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Studiens syfte är att kartlägga hur långt Vindora har kommit med infärgning på två utvalda 

skolor i den norra regionen. 

 

En kvalitativ metod i form av intervjuer har använts. Totalt har fyra lärare på intervjuats två 

engelsklärare och två matematiklärare. En engelsklärare och en matematiklärare från varje ort 

har deltagit. Lärarna var i åldersspannet 29 till 38 år samt arbetat mellan ett och fyra år på sin 

respektive skola.   

 

Samtliga lärare utom en har gjort något moment med inriktning mot infärgning. Ingen  

kärnämnes eller karaktärsämneslärare deltar i något större pågående infärgningsprojekt med 

regelbunden samplanering med karaktärsämneslärare. De uppfattar att arbetet med infärgning 

uppmuntras av arbetsgivaren men inte prioriteras tillräckligt för att det ska komma igång 

riktigt. Det största hindret som kärnämneslärarna upplever är att planeringstiden inte räckte 

till för infärgning. Det finns också schemamässiga hinder som att samtliga inblandade lärare 

måste kunna samplanera. 
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1. Inledning 
Detta examensarbete syftar till att belysa infärgning av matematik och engelska i de 

yrkesförberedande programmen på gymnasiet ur kärnämneslärarnas perspektiv. Speciellt vill 

vi undersöka de hinder och svårigheter som kärnämneslärare upplever vid infärgning. 

Arbetet ingår i en uppdragsutbildning på Halmstad högskolan, med Vindora som 

uppdragsgivare.  Uppsatsen är en C- uppsats och således sista delen på AU90- utbildning för 

yrkeslärare. Arbetet är skrivet av:   

Per Löfstrand som är 46 år och har arbetat som yrkeslärare i 3 ½ år på Energi- och 

Industriprogrammet. Per har tidigare arbetat inom handelsflottan. 

Tomas Thyr som är 44 år och även han har arbetet som yrkeslärare i 3½ år men på 

Hantverksprogrammet. Tomas har tidigare arbetat som lärare i matematik på Folkhögskola.  

 

 

1.1Bakgrund 

Skolverket har utformat styrdokument som reglerar alla landets gymnasiala utbildningar så 

även Vindora Det som skiljer är att Vindora har tillägget att eleverna ska vara 

anställningsbara när de har avslutat sin utbildning. Genom att kravet ställs på 

anställningsbarhet så går det inte att nöja sig med att kursmålen är uppnådda, det krävs även 

att eleven kan tillämpa kursmålen. Det ställs helt olika krav för att eleverna ska kunna 

uppfylla kursmål i en skolmiljö och kunna tillämpa kursmål på en arbetsplats. Kraven har 

alltså höjts betydligt när det gäller att tillämpa elevernas kunskaper de tillgodogjort sig i 

klassrumsmiljö. För att yrkesutövningen ska fungera så kanske eleverna måste läsa en 

instruktion på engelska eller beräkna materialåtgången för något objekt. De här frågorna är 

något som alla yrkeslärare på Vindoras gymnasieskolor arbetar dagligen med. Infärgning av 

kärnämnen i yrkesämnet är alltså något som det ställs krav på från praktikplatserna och från 

yrkeslärarna eftersom de måste tillgodose företagens önskemål angående elevernas 

färdigheter.  
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Traditionellt så är det klara avgränsningar mellan olika ämnen i skolan. Undervisningen i 

exempelvis engelska utformas oberoende av undervisningen i andra ämnen och vise versa. I 

vissa fall så påverkas planeringen av undervisningen bara av övriga ämnen när det gäller val 

av provtillfällen, studiedagar, schemaläggning osv. Lika tydligt delas kunskap in i teori och 

praktik. Här uppstår det ett problem för yrkesläraren i sin roll som mäklare eftersom 

arbetslivet efterfrågar förtrogenhetskunskap och många teoretiska ämnena tillhandahåller en 

stor del faktakunskap. 

 

1.2 Syfte       

Eftersom det saknas generella kunskaper hur kärnämneslärarna utövar infärgning så ville vi 

titta närmare på infärgning på två skolor som drivs av Vindora i region norr.  

 

1.3 Problemställning 

Vilka vinster och vilka hinder kan infärgning medföra? 

Det är  frågeställningen som arbetet syftar till att få svar på. 

Metoden vi har valt är att göra en kvalitativ undersökning. Vi har valt att djupintervjua två 

kärnämneslärare på respektive skola.  

 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet gör inga anspråk på att vara representativt för hur det ser ut på övriga skolor utan bara 

ett nedslag i verksamheten vid just aktuellt tillfälle. Arbetet tar inte heller upp yrkeslärarnas 

syn på infärgning, hur de ser på det arbete som trots allt har skett på skolor tidigare. Vi berör 

överhuvudtaget inte det viktigaste av allt; elevperspektivet. Anledningen till att vi inte berör 

elevperspektivet är huvudsakligen utrymmesskäl. Ingen av de berörda skolorna i studien har 

bedrivit något större infärgningsprojekt det har varit enskilda lärare som har haft vissa 

moment av infärgning i någon kurs.         
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2. Dokumentation och styrdokument 

2.1 Styrdokument 

Genom GY11 har Skolverket spetsat till formuleringen i de flesta gymnasiegemensamma 

ämnen vad det gäller infärgning.  Från kursen MA 1201 (Matematik A) som var före GY11 

” ha fördjupade kunskaper om geometriska begrepp och kunna tillkämpa dem i 

vardagssituationer och i studieinriktningens övriga ämnen”.  Jämfört med i GY11 

MATMAT01a (Matematik 1A) ”Egenskaper hos representationer av geometriska objekt, till 

exempel ritningar, praktiska konstruktioner och koordinatsystem. Geometriska begrepp valda 

utifrån karaktärsämnets behov till exempel skala”. 

