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1. Inledning. 

 

Anledningen till att jag valde ämnesintegrering som examensarbete är att många elevers 

studieresultat har sjunkit anmärkningsvärt. Många avhopp och elever som behöver gå om en 

årskurs tyder på att skolans sätt att undervisa inte fungerar fullt ut. Min undersökning i denna 

uppsats går ut på att ta reda på om arbetssättet med infärgning upplevs som ett bättre sätt att 

ge eleverna en större förståelse för de ämnen de läser. Enligt Rolf (1990) ska kunskap 

förvärvas i den miljö där den ska användas. Beskrivningar och föreskrifter kan begripas men 

får ingen giltighet förrän de används i de konkreta situationer där de studerande lever och 

handlar och utan förankring blir kunskapen bara en verbal fernissa. 

 

Enligt skolverkets rapport om hur många elever som kommer in på gymnasiet var det år 2010 

12 % som inte hade godkända betyg för att söka till en utbildning på gymnasiet. Vart tar dessa 

elever vägen?( Skolverket 2010) 

 

Eftersom de individuella programmen togs bort inför höstterminen 2011 ska dessa elever som 

inte har godkända betyg integreras i de vanliga gymnasieskolorna som 

yrkesintroduktionselever eller privelever (programinriktad individuell studiegång) Detta 

innebär att dessa ofta skoltrötta elever återigen får sätta sig i en skolbänk och får fortsätta där 

de slutade i nian. 

 

Enligt Svensk författningssamling ska alla barn och elever ges den ledning och stimulans som 

de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I Lpf 94 

står det att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla 

(Lpf 94 2006) 

”Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges stimulans för att kunna 

nå längre i sin kunskapsutveckling.” (Svensk författningssamling skollag 2010:800) 
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2. Bakgrund 
 

Eftersom jag själv arbetar som yrkeslärare på en gymnasieskola ser jag dessa elever varje dag, 

elever som har blivit antagna till ett yrkesintroduktionsprogram med 0 poäng eller till ett 

privprogram där de saknar betyg i ett eller två kärnämnen. För att få dessa ofta skoltrötta 

elever till att vilja fortsätta med att läsa kärnämnen tre eller kanske fyra år till är min 

övertygelse att man måste ändra på inlärningsmetodiken så att det inte bara blir ett nötande i 

en skolbänk. 

 

Att ge eleverna en förståelse för vilken nytta de har av att läsa kärnämnen inför yrkeslivet och 

i övriga livet är en ovärderlig gåva till dessa elever. 

 

Jag har arbetat i trettiotvå år som konstruktionssvetsare och jag anser mig kunna mitt yrke till 

fulländning. Ändå, eller kanske just därför, valde jag att avsluta min anställning på företaget 

och istället försöka överföra mina kunskaper till elever på en gymnasial yrkesutbildning. Jag 

kan mitt yrke och jag kan undervisa mina elever i yrket. Jag kan få ut eleverna i samhället 

som samhällsnyttiga medborgare med yrkeskompetens, och jag tänker fortsätta mitt yrke som 

yrkeslärare och har inga ambitioner att ägna mig något annat yrke än det jag håller på med i 

dag. 

 

Detta skulle kunna vara mina tankar i dag, utan visioner om att göra något annat i framtiden.  

Det är ungefär så som jag tror våra elever också tänker. De ser inte längre framåt än några 

månader och de ser inte vilken nytta kärnämnena har för deras framtida yrkesliv. Kanske vill 

de inte ens arbeta i industrin. Kanske var den här utbildningen deras fjärde eller femte val.  Då 

är det svårt att motivera sig till att få godkända betyg i alla ämnen.  

 

Därför är jag övertygad om att man måste visa på och lära eleverna vad som finns efter 

skolan, att det är ett komplext samhälle vi lever i och att man inte klarar sig utan en mängd 

olika kunskaper. Dessa kunskaper måste man få i ett utbildningssystem som liknar vårt 

samhälle, alltså integrerat med många kunskaper och ämnen. 
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3. Syfte 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om lärare upplever att eleverna blir mer 

motiverade och får bättre studieresultatat om man arbetar med infärgning.  
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4. Problemställning 
 

Syftet ger upphov till många tankar. Detta leder till följande frågeställningar: 

 

 Hur ska man enligt lärarna arbeta med infärgning? 

 

 Är alla lärarna involverade i arbetssättet med infärgning? 

 

 Vilka hinder och möjligheter ser lärarna med infärgning? 

 

 Hur tror du att lärandet påverkas av infärgning? 
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5. Teori 

 

I några klassrumsstudier som gjorts av Lindberg (Berglund 2009) undersöks vilket lärande 

man får om kärnämneslärare och karaktärsämneslärare samarbetar och integrerar ämnena, så 

kallad infärgning. Resultatet visar att integrering av kärnämnen och yrkesämnen breddar 

elevernas yrkeskunnande genom att bearbeta andra aspekter inom ämnesområdet jämfört med 

yrkesundervisningen  

I en annan studie av Lindberg (Berglund 2009) beskrivs och analyseras innehållet i 

elevuppgifter i yrkesutbildningen. Det framkommer att många uppgifter innebär läsande och 

skrivande, både vad gäller skoltexter och yrkestexter (manualer, handböcker och liknande) 

vilket ger ett alternativt perspektiv till synen på yrkesutbildning som praktisk. (Lindberg i 

Berglund 2009) 

 

Den femte november 1896 föddes i den lilla staden Orsja i Vitryssland en man vid namn Lev 

Semjonovitj Vygotskij son till en judisk familj i tsarriket Ryssland. Vygotskij började att 

arbeta som lärare i litteratur, estetik, filosofi och ryska i en yrkesskola och i psykologi och 

logik vid lärarutbildningen i sin hemby Gomel 

 För Vygotskij var det viktigt att frammana ett tänkande hos eleverna. Därför skapades det 

hinder i undervisningen så att ett tänkande skulle ske och eleven själv kunna analysera 

problemet, så kallat problembaserat lärande. 

