociala skäl, då de ansåg sig stå utanför den 

övriga skolan.  

 

Man var överens om att det känns uppmuntrande när kärnämneslärare intresserar sig för deras 

karaktärsämnen och vad de för tillfället arbetar med här. En elev menar att kärnämneslärarna 

borde vara med mer på karaktärsämnesundervisningen för att de ska få en förståelse för att 

deras intresse ligger i första hand på karaktärsämnet. De elever vi pratat med är ändå i 

allmänhet mycket medvetna om vikten av att även bli godkända i kärnämnena.  

 

Vid diskussion angående den associationsövning som genomfördes med klassen, framkom att 

de flesta elever upplevt övningen, tack vare att den innehöll ett antal ord med anknytning till 

karaktärsämnet som en övning direkt riktad till dem. Eleverna tyckte att övningen var bra och 

att man skulle kunna utveckla den till att användas i andra sammanhang, till exempel för att 

öva på fackutryck i ett samarbete mellan svenskan och karaktärsämnet.  

 

 

                                                 
54 Religion och samhällskunskap infaller först under andra och tredje årskurserna. 
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7 Resultatdiskussion 
Sammanfattningsvis visar vår studie på att den absolut viktigaste faktorn för en fungerande 

infärgning är ett homogent och samarbetande arbetslag. Både de intervjuade lärarna och 

eleverna uttryckte detta med stor tydlighet. Flera av lärarinformanterna påpekade att ett 

fungerande arbetslag i många fall är viktigare än att man har en renodlad infärgning mellan 

karaktärsämnen och kärnämnen. Även eleverna pekade ju på att man ville se ett ökat 

samarbete för att se en koppling mellan kärnämnen och karaktärsämnen, före att man drar 

arbetet med infärgning till sin yttersta spets. Den allmänna uppfattningen är dock att man har 

en positiv inställning till infärgning, även om man kan se på tydliga olikheter i intresset kring 

metoden.  

 

Den tema- och helhetsundervisning reformpedagogiska programmet eftersträvar istället för 

den logisk-systematisk ämnesindelningen stämmer väl överens med vår uppfattning om att 

infärgning är en lämplig mot ökad förståelse och helhet för eleven. Elevens naturliga resurser 

tillgodoses genom att man låter dem relatera till ett tänkt intresseområde, i detta fall deras 

karaktärsämnen. Här används intresse som huvudmotivation, före plikt och tvång. 

 

När det gäller elevernas inställning till infärgning så stämmer den ganska väl med vad lärarna 

trodde. Eleverna har en grundinställning att man vill arbeta med infärgning, men man har 

egentligen ingen uppfattning om hur man praktiskt ska kunna genomföra detta. När vi i 

elevintervjuerna diskuterade bland annat associationsövningen och de fick ett konkret 

exempel på arbetssätt där man använder sig av termer i svenskundervisningen som de kunde 

relatera till från sin karaktärsämnesundervisning upplevde de att de kunde se en helhet i 

undervisningen. De resultat vi fick fram från observationen av arbetet med 

associationsövningen samt produkten av deras arbete pekar också på att elevernas aktivitet 

ökar när de kan relatera till sitt karaktärsämne.  

 

Både elever och lärare anser att infärgningen inte bör drivas till sin spets, utan att det helt 

enkelt kan handla om att eleverna upplever att man har ett homogent arbetslag där kärnämnes- 

och karaktärsämneslärare aktivt arbetar för att ge eleverna en helhet. Det upplevs som 

viktigare att man kan diskutera karaktärsämnet med en intresserad kärnämneslärare än att man 

försöker blanda in karaktärsämnet i all undervisning. Kärnämneslärarna bör även ges 
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utrymme för att frångå kursplanerna för att underlätta infärgning av karaktärsämnena på ett 

naturligt sätt. 

 

Vår studie visar dock på att det i de flesta av de arbetslag där våra informanter ingår inte 

förekommer något utbrett arbete med infärgning, men att man i de flesta fall gärna hade 

arbetat mer aktivt med detta. Svårigheterna ligger troligtvis i första hand i samarbetet mellan 

karaktärsämneslärare och kärnämneslärare. Men det är även en fråga om tid och resurser. För 

att främja ett ökat samarbete över ämnesgränserna krävs att man övervinner en eventuell 

rädsla över att man inte har tillräcklig kunskap i varandras ämnen. Ett fungerande arbetslag 

bygger på kommunikation och att komma över eventuell stolthet som enligt informanterna 

ofta uppstår. Vår uppfattning efter intervjuerna är att man egentligen har mycket lite insyn i 

varandras undervisningsämnen. Detta medför att man har skaffar sig fördomar om den andra 

parten i arbetslaget. Den inställning vi såg hos vissa av karaktärsämneslärarna att det är 

kärnämneslärarna som skall ”äga” projektet med infärgning försvårar ju givetvis för ett 

fungerande samarbete i arbetslagen. För att skapa kvalitet i användandet av infärgning bör tid 

ges åt samarbete och planering. Tidspress hos framförallt kärnämneslärarna leder troligtvis till 

att man istället ägnar sig åt traditionell undervisning. 

 

Kärnämnesläraren i sin tur måste i högre grad planera sin undervisning utifrån att det är just 

elever på yrkesförberedande program undervisningen ska rikta sig till. Man bör alltså forma 

undervisningen på ett annat sätt än på de studieförberedande programmen.  