 

2.2 Dokumentation 

Karaktärsämnena kan ofta vara nyttiga och intressanta, men likaså ämnen som matematik 

och engelska anses som nyttiga men ointressanta, men ses som något man måste stå ut med. 

Övriga kärnämnen är onyttiga och ointressanta, och kan med andra ord helt negligeras bland 

många elever på de praktiska inriktningarna på gymnasiet. (Skolverket 2007) 

 

Enligt Skolverkets interpretation av elevers utsagor uppfattar eleverna på de praktiska 

gymnasieinriktningarna, undervisningen i kärnämnen som begreppsmässigt ogripbar 

och teoretisk. Undervisningen i de praktiska ämnena anses däremot konkreta och                

applicerbara emot verkligheten, de anser med andra ord att nyttan av kärnämnena ej 

kan förstärka deras yrkeskompetens (Skolverket 2007) 

 

Elevers inställning till kärnämnen beror mycket på innehållet som presenteras, de 

kärnämneslärare som har nått framgång med att knyta an till elevernas erfarenheter och 

intresse med sitt specifika kärnämne har genast fått respons för det (Skolverket 2007) 

 

De delade uppfattningar om karaktärsämnen och kärnämnen härrör i värderingar och  

attityder vilka är socialt och kulturellt betingade. 

Under uppväxttiden och tidigare skolgång har de skaffat sig erfarenheter vilka påstår 

att kunnande som är av vikt och betydelse är den praktiska kunskapen, den gripbara 

som kan appliceras direkt på verkligheten. Kunskaper från teori och böcker anses inte 

vara av någon större betydelse. (Skolverket 2007) 
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Ämnets faktiska gångbarhet i sammanhanget är avgörande för elevernas inställning till de 

olika skolämnena, som också skall vara intressanta  

En metod att utveckla undervisningen är att lärare bereds tid att tillsammans planera lektioner  

där de aktuella ämnena ingår. Exempelvis att matematik och yrkesläraren tillsammans 

förbereder ett lektionspass, så eleverna lättare kan få en koppling eller ett samband mellan 

ämnena, och på så sätt också öka sin motivation. 

Fördelar med denna typ av samverkan har tidigare visats i undersökningar och rapporter 

i meningen att elevers upplevelser och förståelse för sambandet mellan teori och praktik 

har ökat och resultaten förbättrats, (Skolverket 2007) 

 

Ämnesövergripande samverkan eller infärgning, är en metod att utveckla och främja 

elevernas förmåga att på ett tydligare sätt se sambandet mellan de teoretiska och det praktiska 

samt även att öka motivationen i undervisningen och väva samman kärn och karaktärsämnen, 

(Skolverket 2007) 

 

 Eleverna på många yrkesprogram har en stor spridning kunskapsmässigt och har svårare att 

se matematikens betydelse inom karaktärsämnena. Denna vetskap mognar dock fram för de 

allra flesta elever under gymnasietiden. Det är dock här problemet sitter. En elev som tidigt 

under sin studietid blir övertygad om detta har stora vinster att vänta. Ett projektbaserat 

arbetssätt kan vara en metod att få eleverna att förstå nyttan av matematik inom 

karaktärsämnena. Det innebär att man genomför projekt som innehåller flera moment från 

matematiken och har en anknytning till karaktärsämnena eller verkligheten.  

(Skolverket  2007) 

                                                                                                                                                   

Ett sätt att arbeta med infärgning kan vara att arbeta med projekt, Eklund beskriver ett 

projekt som: 
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Projektets form är tydlig och kan grovt beskrivas i sju punkter: 

 

 Ett projekt är av engångskaraktär 

 Ett projekt är målinriktat 

 Ett projekt är avgränsat i tid och omfattning 

 Ett projekt är uppbyggt kring en tillfällig organisation 

 Ett projekt är tilldelat begränsade resurser 

 Ett projekt är planerat med avseende på tid, resurser och kostnader 

 Ett projekt är uppdelat i delmål 

 Sven Eklund, (2002) 

 

 

 

För att nå framgång med infärgning kan projektarbeten med tydliga mål vara en väg att 

lyckas, dessa projekt skall planeras, de pågår under en längre period, de kan innefatta 

en rad olika ämnen från kunskapsområden ute i samhället. 

Detta skulle bidra till längre och mer omfattande redovisningar, både teoretiska, men även  

rent praktiska och fysiska konstruktioner av olika slag. Att infärgningen i den meningen av 

karaktärs och kärnämnet skapar en totalitet, torde vara eftersträvansvärt. 

Dessa projektarbeten möjliggör också stort spelrum för eleverna att lära sig strategier för 

eget kunskapssamlande, tillexempel på bibliotek, internet, på olika företag mm.  