Vygotskij angav ett perspektiv på kunskapsutveckling som han kallade socialkonstruktivism 

där han ser omgivningen (strukturer) och samspelet mellan andra (människor, omgivning, 

naturen, samhälle osv.) som avgörande för individens utveckling och prestation. 

Kunskapsutveckling sker alltså inte isolerat hos individen utan mellan individer i ett samspel.  

Lärandet handlar mycket om verktyg och omgivningar menar Vygotsky. Enligt Vygotsky 

krävs en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö. Miljön påverkar eleven, den är aktiv 

och dynamisk, och läraren har en viktig roll i att organisera miljön (Lindqvist 1999). 

Vygotskij var vidare negativ mot att kunskap plockas ut ur sitt sammanhang och överförs 

isolerat. Mening och motivation menar han kan bara ges om momenten ingår som en del i en 

helhet. (Lundgren, Säljö & Liberg 2010). 

 

Att hämta inspiration från utemiljö-skolmiljö har flera andra pedagoger gjort. En av dem var 

Celestin Freinet (1896-1966) som började efter första världskriget som outbildad lärare i 
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Provence.  Freinet menade att allt som man kan lära utanför klassrummet ute i verkligheten 

ger eleverna en större förståelse för vad de lär och varför de ska lära sig det. Eleverna hos 

Freinet gick ut till bondgårdarna och till arbetarna och samlade intryck som de sen tog med 

hem till skolan och sammanställde i texter. På skolan fanns det ett eget tryckeri där eleverna 

kunde trycka sina egna böcker som blev undervisningsmaterial om den egna byn. Tryckeriet 

blev därmed ett redskap för ämnesintegration, handens och språkets aktiviteter. (Leif 

Strandberg 2006) 

 

En annan pedagog och författare som tänkte ungefär lika som Vygotskij och Freinet var Ellen 

Key (1849-1926). Hon ansåg också att det var helt fel att ha olika ämnen inrutade i lektioner 

en hel dag utan att eleven ser ett sammanhang i sin utbildning och vad de ska ha kunskaperna 

till. ( Ellen Key, Skolan och bildningen 1897) 

 

I läroplankommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) s.29. finns ett citat som 

visar Ellen Keys tankar om skolan i slutet av artonhundratalet . Dessa tankar om den 

integrerade skolan och att man inte kan lära utan att göra är ännu i dag högaktuell i dagens 

pedagogiska diskussioner . 

”Bildningsanlaget kan emellertid - som alla naturens gåvor utvecklas eller undertryckas. Det 

senare sker i regeln genom det nu rådande skolsystemet. 

Den mängd af hvarandra jagande intryck, som en enda skoldag nu erbjuder, förslösa 

tankekraften lika väl som känslan och fantasien. Af allt det myckna stoff, som nutidens ofta 

ypperliga undervisning tillför barnen, är det en ytterligt liten del, hvilken genom innerlighet i 

tillägnelsen blir deras egendom, eller med andra ord, för dem varder ett bildningsmedel. 

 

Det för den personliga utvecklingen oumbärliga själfarbetet består endast i läxplugg, emedan 

tiden nästan aldrig räcker till för att läsa böcker dvs. dricka ur källorna till de kunskaper, 

dem lärjungarna under femton år af sitt lif i stället intaga som mixturer, i vissa teskedar om 

dagen. Utom denna, mot all äkta bildning grundfientliga, mångfald af stoff och ytlighet i 

tillägnelsen af stoffet, kommer äfen att undervisningen ofta är ensidigt förståndsmässig, så att 

känsla och fantasi erhålla föga näring. I stället för det innerliga samband med mänskligheten 

och samtiden, som borde vara skolans resultat, ser man hos den ungdom, som utgår från 

skolsalarna, en ifrig strävan att inpassa alla mötande erfarenheter i abstrakta kategorier. 