 

När det gäller den associationsövning som genomfördes med de båda klasserna drar vi 

slutsatsen att, trots att denna övning har en viss osäkerhet visar på att eleverna ur byggklassen 

såg övningen som direkt riktad till dem och deras karaktärsämne. Resultatet av observationen 

och analysen av elevernas associationer överensstämmer med resultatet från intervjuerna att 

eleverna på de yrkesförberedande programmen främjas i sin inlärning av att se kopplingar 

mellan kärn- och karaktärsämnen.  

 

Genom att man fördelar tjänsterna så att arbetslagen är mer knutna till programmen kan man 

enkelt underlätta detta arbetssätt. Genom att kärnämneslärarna idag har sina tjänster fördelade 

på ett flertal program frångår man möjligheten till ett ökat engagemang för de 

yrkesförberedande programmen.  
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Vårt förslag är här att man gör en tjänstefördelning där man låter en grupp kärnämneslärare 

ansvara för kärnämnena på de yrkesförberedande programmen. Utrymme bör även ges för att 

karaktärsämneslärare skall få insikt i kärnämnesundervisningen. Detta kan lämpligtvis ske 

med schemalagda arbetslagsträffar där man tar del av aktuella kurser inom karaktärsämnet. 

Man bör dock notera det faktum som kom fram i både lärar- och elevintervjuer, att det finns 

en uppfattning att intresset för karaktärsämnet i verkligheten är inte är så utbrett om man ofta 

föreställer sig. 

 

Svårigheter med att arbeta med infärgning kan även komma ur det praktiska genomförandet, i 

form av schemakrockar och lokalfrågor. Vi ser det som viktigt att man på skolan löser 

framförallt lokalfrågan så att kärnämnesundervisningen i första hand förläggs i anslutning till 

elevernas karaktärsämnesundervisning. På detta sätt underlättas ett samarbete i arbetslaget och 

kärnämneslärarna får en inblick i vad eleverna arbetar med för tillfället i sina karaktärsämnen. 

  

På skolan finns enligt rektor en vision för ett teknikcenter där de yrkesförberedande 

programmen samlas på ett ställe med tillhörande lokaler för den teoretiska undervisningen. 

Här tänker man sig då ha ett starkt arbetslag där kärnämneslärare och karaktärsämneslärare 

arbetar aktivt för infärgningen som undervisningsmetod. Genom att samordna den teoretiska 

undervisningen mellan de olika programmen anser vi att man borde kunna ha ett underlag för 

att på ett effektivare sätt anpassa denna till de yrkesförberedande programmen. Om att man 

använder sig av kärnämneslärare som enbart undervisar på de yrkesförberedande programmen 

kan man lättare anpassa kärnämnesundervisningen till karaktärsämnena.  

 

Till skillnad från de tidigare examensarbetena i ämnet har vi även tagit del av 

karaktärsämneslärarnas och i större utsträckning till elevernas syn på infärgning. Vårt resultat 

skiljer sig dock inte i stort från de tidigare, då även de drar slutsatsen att elevernas inlärning 

främjas av att man arbetar med infärgning som undervisningsmetod. De svårigheter som 

bland annat upptäckts i de arbeten som skrivits tidigare gällande begränsningar beroende på 

motsättningar inom arbetslagen har vi även funnit i vår undersökning.  
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8 Vidare forskning 
För att ytterligare tydliggöra förtjänsterna med att arbeta med infärgning väcks tanken på en 

vidare forskning i ämnet. I detta fall kunde en djupare analys och jämförelse mellan en skola 

där man framgångsrikt arbetat med infärgning och en skola som enbart arbetat med 

traditionell undervisning vara särskilt intressant. Man kunde här jämföra studieresultat och 

betyg som bygger på infärgade studier med elever som fått traditionell undervisning. På detta 

sätt hade man vidareutvecklat detta arbete och fått en mer resultatbaserad forskning. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor/områden att diskutera (Lärarintervjuer) 
 
Vad har du för erfarenheter av infärgning? Hur jobbar du? Fördelar/ nackdelar, 
respons från eleverna? 
 
Tror du man kan öka elevernas motivation för kärnämnena genom att använda 
sig av infärgning? Minska avhoppen? 
 
Ser du någon risk med överanvändning? 
 
Individer/klasser (kan man utgå från att alla elever tycker det är intressant med 
deras respektive karaktärsämne) 
 
Anser du att det är mycket avhopp från de yrkesförberedande programmen? 
 
Hade du helst sluppit jobba med yrkesprogrammen? 
 
Ser du några personliga begränsningar för att jobba med infärgning? 
 
Finns det något samarbete mellan kärnämneslärarna och karaktärsämneslärarna? 
Om i så fall hur tycker du att det fungerar? 
 
Merarbete? 
 
Stöd av rektor? 
 
Ser du några svårigheter ur elevsynpunkt? 
 
Vet du något om elevernas inställning till att jobba ”infärgat”? Vad? 
Brukar du utvärdera med eleverna efter varje område? 
 
Tror du att det finns andra sätt förutom infärgning att möta eleverna på de 
yrkesförberedande programmen? 
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Bilaga 2  

Underlag för elevintervjuer 

 

Känner du till begreppet infärgning? 

 

Vad kan du berätta om detta? 

 

Vika erfarenheter har du? Bra/Dåliga 

 

Vad kan man göra för att utöka arbetet med infärgning? 

 

Inom vilket ämne anser du det är det viktigast att arbeta med infärgning? 

 

Tycker du att dina kärn- och karaktärsämneslärare samarbetar över 

ämnesgränserna? 

 

Finns det något kärnämne där du tycker det är onödigt att infärga ditt 

karaktärsämne? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