Eklund, (2002) 

 

I detta fall är det mycket viktigt att eleverna verkligen får tid avsatt för att sätta sig in i denna 

arbetsform, man kan se det som en process både för lärare och elever att lära sig arbeta 

långsiktigt och infärgat/integrerat.(Rudhe 1997) 

 

I initialskedet av projektet behöver eleverna mycket handledning från lärarna, men det gäller 

hela tiden att inte tappa elevperspektivet, så projektet inte hamnar utanför elevernas 

intresseområde då eleverna riskerar att tappa intresse och fokus i arbetsprocessen. 

.(Rudhe 1997) 
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2.3 Olika förutsättningar för infärgning 

De områden vi har valt att fokusera på är kurserna engelska och matematik dessa kurser 

uppvisar helt olika resultat från ämnesproven som är gjorda våren 2010 av åk 9. Bäst resultat 

uppvisade åk 9 elever upp i engelska där hela 95,8% av dem uppnådde målen. Allra sämst 

klarade eleverna sig i matematik där endast 82,5% uppnådde målen. Det är det sämsta 

resultatet sen mätningarna började vårterminen 2003 då 90,8% uppnådde målen.  

(Skolverket 2011) 

 

Ämnena befinner sig i varsin ytterlighet när det gäller resultat som eleverna uppvisar i åk 9, 

vilket skulle kunna ge olika förutsättningar för infärgning på gymnasiet. 

Det går att misstänka att undervisningen i engelska har varit bättre på att skapa en 

lärandemiljö som underlättar aktivt deltagande än undervisningen i matematik. Generellt så 

talas det engelska under engelskalektionerna medan matematikundervisningen fortfarande är 

läromedelscentrerad. 

 

 Kansanen (2009) påpekar att två parter är i växelverkan med varandra i undervisningens 

interaktion. Det kallas i litteraturen den pedagogiska relationen som kan åskådliggöras med 

hjälp av den didaktiska triangeln. 

  

Vid en grov generalisering skulle man kunna säga att engelsk undervisning överlag är 

elevcentrerad eftersom språket är det centrala och talet är en del av undervisningen. Det finns 

även läromedelcentrerade delar i undervisningen, ett skriftligt glosförhör exempelvis. 

Matematikundervisningen lägger mycket större vikt vid innehåll-elev relationen vilket skapar 

en mer innehållscentrerad undervisning. (Skolverket 2007) Se bilaga 2 
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3. Teori 
Avsnittet tar upp olika vetenskapliga teorier samt projekt runt infärgning. 

3.1 Några teorier kring infärgning 

 

Lärlingar förekom inom många olika yrken och i skiftande miljöer, den gemensamma 

nämnaren var att det var ett situerat lärande. En form som förekom var att man gick i lära hos 

en mästare. Enligt Kvale (Nielsen o Steinar. 2008) är mästarlära en del av en social struktur 

med gemensamma färdigheter, kunskaper och värden. Den grundläggande principen är att 

lärandet sker genom att en aktivitet utförs i en praxisgemenskap. På en akademisk nivå kan 

det innebära att man lär sig forskning genom att forska i goda forskningsmiljöer. Kvale visar 

på en studie av (Zuckerman) publicerad i Scientific Elite (1977) av 92 amerikanska 

nobelpristagare i fysik, kemi och medicin. Av vilka större delen (48) hade arbetat som 

assistent till eller som disputerade forskare hos en eller flera forskare som hade fått eller 

kunde förväntas få nobelpriset.  

 

Man kan misstänka att det situerade lärandet och den sociala strukturen har medverkat till att 

inspirera dessa nobelpristagare. Lärlingssystemet har samma utgångspunkter i att delta i en 

praxisgemenskap oavsett om det är en blivande nobelpristagare eller målare det gäller. Genom 

att först studera hur någon erfaren inom yrket hantera de problem han ställs inför för att vart 

efter tiden går bli mera delaktig i lösningarna så blir lärlingen/assistenten sakta mer och mer 

lämpad sina kommande uppgifter.   

 

Höghielm liknar i Hanssons (2009)  bok lärarens roll vid en mäklare som måste fungera 

mellan skolans och arbetslivets kulturer. Skolan måste här anpassa sig till yrkesutövningen 

och inrikta utbildningen på vad som efterfrågas och inte alltid vad som står i läroplanen.    

Man bör vidare rikta sitt intresse för miljön för lärandet snarare än metoden för det. Detta 

synsätt utgår ifrån att lärandeprocessen handlar om aktivt deltagande. 
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Infärgningen kan enligt Elisabet Rudhe (1997)  vara en arbetsmetod som utgår från elevernas 

intresse för karaktärsämnet 

det vill säga att kärnämnet använd som redskap i karaktärsämnet, eller att karaktärsämnet 

används som stoff  i kärnämnet, på det sättet kan man skapa ett tydligt sammanhang och 

öka motivationen hos eleverna 

                               

 

En av orsakerna till problemen med kärnämnen på praktiska inriktningar kan vara att det av 

eleverna upplevs som främmande och meningslösa, då dessa elever har en nyttoinriktad 

kunskapssyn, till exempel att kunskap som man inte vet vad man ska ha den till upplevs som 

svår, jobbig och helt onödig, att dessa elever ofta kan ha dåliga förkunskaper är ett också ett 

faktum  (Rudhe 1997) 

 

Dilemmat med de traditionella lektionspassen är att det inte allt för sällan förekommer 

svårigheter att nå fram till eleverna, och synnerhet att ha en konstruktiv dialog med 

anknytning till det aktuella ämnet för stunden. (Rudhe 1997) 

 

Mycket av tiden går åt till att bygga relationer med eleverna och få en god kontakt med dem 

det gäller då att finna en didaktisk balans med en känsla för avvägning, dels för att eleverna 

anser att kärnämneslektionerna är tråkiga, och detta skapar en frustration med stor risk att 

de tappar intresset för sin utbildning rent allmänt. 