Hvad denna ungdom framför allt saknar, det är just den äkta bildning, hvilken medför en djup 
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humanitet,( medkänsla) ger förmågan att erkänna det goda hos olika tänkande och att förstå 

det lefande lifets mångskiftande företeelser.” (Ellen Key , Skolan och bildningen 1897) 

 

En pedagog som också förespråkade att man inte kan lära sig något om man inte ser ett 

samband mellan det teoretiska och det praktiska var John Dewey. John Dewey född i 

Vermont USA (1859-1952) var en filosof, psykolog och pedagog som myntade begreppet 

”learning by doing”, en aktivitetspedagogik där teori, praktik, reflektion och handling hänger 

ihop. Dewey menade att kunskap måste ha verklighetsanknytning för att man ska kunna ha 

nytta av den både yrkesmässigt och personligt.(Lindqvist 1999) 

 

Enligt Dewey lär man sig inte mycket om man inte aktivt experimenterar med de fenomen 

som man vill få kunskap om. Dewey såg sin metod som en problemmetod, eleverna ska tänka 

efter själva hur uppgiften ska lösas och pröva själva vilken metod som verkar bäst, så kallat 

problembaserat lärande.(Dewey 1999) 

 

Det bästa sättet att lära sig menade Dewey var genom praktiska övningar som i så hög grad 

som möjligt fjärmar sig från ett konstruerat inlärningssätt. Kunskap ska inhämtas så att det 

liknar det verkliga livet så mycket som möjligt. (Lundgren Säljö Liberg 2010) 

 

Orkar eleven vara aktiv om skoldagen styckas upp i femtiominuterspass med olika ämnen 

hela dagen, eller skulle eleven bli mer studiemotiverad om utbildningen förlades i en 

yrkesmiljö? Ett annat problem är elevmotivation men det kan övervinnas genom att eleverna 

själva har valt den utbildningen som de är intresserade av och ser relevansen av de uppgifter 

de lär sig menar Nielsen och Kvale (2008). 

 

Vad är då elevmotivation? Enligt Dr William Glasser (1996) så är motivation helt och hållet 

en belöning eller vad vi behöver för att känna oss tillfredsställda. 

De som har arbetat bra och lyckats i grundskolan tar med sig motivationen till högre studier 

och vidare i livet då de vet att med rätt motivation så blir arbetet mycket lättare. 

Men omvänt då?  De elever som har fattat att de saknar motivation till det de håller på med 

kommer gradvis att trappa ner sitt arbete, de inser att det inte ger så stor tillfredsställelse att 

det är motiverat att fortsätta. Många föräldrar och till och med lärare anser att det är skolans 

skyldighet att motivera elever till ett lärande men hur ska skolan lyckas med detta om 
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eleverna är så omotiverade att de inte ens bemödar sig till att komma till skolan? Och skulle 

de komma till skolan så är det för att träffa kamrater och inte för att ta del av vad som lärs ut. 

(Dr William Glasser 1996)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

6. Dokument 

 

Infärgning är också ett sätt att väcka elevernas intresse för kärnämnena och det kan ske på 

många olika sätt. Individualisering, arbeten i projekt och problembaserat lärande är några sätt. 

De bygger alla på att de ger förstärkt inlärning.  

När eleverna väl har utvecklat intresse för kärnämnena så vill de ha mer av dem. Och det visar 

sig att karaktärsämneslärarna som använder sig av kärnämnen kommer mycket längre med 

eleverna. Elever från industriprogrammet kan så småningom läsa vidare på Chalmers och 

dessutom ha nytta av sitt praktiska kunnande. Ytterst handlar det om att lära eleverna att söka 

kunskap så att de har beredskap att klara 50 års föränderligt yrkesliv. ( Allen 1996) 

 

Margareta Allen pekar på ett antal problem som kan dyka upp om man vill arbeta 

ämnesintegrerat. Att ha politikerna på förvaltningens stöd i en förändrad skolplan är ett 

absolut måste. Skolledningen måste vara enig om behovet av samverkan och skapa en 

organisation och struktur som underlättar samverkan. Skolledningen måste också underlätta 

schematekniskt så att program som är närbesläktade får ha kärnämnen tillsammans om man 

inte har tillräckligt med elever som kan bilda en egen grupp. Att arbeta ämnesintegrerat t.ex. 

mellan ett handelsprogram och ett industriprogram bara för att de ligger på samma tid på 

schemat fungerar inte då deras karaktärsämnen ligger för långt ifrån varandra.( Allen 1996) 

 

Skolan ska också sträva efter flexibla lösningar för organisation, kursutbud och arbetsformer. 

Skolans verksamhet ska också utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. För att en skola 

skall utvecklas måste den fortlöpande ifrågasätta sina undervisningsmål och arbetsformer, 

utvärdera sina resultat och pröva nya metoder. (Lpf 94 2006) 

 

Huvuduppgiften för de frivilliga skolorna är att förmedla kunskap och skapa förutsättningar 

för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen skall främja elevernas 

utveckling till ansvarskännande människor som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och 

samhällslivet. All verksamhet i skolan skall bidra till elevernas allsidiga utveckling.  

Utvecklingen i yrkeslivet innebär att det behövs gränsöverskridanden mellan olika 

yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl sin egen som andras kompetens. 

(Lpf 94 2006) 
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Men problemet är att eleverna inte ser relevansen av det de lär sig och därför tappar 

motivationen till studierna. 

I Skolverkets programmål står det att för att programmet ska fungera som en helhet behöver 

lärarna samarbeta över ämnesgränserna (infärgat). Skolverket menar också att man ska arbeta 

programinriktat istället för ämnesinriktat för att eleven ska känna undervisningen mer 

meningsfull. Både i kärnämnenas kursmål och i programmålen står det att elevens 

studieinriktning ska påverka utformningen av kärnämneskurserna. (Skolverket 2000) 
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7. Metod 
 

Efter att ha läst Jarl Backmans Rapporter och uppsatser (2010)är min avsikt att göra en 

kvalitativ undersökning med 6 intervjuer, hälften med lärare som arbetar med infärgning och 

hälften med lärare som inte arbetar med den pedagogiken. Att jag valde en kvalitativ rapport 

var för att jag ville veta om lärarna tror att motivationen hos eleverna ökar om man arbetar 

med infärgning. Denna metod tycker jag passar för om endast frågeställningen är fastlagd kan 

svaren får en större variation och ett mer intressant innehåll. 

Jag fick via min vfu-plats ett tips om en skola som har arbetat med infärgning under en lång 

tid och fick kontakt med skolans rektor för att få en tid till att komma och ställa mina frågor.  

Skolan profilerar sig också starkt för att arbeta med infärgning.  På skolans hemsida står det 

att lärare och företagsrepresentanter pratar regelbundet med varandra både på företag och i 

skolan. Lärarna som undervisar på programmet sitter tillsammans i arbetslag i anslutning till 

undervisningslokalerna. På industritekniska programmet har alla klasser sina egna 

hemklassrum. Här finns skolböcker, egna bänkar, påminnelser om prov och olika aktiviteter 

samlade. Detta innebär att lärare och elever möts varje dag vilket ger en mycket god stämning 

och relation lärare och elever emellan. Kärnämneslärare och karaktärsämneslärare arbetar 

tillsammans för att underlätta för ämnesintegration på programmet. Alla på programmet har 

någon form av industribakgrund och ett stort intresse för elevers utveckling, programmet och 

branschen. Detta engagemang kände jag verkligen när jag var där på min intervju och mitt 

studiebesök. Alla lärarna som jag intervjuade informerades om att det var ett examensarbete 

och att inga namn eller platser skulle nämnas. Lärarna som ställde upp i intervjun ställde upp 

för att de tyckte att de hade en bra utbildningsmetod att förmedla. 

 

 

Tanken med att välja tre lärare som arbetar med infärgning och tre som inte använder sig av 

den pedagogiken är att försöka särskilja för- och nackdelar med att arbeta med infärgning. 

Tycker lärarna att elevernas motivation till ett lärande ökar om man arbetar med infärgning? 

Ett problem med att intervjua en skola som arbetar med infärgning och en som inte gör det är 

att skolan som arbetar med infärgning har en helt annan inblick i problematiken än vad den 

andra skolan har. Men frågan är ställd om lärare tror att motivationen ökar om eleven arbetar 

med infärgning. 
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Alla mina intervjuer är på ca 45 min och utförda på gymnasieskolor med inriktning på 

yrkesutbildningar och de är utförda på både kommunala och friskolor. Intervjuerna utfördes 

med en person i taget i ett enskilt rum så att det inte skulle vara några andra störande moment.  

Intervjusvaren skrevs ner och sammanställdes sedan hemma. Inga elever ingick i 

undersökningen. 
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8. Resultatredovisning 
 

I mina intervjuer ställde jag frågor som redovisas i bilaga 1. 

 

8.1 Hur ska man arbeta med infärgning? 

 

Ett svar som lärarna på friskolan angav som den viktigaste punkten är att när man ska arbeta 

ämnesintegrerat måste skolledningen se till att det är förankrat hos alla. 

En åsikt var att kärnämnena ska i möjligaste mån bedrivas i karaktärsämnesmiljö så att 

eleverna ser sambanden mellan ämnena och det yrke de valt. 

Men på den kommunala skolan som har arbetat med infärgning under lång tid tyckte man det 

var viktigt att både kärnämnesläraren och karaktärsämnesläraren hade lika stort inflytande 

över undervisningen så att det inte blev en lärare som styr ämnesintegrationen på egen hand. 

Kärnämnena bör bedrivas i samma lokaler som yrkesämnena så att eleverna kan se ett 

samband. 

 

 En viktig del i att arbeta ämnesintegrerat är att starta arbetet i en lite grupp och hitta en lugn 

miljö att vara i så att man får en bra kontakt med eleverna. En extra viktig punkt som lärarna 

poängterade var att sitta i samma arbetsrum så att man kan bolla idéer mellan sig och hitta nya 

vägar och att hitta nya kopplingar mellan olika ämnen och kurser hela tiden för att arbeta 

ämnesintegrerat. Ett exempel som skolan gav var att de hade integrerat historia, matematik 

och plåt och svets genom att läsa om Egyptens historia, räkna ut geometrin på en pyramid och 

sedan bygga den i plåt. 

En lärare poängterade att ha en öppen dialog och ett nära samarbete i arbetslaget är viktigt och 

att arbetslagets medarbetare bör täcka så många ämnen som möjligt, samt ha huvuddelen av 

sin verksamhet i programmet. 

Att ha en öppen dialog är viktigt om arbetet över ämnesgränserna ska fungera 

 

8.2 Är alla lärarna involverade i arbetssättet med infärgning? 

 

Infärgningen på friskolan har startat i mycket liten skala med integrering mellan svenska och 

yrkestexter och mellan engelska och verktygslära. Några lärare har ställt sig tveksamma till att 

arbeta med infärgning då de tycker att det tar för mycket tid. 
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På den kommunala skolan är alla lärarna är med och arbetar med infärgning och alla lärarna 

på programmen arbetar i ett och samma arbetslag. 