En god samverkan mellan kärnämnesläraren och karaktärsämnesläraren skulle vara mer 

inriktat mot hela utbildningens inriktning (Kernell, 2002). 

 

                                             

3.2  Avhandling om infärgning 

Västerskolans infärgningsprojekt kan fungera som ett bra exempel. Där ges 

eleverna vid starten av ett infärgningsprojekt information om vilka kurser och vilka 

kursmål som det innehåller. Innehåll bedöms sedan genom att, yrkesläraren bedömer det 

karaktärsrelaterade innehållet och kärnämnesläraren det kärnämnesrelaterade eller språkliga 

innehållet . 
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På det sättet drivs och motiveras eleverna att klara även kärnämnet då det hela har vävts 

samman, samma motivation är svår att uppnå vid tillexempel ett ämne som religion då detta 

är ett ”rent” kärnämne, och här har eleverna generellt inte alls samma motivation. 

 

Eleverna på Västerskolan upplever att det kan vara svårt att hålla reda på vilka ämnen 

och kurser som vävs samman i uppgifterna men de tycker att det är bra att de får mer tid 

att lägga på de större uppgifterna, och anser också att de ger högre kvalité i jämförelse 

med grundskolan där flera olika arbeten i olika ämnen skulle göras klart samtidigt. 

Eleverna uppfattar inte heller själva bedömningen som något problem, utan de förefaller 

lita på läraren i det avseendet, vilket kan tolkas som att de värderar nyttan med kunskaperna 

i relation till karaktärsämnena/yrket, en annan tanke kan vara att eleverna är 

erfarenhetsmässigt vana från grundskolan vid den typen utav oklarheter, enär de inte 

vet grunderna för bedömning i yrkesämnena. 

 

När kärnämnena ges ett yrkesinnehåll resulterar det i att det legitimeras av både elever 

och lärare. Inställningen hos yrkesläraren vad gäller kärnämnen kan då ses som en  

mycket betydelsefull medverkande kraft som följaktligen återspeglar sig i elevernas  

attityd  

 

En mycket viktig del i att detta skall lyckas är att kärnämneslärarna ingår i yrkeslärarnas 

arbetslag, positiva effekter är att eleverna kommer kärnämneslärarna närmare, både fysiskt 

och relationsmässigt och att yrkeslärarna bereds möjlighet att påverka kärnämnenas innehåll. 

Vilket alltså är fallet på Västerskolan. (Berglund, 2009) 
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3.3  Problembaserat lärande som infärgningsteori (PBL)  

Att lyckas med infärgning och att höja motivation och förståelse hos eleverna innebär enligt 

vår mening att arbeta enligt PBL. Enligt John Dewey finns mycket kunskap att ta till sig 

genom att experimentera, och som Dewey säger enligt en ”problemmetod” att samla fakta, 

prova olika metoder/teknikeroch slutligen komma till en lösning som hjälper oss att lösa 

problemet och lyckas med uppgiften. Egidius(2010)  

 

I Deweys ”problemmetod” med de fem stegen, ser vi tydliga likheter med PBL s sju steg 

även om PBL s tredje steg innebär lite mer friare former (brainstorming) 

 

I Kurt Lewins (1880-1947) modell för erfarenhetsbaserat lärande betonas samspelet 

mellan konkreta erfarenheter, observation, reflektion ifrån erfarenheter och upplevelser 

begreppsbildning och aktivt experimenterande , vidare belyses nödvändigheten att sätta sig 

in iden rådande situationen och förstå dess följdkonsekvenser innan man går till handling 

men även att vissa fastnar i tänkande utan att komma till handling.(feedbackslinga) 

Egidius(2010), likheter med Deweys metod ser vi i Lewins fyra steg, där det centrala 

ligger i experimenterandet. 

 

Enligt Egidius (2010) grundar sig PBL på demokratiska principer där studenten ska ta eget 

ansvar för sitt lärande och övning i att söka den information de behöver. Vidare säger Egidius 

(2010)  att vid katederundervisning och traditionella föreläsningar får elever svar på frågor 

som de aldrig ställt. I PBL är det meningen att de själva ska söka och strukturera sitt vetande. 

 

PBL metoden förefaller vara ett naturligt sätt (som rent projektarbete) att lära då eleverna 

behöver ganska kort tid för att komma igång (Deweys fem steg).  

Behovet av lärarstyrning minskar under processens gång och elevernas nyfikenhet och vilja 

får styra dem mot slutmålet att ett initialt kaos kan råda vid start av vissa projekt gör inte så 

mycket, utan kan ses lite 

som en ”Brainstorming” (PBL s tredje steg). Egidius (2010) 

 

Syftet och målet med PBL är att det skall göra lärandeprocessen mera självstyrd, och det 

bereder därmed också eleverna mer delaktighet i upplägget och genomförandet. 

Innehållet i kursen kan därmed inte helt bestämmas i förväg, i och med detta finns ej heller 

någon bestämd mall att bedöma efter. Egidius(2010) 
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4. Metod 

I det här avsnittet kommer vi att titta på skillnader mellan olika undersökande metoder. Vi 

kommer att gå in på hur undersökningen har genomförts. 