Vissa lärare är mer engagerade än andra men alla är med  

Vissa lärare tycker att det tar för mycket tid att arbeta med infärgning 

8.3 Hur tror du närvaron påverkas om man arbetar med infärgning? 

 

Alla lärarna på friskolan tror att närvaron skulle öka om man arbetar med infärgning. 

Lärarna menar att om eleverna ser en helhetsbild i sin utbildning så ökar motivationen till 

bättre studieresultat. Och en poäng som lärarna också nämnde är att när eleverna ser att 

lärarna strävar mot samma håll så kan det också öka förståelsen för det gemensamma målet, 

en examen med godkända betyg. En lärare tyckte att svenskämnet skulle knytas mer till 

karaktärsämnena då vi har många invandrare som snart ska ut på arbetsmarknaden och 

behöver kunna svenska och facktermer bättre. 

 

Lärarna på den kommunala skolan tycker sig se att eleverna tycker det är roligare att gå till 

skolan. De är mer motiverade, har inte mer frånvaro på kärnämnen än karaktärsämnen och 

mindre avhopp från gymnasiet. En lärare tror däremot inte att infärgningen har så stor 

betydelse för närvaron i karaktärsämnena men däremot i kärnämnena då de ofta anses som lite 

tråkiga. Men lyckas infärgningen så upplevs matte, engelska och svenska som mer intressanta 

och därmed ökar närvaron. 

En viktig punkt som lärarna angav var att man måste efterlikna arbetslivet utanför skolan så 

mycket som möjligt så att man inte lägger in håltimmar och liknande för det förekommer inte 

i det vanliga arbetslivet utan det är ett moment som bara stör. 

Lärarna tycker att eleverna får en ökad motivation när de arbetar infärgat. 

 

8.4 Vilka hinder ser du med infärgning? 

 

Ett hinder som kan uppstå är att få alla på skolan med sig när man ska arbeta infärgat. 

Många tycker att det tar för mycket tid till att samplanera undervisningen och ser inte nyttan 

för eleverna. Ett annat problem som lärarna på friskolan nämnde är att få till ett schema som 
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gör att det tidsmässigt fungerar att samarbeta. Det kan vara ett problem när det är en skola 

med små undervisningsgrupper och några är ute på apl och några är kvar på skolan. 

 

De vanligaste hindren som den kommunala skolan angav var av schemateknisk karaktär, 

planering av lokaler, tid till planering och för mycket dokumentation var de skäl som de 

tyckte var de största problemen. Ett annat hinder som lärarna angav var fantasin (det finns 

inget färdigt) samt att man måste ha bra verktyg för dokumentation av kurser - kurskriterier så 

att inget faller mellan stolarna eller att eleverna får göra samma moment flera gånger. 

Att arbeta infärgat tar mer tid för planering, tid som inte alltid finns. 

 

8.5 Vilka möjligheter ser du med infärgning? 

 

Friskolan såg bara positivt på att arbeta med infärgning. Deras motivation till det var att det 

skulle hjälpa eleverna att förstå helheten med sin utbildning, öka närvaron, större 

engagemang, större sammanhållning bland personalen och att se eleven i centrum. 

 

Att eleverna ska se en helhet med sin utbildning, den ska likna det vanliga livet så att eleverna 

ser att allt hänger ihop. Att arbeta ämnesintegrerat ska också ge eleverna en ökad motivation, 

mer bredd och se ett djup i kunskaperna.  Lärarna på skolan som arbetar med infärgning ser 

obegränsade möjligheter för eleverna men vill ha som mål ett obegränsat elevschema. dvs att 

eleven har som i näringslivet, enbart tid för start och slut (morgon, lunch och eftermiddag) 

På frågan vilka möjligheter ser du med infärgning svarade en lärare att den listan skulle bli 

oerhört lång men för att välja ut några fördelar så är det framförallt ett bra arbetssätt för 

skoltrötta elever. Att ta ut svenska, historia, samhällskunskap etc i verkstaden kan göra dessa 

ämnen mycket roligare för elever som är lågmotiverade. Att ta med tex plåtutbredning in i 

mattelektionen visar nyttan med mattematik i verkstaden och förhoppningsvis öka intresset 

för mattematik. Läraren upplever det roligare men också lättare att arbeta infärgat. 

Eleverna ser en helhet med sin utbildning som mer liknar det vanliga livet utanför skolan. 

8.6 Hur tror du att lärandet påverkas av infärgning? 

 

Eleven får ett större engagemang om de ser en mening med kärnämnena. Att våga tänka nytt 

och att ta nya utmaningar ökar också motivationen hos eleverna. Med andra ord 
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undervisningen behöver inte vara lika varje dag för då infinner sig slentrianen och 

motivationen sjunker tycker lärarna på friskolan. 

 

Lärarna på den kommunala skolan anser att lärandet ökar betydligt om man arbetar 

ämnesintegrerat. En viktig punkt som lärarna betonade var att man måste hitta 

beröringspunkter med elevernas intresse så att man kan närma sig eleverna den vägen och få 

en bättre relation. Ett bra moment i utbildningen som skolan har gjort är att ta in en elev som 

har lyckats riktigt bra efter sin utbildning och låta honom eller henne berätta om hur de gick 

vidare efter skolan för att lyckas i sitt yrke. 

 

En lärare som jag intervjuade tyckte att fantasin var ett av de största hindren (då det inte finns 

något färdigt) samt att man måste ha bra verktyg för dokumentation av kurser och 

kurskriterier så att inte något faller mellan stolarna. 

 

Men man får inte för den skull glömma behovet av samverkan mellan karaktärsämnen för sig 

och kärnämnen för sig. Eleverna har stort behov av helhet. Och det är ofta det behovet som 

sätter igång samverkan. I Lpf 94 står det att elevernas kunskapsutveckling är beroende av om 

de får möjlighet att se samband. Skolan skall ge eleverna möjlighet att få överblick och 

sammanhang vilket fordrar särskild uppmärksamhet i en kursutformad skola. 

 

Slutorden av min intervju är från en lärare på den kommunala skolan som arbetar med 

infärgning är att detta är framtiden. 

Såhär ser ett modernt lärande ut och erfarenheterna av infärgning är bara goda. 

Lärandet ökar betydligt om man arbetar infärgat. 

 

Utifrån min frågeställning om lärarna tycker att motivationen ökar om man arbetar infärgat så 

måste resultatet av min undersökning bli ett odiskutabelt ja. På den kommunala skolan där 

man hade arbetat infärgat under en lång tid var det inga tvivel om att detta var den rätta 

pedagogiken för att nå eleverna på ett bra sätt, och det tyckte all inblandad personal. 

Friskolans personal som nyligen har startat med infärgning ser också fördelarna, men ser 

också ett stort arbete med att få alla delarna i undervisningen att passa ihop. Men alla är med 

och är övertygade om att detta är rätt väg att gå för att få motiverade elever som slutligen når 

fram till ett godkänt betyg. 
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9. Analys 

 

9.1 Hur ska man arbeta med infärgning? 

 

På frågan hur man ska man arbeta med infärgning svarade lärarna både på den kommunala 

skolan och på friskolan att man måste starta i en liten grupp, arbeta i en lugn miljö och få 

arbetssättet förankrat hos skolledningen för om man startar i för stor skala så kommer hela 

arbetssättet att bli för rörigt och tungrott och därmed ointressant att genomföra.. När väl 

ämnesintegreringen kommer igång ska man försöka att arbeta programvis så att både 

kärnämneslärarna och karaktärsämneslärarna sitter i samma rum och därigenom lätt kan bolla 

idéer mellan sig och det innebär också att inte någon lärare tar för stort inflytande över 

utbildningen. En viktig del av ämnesintegrering är att undervisningen av kärnämnen bör ske i 

karaktärsämnesmiljö så att eleverna lättare kan se kopplingen mellan de olika ämnena och 

kurserna och detta är också den miljö som eleverna har valt och som de känner sig mest 

hemma i . 

 

9.2 Är alla lärarna involverade i arbetssättet med infärgning? 

På friskolan har arbetssättet med infärgning kommit igång i mycket liten skala, några har 

börjat med yrkestexter mellan engelska och yrkestexter och några har fått skriva sina apl 

rapporter på svenskundervisningen, men några kärnämneslärare har ställt sig tveksamma då 

de tycker att det tar för lång tid för eleverna att arbeta ämnesintegrerat.  

På den kommunala skolan som har arbetat ämnesintegrerat en längre tid så tycker lärarna att 

alla är med och arbetar i samma lag mot elevernas bästa.  Men på den kommunala skolan 

finns det lärare i andra arbetslag som inte vill arbeta med infärgning detta framgick inte vid 

intervjuerna utan framkom senare via mail . 

 

9.3 Hur tror du att närvaron påverkas om man arbetar med 
infärgning? 

 

I stort sett alla lärare, både på den kommunala skolan och på friskolan, tror att om man arbetar 

med infärgning så ökar närvaron. Lärarna menar att om man ser en helhetsbild med sin 

utbildning så ökar också motivationen till bättre studieresultat. Och en poäng som lärarna 

också nämnde är att när eleverna ser att lärarna strävar mot samma mål (kursplanemål och 
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poängplanemål)så kan det också öka förståelsen för det gemensamma målet hos eleverna ”en 

examen med godkända betyg”. 

En viktig punkt som lärarna angav på den kommunala skolan var att man måste efterlikna det 

verkliga livet i skolan så att man inte lägger in håltimmar och liknande i undervisningen för 

det blir bara ett störande moment och det förekommer inte i det verkliga arbetslivet.  

 

9.4 Vilka hinder ser du med infärgning? 

 

Ett hinder som kan uppstå när man ska arbeta infärgat är att få alla på skolan med sig för alla 

ser inte nyttan av detta arbetssätt . Många tycker att det tar för lång tid att samplanera 

undervisningen och att få ett schema som gör att det tidsmässigt fungerar att samarbeta då en 

del elever är ute på praktik (detta gäller specifikt de elever som går på en praktisk friskola)och 

en del elever är inne på skolan, men det största problemet var att få till stånd en fungerande 

dokumentation då eleverna befann sig på så olika stadier i sin utbildning. 

På den kommunala skolan såg lärarna inga direkta hinder med infärgning då de hade lärare i  

kärnämnena som var knutna till ett specifikt program och kan man ha det, så underlättar det 

naturligtvis mycket. 