4.1 Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder 

Enligt Stukát (2011) så är uppdelningen av forskning i kvalitativ och kvantitativ viss mån 

jämförbar med uppdelningen i naturvetenskap och humaniora. Forskningen bygger på 

hårddata eller mjukdata som ibland benämns objektiv och subjektiv. 

 

Den kvantitativa, nomotetiska  forskningen (forskning som strävar efter att komma fram till 

generella kunskaper, generaliserande forskning) har sitt ursprung i naturvetenskap. Den 

kvantitativa forskningen kan ta hjälp av statistiska analysmetoder för att åskådliggöra 

omfångsrika fakta mängder. 

Den kvalitativa, idiografisk forskning har sitt ursprung i den humanistiska vetenskapen. Den 

kvalitativa forskningen har ett mer holistiskt perspektiv. Här blir huvuduppgiften att tolka och 

förstå de resultat som framkommit.  

4.2 Kvantitativ intervju 

I den kvantitativa intervjun försöker forskaren att förhålla sig objektiv och inte påverka 

förloppet i intervjun. Frågorna är redan fastställda och ger oftast inte så stora utrymmen till 

förtydligande, allt för att få ett så mätbart resultat som möjligt. Här är det produkten som är 

det centrala.  

  

4.3 Kvalitativ intervju 

Backman (2010) menar att det är skeendet, förloppet som är det intressanta i den kvalitativa 

intervjun snarare än produkten.     

I den kvalitative intervjun befinner sig observatören nära det studerade objektet. 

 

Här kan intervjun ta nya vägar beroende på vilka svar den intervjuade ger. Forskaren är här 

inte rädd för att påverka intervjusituationen på samma sätt som vid en kvantitativ intervju.  
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4.4 Intervjupersoner 

Två engelsklärare och två matematiklärare har intervjuats. Engelsklärarna är kvinnor och 

mattelärarna är män. Samtliga lärare i undersökningen är i åldersspannet 29 till 38 år. De 

intervjuade lärarna är alla behöriga lärare förutom en lärare i matematik som är inte är behörig 

i matematik men i samhällskunskap och historia.    

4.5 Intervjufrågor 

Eftersom vi var intresserade av hur kärnämneslärare tänker om infärgning så var valet av 

metod ganska uppenbart. Den kvalitative intervjun passar mycket bättre än den kvantitativa 

när det gäller längre och mer utvecklade svar. Eftersom vi ville att respondenterna skulle ha 

möjlighet och utrymme att utveckla sina svar så föll sig valet av den kvalitative metoden 

ganska naturligt. 

Frågorna är utformade som ett flödesschema där följdfrågorna är beroende av svaren på 

tidigare frågor. Frågorna har betraktats som en utgångspunkt för ett ingående samtal om 

infärgning. (se bilaga 1) 

4.6 Genomförande 

Intervjuerna har genomförts som ett samtal på respektive arbetsplats. Eftersom vi ville att 

intervjuerna skulle genomföras i en lugn och avspänd miljö så valde vi en ostörd plats och såg 

till att vi hade gott om tid. Vi valde att föra anteckningar istället för att spela in intervjun 

eftersom det ofta upplevs mer naturligt än att bli inspelad. Eftersom intervjuare och de 

intervjuade tidigare var bekanta så går det inte att utesluta en viss påverkan på svaren. 

4.7 Tillförlitlighet 

Möjligheten till replikation bör bedömas som god eftersom likartad information bör gå att få 

fram med samma instrument. Intervjufrågorna är allmängiltiga för övervägande delen av 

Vindoras skolor. 
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4.8 Etik 

Enligt Martyn Denscombe (2011) så är motivationen för forskaren att arbeta etiskt en fråga 

om professionell integritet 

 

Att uppträda professionellt som forskare innebär att följa de etiska riktlinjer som finns 

uppsatta men även att ta ett moraliskt ansvar för sin forskning. Det går inte att uppfylla några 

kriterier och sedan friskriva sig från ansvar. Det är fullt ut forskaren som är moraliskt 

ansvarig. Forskaren ingår i en social kontext så är det viktigt att veta var gränserna går för vad 

som anses moraligt acceptabelt vid tidpunkten.  

 

I vår undersökning så har alla intervjuade medverkat på frivilliga grunder ingen ersättning har 

utgått för deras medverkan. Vi har utformat frågor och presenterar resultatet för att minimera 

risken för negativa effekter för deltagarna.  
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5. Resultat 
Eftersom det insamlade materialet var av hanterbar omfattning så valde vi att pressentera det 

grafiskt. Vi valde samma typ av flödesschema som frågorna är uppbyggda runt men här 

pressenteras varje intervjuad person med en individuell färg (se Analysen).  

Frågorna vi använde var bara ett ramverk som intervjun kretsade kring. Själva essensen 

lärarnas erfarenheter av infärgning har vi presenterat i form av löpandetext.   

 

Samtliga intervjuade lärare utom en har gjort något försök med infärgning. Det kan vara att 

eleverna får skriva om sina program på engelska eller någon beräkning som är aktuell i 

karaktärsämnet. Ingen av lärarna bedriver något större infärgningsprojekt tillsammans med 

någon karaktärsämneslärare. De samarbeten som respondenterna har haft med 

karaktärsämneslärare har mer varit av den art att de fått uppgifter av dessa eller tips om 

material de kan använda i undervisningen. En respondent påpekar att det är viktigt att både 

karaktärsämneslärare och kärnämneslärare är engagerade eftersom infärgningen kräver 

karaktärsämneslärarens yrkeskunskaper för att ställa relevanta frågor.  