9.5 Vilka möjligheter ser du med infärgning? 

 

Positivt!  Friskolan såg bara positivt på att arbeta med infärgning. Deras motivation till det var 

att det skulle hjälpa eleverna att förstå helheten med sin utbildning, öka närvaron, större 

engagemang, större sammanhållning bland personalen och att se eleven i centrum. 

Ett liknande resonemang hade den kommunala skolan men de vidareutvecklade det med att 

utbildningen ska likna det vanliga livet så att eleven ser en röd tråd från skolan ut i det 

verkliga yrkeslivet. 

En lärare uttryckte att detta är framtidens sätt att undervisa och jag håller med om att ska vi få 

eleverna motiverade så måste vi i många fall tänka i nya banor och tänka nytt. 
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9.6 Hur tror du att lärandet påverkas av infärgning? 

 

Lärarna på både den kommunala och på friskolan tycker sig se ett större engagemang bland 

eleverna om kärnämnena och karaktärsämnena integreras. Att våga tänka nytt och ta nya 

utmaningar gör också att slentrianen uteblir och eleverna blir mer motiverade till att lära. 

En punkt som lärarna tyckte var viktig var att hitta beröringspunkter med eleverna så att man 

kan närma sig dem den vägen och få en bra relation och därmed öka trivseln. 

Att ta in en elev som har gått på skolan tidigare och som har lyckats bra efter skolan kan vara 

en bra motivation för eleverna för att de ska förstå att studierna är nyckeln till framtiden. 

En lärare på den kommunala skolan betonade noga att man inte får glömma behovet av 

samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen för eleverna har ett stort behov av 

samverkan och det är det behovet som sätter igång samverkan. I Lpf94 står det att elevernas 

kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan skall ge 

möjlighet att få överblick och sammanhang vilket fordrar särskild uppmärksamhet i en 

kursutformad skola. 

 

Av mina sex intervjuer plus två till som gärna ville vara med via mail så kan man fastslå att de 

som arbetar med infärgning och de som inte gör det är mycket positiva till detta arbetssätt och 

så här ska vi arbeta enligt Skolverket. 

 

Slutorden från min intervju kommer från en lärare på den kommunala skolan som har arbetat 

med infärgning länge. Han säger att detta är framtiden så här ser ett modernt lärande ut och 

erfarenheten av infärgning är bara goda. 
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10. Diskussion 
 

Berglund beskriver på ett bra sätt varför det är så viktigt att läsa kärnämnen även om man går  

en praktisk utbildning. Att kunna läsa manualer och hantera yrkesräkning är ett måste för att 

kunna utföra ett arbete.(Berglund2009) 

Att ha en bra arbetsmiljö betonar Lindqvist som viktigt och det håller jag med om. Att komma 

till en sliten skola och bara ha förutsägbara lektioner skapar tristess och omotiverade 

elever.(Lindqvist 1999) 

Dewey och Wygotskij menar att det bästa sättet att lära på är när man kan koppla det man lär 

till verkligheten. Det ger mening och motivation och eleverna får en helhet av sitt lärande. 

Det är också min tanke och inspirationskälla då jag själv arbetar på ett praktiskt gymnasium 

och skriver en uppsats om infärgning. (Lundgren. Säljö& Liberg2010) 

Linskie beskrev motivation som en strävan att uppnå ett mål som är av värde för individen. 

Motivation är en process som leder in studenterna i upplevelser i vilken de kan lära, skapa 

energi, aktivera och som håller dem aktiverade på en speciell uppgift. Han säger också att 

motivationen hjälper eleverna att uppfylla deras behov av omedelbar bedrift och en känsla att 

röra sig mot större mål. Men hur får man eleverna mer motiverade till studier när spel på 

datorn är mer intressant? Min teori är att motivation till stor del är en mognadsfråga. När 

eleverna förstår vad de ska ha kunskapen till kommer också motivationen till att vilja lära. 

Är infärgning något nytt? Enligt mitt sätt att se på infärgning (ämnesintegration) så är det 

något som alltid har funnits. Redan från människans begynnelse har någon lärt sig av en 

förälder, vän eller hos en mästare. Mästarläran är något som har kommit i det pedagogiska 

rampljuset då man söker praktiska lösningar på problem i dagens skola. Mästarläran är i min 

värld också ämnesintegration då det inte bara var ett yrke man lärde utan man lärde det 

sociala samspelet, respekt för äldre, och ta del i diskussioner om vad som förekommer i 

samhället. Att ta del av vad som skedde i samhället var också en ide som Freinet hade. Han 

tog ut eleverna i byn och lät dem göra intervjuer med lokalbefolkningen som de senare skrev 

ner och använde som undervisningsmaterial. Denna undervisningsmetod fungerade säkert bra 

i början på nittonhundratalet men idag räcker det inte med att tillverka 

undervisningsmaterialet själva, det behövs säkert mycket mer.  

 

Då jag själv arbetar som gymnasielärare på Industritekniska programmet och ser dessa elever 

varje dag som ifrågasätter kärnämnena så återkommer frågan ofta: Hur ska vi kunna motivera 

eleverna att läsa kärnämnen? Själv har jag börjat i liten skala med infärgning. Eleverna får 
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skriva sina apl- (arbetsplatslärande) rapporter på svenskalektionerna eller med resurslärare. 