5.1 Förutsättningar 

Samtliga intervjuade ansåg att de inte blev tilldelad tillräckligt med tid för att kunna 

genomföra infärgning i någon större skala. En respondent påpekade att det inte bara kräver 

enskild tid utan avsatt tid för samplanering från skolans sida. En annan lärare uttryckte sig 

 

 ”Skolledningen uppmuntrar lärarna att arbeta med infärgning men arbetet är inte prioriterat 

vad det gäller tid”  

 

Vissa branscher har egna välfungerande läromedel medan det saknas i andra. Här uppfattar en 

lärare ett rättviseproblem om vissa branscher har bra läromedel och andra inget alls så blir det 

inte en likvärdig utbildning. En annan lärare kommer tillbaka till resursfrågan, eftersom det 

inte finns tid ens till att samplanera för infärgning så finns det absolut inte tid för att ta fram 

egna läromedel för de branscher som inte tillhandahåller färdigt material.  
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5.2 Hinder 

Samtliga intervjuade har uppgett läromedel och planeringstid som de största hindren för 

infärgning. I planeringstiden ingår det då även tid för samplanering och i läromedlen att ta 

fram egna läromedel där det saknas. Just spretigheten uppfattas som ett problem som är 

relativt tidsödande att hantera. Det kan handla om fem olika program som har kärnämne 

tillsammans det betyder femolika branscher som kärnämnesläraren måste kunna hantera  

Enligt en av de intervjuade. 

 

”Jag skulle gärna jobba mer med infärgning men det är svårt eftersom kärnämnesgrupperna 

kan innehålla upp till fem olika program” 

 

 

5.3 Vinster 

Det som lyfts fram som en stor vinst med infärgning är att de olika lärarna får ökad insyn i 

sina kollegers arbete. Det ger också en enighet bland lärarna att det här är viktigt. Att 

infärgning skapar en större känsla av relevans för eleverna, uppfattar samtliga intervjuade 

lärare. En lärare uppger att det kan vara motivationshöjande för vissa elever men knappt 

någon påverkan alls på andra. Enligt en av de intervjuade lärarna 

 

”För eleverna kanske inte det spelar någon roll för enligt utvärderingarna  

Har det varken varit bättre eller sämre” 
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6. Analys 

 
 

Intervjuperson 1 

Intervjuperson 2 

Intervjuperson 3 

Intervjuperson4 
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Tanken med flödesschemat  är att man på ett tydligare sätt skall se skillnader och tendenser  

på intervjusvaren och att använda detta schema som ett komplement till intervjun. 

 

På flödesschemat kan man se att tre av fyra lärare någon gång gjort försök med infärgning 

 

Den första en kvinnlig behörig Engelsklärare den andra är också en kvinnlig behörig 

Engelsklärare den tredje är en man behörig i Matematik, och den fjärde är behörig i 

Samhällskunskap och Historia, men undervisar i Matematik. 

 

Viljan och ambitionen att arbeta med infärgning finns hos dessa fyra lärare, nummer 1,2,3 

har gjort försök med detta, medan den fjärde inte har gjort något försök. 

 

De fyra lärare som vi har intervjuat  tycker precis som vi att infärgning är viktigt 

men upplever hinder som exempelvis ,bristen av tid för planering, samordning och 

osäkerhet inför karaktärsämnena, då de upplever att de inte besitter den fackkunskap som 

karaktärssämnet kan innehålla. 

 

De upplever också svårigheter att under en kärnämneslektion kan de finnas fem olika 

karaktärsinriktningar representerade. 

 

  

En av de två språklärarna (Nr 1) har fortsatt arbetet med infärgning och tycker att 

personkemin med karaktärsämnesläraren har varit en viktig faktor till det lyckade samarbetet, 

men också att deras arbetsställen är nära varandras. 

 

Båda dessa lärare anser att infärgningen kunde fungera bättre med mer stöd  ifrån ledningen 

och att de även efterlyser bättre lämpade läromedel för infärgning. 

 

Lärare nr 2 och 3 har arbetat med infärgning, men slutat då de anser att tiden för planering 

inte räckte till. 

 

Den fjärde läraren har inte arbetat med infärgning, då han anser att det inte fanns 

förutsättningar, med tid, planering och resurser, men skulle vilja arbeta med infärgning 

om det fanns resurser för detta, denna lärare skulle också vilja ha en inblick i vad 

eleverna gör i karaktärsämnet. 
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Det är tydligt att det krävs mer än att uppmuntra till infärgning för att få det att fungera på 

skolorna. Tre av fyra lärare har kommit så långt att de i varje fall har försökt att arbeta med 

infärgning. Den fjärde läraren gjorde inte ens ett försök för han insåg redan innan att tiden 

inte kommer att räcka till. Ambitionen finns bland kärnämneslärare men möjligheten att 

samplanera verkar hämmande på resultatet. När infärgningen inte är tydligare prioriterat av 

skolledningen så är det lätt att andra arbetsuppgifter konkurrerar ut infärgningen. Den 

enskilda lärarens tid är begränsad och något som uppmuntras men inte prioriteras av 

skolledningen kan lätt hamna långt ner på listan med arbetsuppgifter. 

 

Om man studerar de som har lyckats med infärgning så har insatsen varit betydligt mycket 

större än att bara uppmuntring. Som i Vänersborgsmodellen där har klassrummens placering 

påverkats för att underlätta arbetet med infärgning.  

 

Vänersborgsmodellen har inom skolvärlden rönt stort intresse tack vare sitt nytänkande 

i pedagogiken, här har man på Birger Sjöberg gymnasiet arbetat för ett mycket nära  

samarbete kärnämneslärare och karaktärsämneslärare sinsemellan. 

De olika klassrummen ligger i mycket nära anslutning till varandra och kärnämnena har 

anpassats och individualiserats på ett sätt som mer liknar undervisning i karaktärsämnen. 

Tillexempel så får eleverna i början av en lektion överskåda de uppgifter de skall arbeta 

med, som de sedan får avverka steg för steg helt i sin egen takt med stöd av individuell 

handledning i stor omfattning, utan traditionell katederundervisning, 

läraren kan sägas leva sig in i en roll som coach, tränare eller handledare.  

Rudhe (1997) 

 

 

PBL innebär att den som skall lära sig en viss sak, själv får utföra den, vilket kan liknas vid 

att den som lär sig köra bil själv får sitta vid ratten och pedalerna medan läraren 

kommenterar vid sidan om. Egidius(2010) 
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Den pedagogiska metoden i PBL grundar sig i demokratiska principer, tanken är att 

eleverna skall lära sig att ta eget ansvar för sina studier, de skall öva sig i att söka information 

på olika sätt och från olika källor, de skall genom dialog med sina medstudenter lära sig att 

respektera andra och andras åsikter, kunskaper och värderingar, och på detta sätt lära  

sig att bli kritiskt och självkritiskt inriktade till påståenden, åsikter och uppfattningar  

som de träffar på i texter och läromedel. Egidius(2010) 

 

När det gäller problembaserat lärande skall eleverna/studenterna sätta sig in i begrepp och 

sammanhang från ett flertal olika ämnen samtidigt både från såväl teori som praktik 

så är det ofta på de praktiska gymnasierna. 

I en kurs eller ett moment som innehåller en problembaserad kontext är det av vikt att 

välja ett innehåll med beskrivningar och fall som verkligen stimulerar till lärande, i initial 

skedet mer grundläggande och efterhand mer fördjupat och breddat. Egidius(2010) 

 

 

 

I bedömningen av detta är det mycket viktigt att lärarna är väl insatta i det specifika området 

och säkerställer att rätt saker med nödvändig fördjupning och rätt innehåll bedöms. 

Egidius(2010) 

 

Detta är något som ofta upplevs som problematiskt av kärnämneslärare, då de inte  

besitter den fackkunskap i ämnet, och att utvecklingen i en planerad kurs fördjupas 

i någon riktning som ej kunde förutbestämmas, men det är också det som är så spännande 

och utvecklande med problembaserat lärande. 
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PBL kan betraktas som tämligen radikalt, en del av föregångarna gick ut med orden 

”No cathedra education” det vill säga ingen katederundervisning och föreläsande, deras 

idé var att lärarna skulle vara mera utav handledare, de menade blandannat att i traditionell 

katederundervisning får eleverna svar på frågor de aldrig har ställt, medan som medlem 

i en PBL grupp bereds eleverna förmågor och förhållningssätt genom att själva söka och 

utforma de färdigheter och förhållningssätt som de kan göra till sitt eget. Detta kan för 

en traditionell lärare med sin läraridentitet vanemässigt uppbyggd på katederundervisning 

med läxförhör och sedvanliga skriftliga prov medföra vissa problem, i den nya rollen som  

handledare och coach. Egidius(2010) 

 

 

 

 I PBL delar man eleverna i små grupper som kan fungera relativt självständigt, men under en 

lärares ansvar och tillsyn 

gruppen tilldelas en uppgift eller ett projekt, och lärarens roll är som tutor eller 

grupphandledare, formen bygger på gamla principer där nya kunskaper tillförskansas 

med hjälp av de gamla Egidius (2010) 

 

 

Vår uppfattning är att det behövs tydliggöras och underlättas för kärnämneslärare hur och 

varför infärgning är så viktig på praktiska utbildningar, då vi upplever att flera av dessa 

lärare har svårt att se kopplingarna mellan kärn och karaktärsämnen. 

Grundförutsättningarna finns då kärnämnesgrupperna är relativt små. 

I viss mån kan svårigheterna även bottna i kärnämneslärares osäkerhet i karaktärsämne. 

 En intervjuad lärare anser att karaktärsämneslärarna måste vara engagerade då infärgningen 

kräver deras yrkeskunskaper. 
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7. Diskussion 
En av anledningarna till att vi valde att göra denna studie var att det mer eller mindre 

saknades tidigare forskning. Det har inte saknats ambitioner om infärgning från skolans sida 

men få studier är gjorda som undersöker hur långt arbetet med infärgning verkligen har 

kommit. Undersökningen gjordes genom kvalitativa intervjuer men det finns tre frågor som är 

gemensamma för alla intervjuade.  

 

1. Har du gjort några försök med infärgning? 

2. Vad ser du för hinder med infärgning? 

3. Vad ser du för vinster med infärgning? 

 

Nu har det inte gjorts någon riksomfattande studie om infärgning men det skulle vara 

intressant att se hur vår undersökning står sig nationellt.  