Vinsterna med att göra rapporterna på skolan är som jag ser det tre.  

För det första kan eleverna få hjälp med stavning, rätt dag på rätt sida, datum, och att få 

uttrycka i text vad de har gjort under veckan.  

Den andra fördelen med att göra rapporten på skolan är att jag som mentor får in rapporten i 

tid för rapportering och då viss ersättning för mat utgår så måste rapporteringen göras ett visst 

datum. 

Den tredje fördelen är att man får en ganska snabb överblick över den eventuella frånvaron på 

apl:en så att rapportering hem till föräldrar eller csn inte blir för gammal och inaktuell. Ett 

problem som man kan uppleva är att det blir en chock för många elever när de kommer ut från 

skolan till arbetslivet, och det kan man undvika om eleven har fått vara ute på praktik på 

företaget så kallad mästarlära i praxisgemenskap eller vad vi kallar idag apl d.v.s. 

arbetsplatslärande. 

 

Att förlägga en stor del av utbildningen i en annan miljö skulle enligt min mening öka 

elevernas motivation och förhoppningsvis minska avhoppen och frånvaron. 

Eleverna måste ha en röd tråd att följa genom studierna så att de ser ett samband mellan 

karaktärsämnen och kärnämnen och det är också vad Skolverket har skrivit. 

(Industriprogrammet Gy 2000) 

. 

 

I en tidigare version av Skolverkets läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 står det att 

eleverna ska se ett samband och få överblick mellan de olika kurserna. Eleverna ska också 

förstå att nya kunskaper och insikter är förutsättning för personlig utveckling. Med dessa 

insikter ska eleven stärkas så att de får en positiv bild av skolan och därmed öka elevens 

motivation till ett lärande. Detta är alltså en pedagogik som Skolverket förordnat i en rad av år 

och ändå är det väldigt få skolor som arbetar med ämnesintegrering. 

 

Den kommunala skolan som jag gjorde mina intervjuer på hade ett mycket etablerat arbetssätt 

med infärgning. De kunde inte tänka sig att arbeta på något annat vis då de tyckte att detta var 

det bästa sättet att nå eleverna och få dem att förstå nyttan med kärnämnen. 

Då alla lärarna både på den kommunala skolan och friskolan uttryckte det positiva med 

infärgning och ville vara med att arbeta infärgat måste man utgå från att det var en säker åsikt 
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bland lärarna. Att arbeta med infärgning är en bra metod för eleverna tyckte alla lärarna på 

både den kommunala och den privata skolan och det framgick klart av intervjuerna. Vissa 

nackdelar kan förekomma så som schematekniska problem och planering av lektioner men att 

få motiverade elever som lär bättre överväger dessa problem.  Enligt min undersökning får 

man de bästa resultaten av infärgning om man förlägger kärnämnena i anslutning till lokalerna 

där man bedriver karaktärsämnena så att eleverna redan där ser en koppling mellan de olika 

ämnena. Resultatet från min undersökning blir att alla lärarna i undersökningen tycker att 

motivationen och studieresultaten ökar om man arbetar infärgat. 

 

Bland kunskapskraven för lärlingsutbildning i Lpf 94 finns beröringspunkter som skulle passa 

att arbeta ämnesintegrerat med. I denna punktlista ska jag ge kommentarer till programmet 

industriteknik och mål att uppnå. 

 

 Kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls- ,yrkes- 

och vardagslivet och för fortsatta studier. 

Att kunna utrycka sig i tal och skrift vid muntliga genomgångar av arbete och att kunna läsa 

och skriva arbetsordnar, ritningar och handböcker. 

 

 Kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till 

kunskap, självinsikt och glädje. 

Att söka i verkstadshandböcker, tabeller, produktfakta och kataloger. 

 

 Kan använda engelska på ett funktionellt sätt i yrkes-  och  vardagsliv och för 

fortsatta studier.  

Att kunna läsa handhavandebeskrivningar över maskiner som ofta är på engelska. 

 

 Kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för yrkes-  och 

vardagsliv. 

Att kunna mäta, räkna, tolka och jämföra produkter i industrin är något man gör varje dag och 

är ett måste att kunna. 

 

 Har förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och 

arbetsliv 
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Att ha insikt i hur demokratin fungerar i en facklig styrelse eller företagsstyrelse. 

 

 Har förmåga att kritisk t granska och bedöma det eleven ser, hör och läser för att 

kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor 

Att kunna ta del av samtalen i lunchrummet och kunna argumentera för det eleven tror på. 

 

 Kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån ett 

ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 

Att kunna hushålla med resurserna både i och utanför arbetet på ett bra sätt. (Lpf 94 2003) 

 

Med dessa mål som skolverket har satt upp så menar jag att man kan arbeta ämnesintegrerat 

med alla målen. 
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Bilaga nr 1 

 

Mina frågor som jag ställer till lärarna är: 

 

1. Hur ska man arbeta med infärgning? 

 

2. Är alla lärarna involverade i arbetssättet med infärgning? 

 

3. Hur tror du att närvaron påverkas om man arbetar med infärgning? 

 

4. Vilka hinder ser du med infärgning? 

 

5. Vilka möjligheter ser du med infärgning? 

 

6. Hur tror du att lärandet påverkas av infärgning? 

 

 

 