 

Är det 75% av alla lärare som har gjort något försök med infärgning i hela riket?  

Är det tiden och möjligheten att samplanera som är det största hindret överlag? 

Ser alla lärare det som en vinst att få insyn i sina kollegers arbete?  

 

Ser resultatet ungefär likadant ut i hela landet eller är det bara representativt på Vindoras 

skolor. 

 

Vindora var den största aktören inom lärlingsförsöket som pågick under åren 2008-2011. 

Lärlingsförsöket är nu permanentat genom möjligheten att bedriva en yrkesutbildning som 

lärlingsutbildning i GY11. Som största aktör har Vindora naturligtvis haft stor påverkan på 

utformningen av GY11 genom lärlingsförsöket. Ett av de problem som uppmärksammas är 

just tillämpningen av kärnämnen i yrkesutövningen. Att de flesta yrken idag ställer krav på 

goda kunskaper i kärnämnen är något som Vindora har tryckt på i sina kontakter med 

Skolverket.  

 

Lärlingsförsöket som nu i och med GY11 har permanentats i en lärlingsutbildning har som 

namnet antyder släktskap med gamla tiders lärlingssystem  
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Ett problem kan vara att eleverna utbildar sig för ett yrkesliv som ställer allt större krav på 

allmänbildning än vad de är beredda på. Flertalet av dessa ungdomar kommer att vara 

nödgade att under sin karriär att fortbilda sig, i arbetslivet eller på skolor för att utvecklas och 

hålla jämna steg med utvecklingen och det valda yrket.                                                                                                                                                                    

. 

Att skapa en tydlig och meningsfull helhet mellan kärnämnen och karaktärsämnen är 

viktig förutsättning för att infärgningen skall lyckas Innehållsmässigt är det mycket 

betydelsefullt att frambringa helhet, sammanhang, tydlighet 

och meningsfullhet för eleverna. 

 

 

PBL är i infärgningssammanhang passande enligt vår mening då den grundar sig i 

demokratiska principer och ger eleven möjlighet att träna på att ta eget ansvar, föra  

dialoger med varandra och att lära sig att respektera andra och andras åsikter och värderingar. 

Lite grovt skulle man kunna säga att PBL försöker skapa fiktiva fall av vad som kan ske på en 

arbetsplats för att på så sett ge studenter de förutsättningar de behöver för att kunna leva upp 

till kommande krav. Lärlingssystemet tar det hela ett steg längre genom att lärandet sker på en 

arbetsplats med verkliga problem som måste lösas.  

I båda dessa exempel så ställs det krav på att kunna tillämpa sina kunskaper. Kunskaperna 

måste kunna omsättas till handlingar som för processen något närmare målet. Det gäller här 

att kunna omvandla teoretiska kunskaper till praktisk handling. Ett hjälpmedel till att kunna 

ge eleverna något lite bättre förutsättningar till att ta det svåra steget från teori till praktik kan 

vara infärgning. Vid infärgning går det fortfarande att hålla fast vid katederundervisningen 

och utan krav på situerat lärande bara enkla tillämpningar av karaktärsämnet.  

   

En dialog och en organisation med inre byggnad är grunden för arbetet med kärnämnen 

på programmen med yrkesämnen. En vital del är att det finns kontaktytor mellan 

karaktärsämneslärare och kärnämneslärare, och dess ämnen. 

Den inneboende kulturen att kärnämnen och karaktärsämnen har tydliga gränser 

sinsemellan, måste suddas ut om infärgningen skall få en rimlig chans. 

För att ernå detta konkret, kan till exempel gemensamma arbetsrum, planeringstid, klassrum 

och gemensamma arbetslag vara nödvändigt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt 
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Genom lärlingsutbildningar så sker även infärgning mellan skolan och arbetslivet. Vi valde i 

denna studie bara att titta på infärgningen av engelska och matematik i skolmiljö. En 

intressant vidare studie skulle kunna vara att undersöka hur infärgningen fungerar på APU-

platserna i just matematik och engelska. Vad förväntar sig APU-platserna att eleverna ska 

kunna när de kommer, finns det instruktioner på engelska, förväntas de kunna beräkna 

materialåtgång, kort sagt vad ställs de för krav på eleverna och hur ser förutsättningarna för 

lärande på APU-platserna ut? 

 

Även omvänt så ställer skolorna allt större krav på arbetsplatserna. Vilka krav går det att ställa 

på arbetsplatser som tar emot elever. Om skolorna ställer större krav vad kommer 

arbetsplatserna att kräva igengäld för att tillgodose kraven. 

I relationen mellan handledare, elev och lärare så kan lärandet ske i alla riktningar. 

Handledaren är oftast mer uppdaterad än läraren om de senaste materialen och teknikerna 

inom det aktuella yrket. 

 

 Handledaren kanske lär eleven som i sin tur lär läraren. Här sker lärandet i alla riktningar och 

i skiftande miljöer. Lärandet kan ske på arbetsplatser, i skolmiljö eller under gemensamma 

utbildningar för handledare och elever. Interaktionen mellan elev, handledare och lärare skulle 

kunna vara ett annat intressant område för vidare studier.  

Frågeställningen skulle kunna vara:  

Vad förväntar sig arbetsplatserna av skolan 

Vad förväntar sig skolan av arbetsplatserna   

Med under rubriken: 

En studie om infärgning av skolan i arbetslivet och arbetslivet i skolan.      
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