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Förord  
 
Vi vill tacka alla berörda lärare som ställde upp på våra intervjuer och gav oss sin tid så att vi 
kunde genomföra vår studie. Vi vill även framför ett stor tack till vår handledare Steffan Lind 
för tips råd och stöd under arbetets gång samt Monika och Jenny för deras ovärderliga hjälp. 
Ett stor tack till våra familjer som ställt upp med markservice och stöd under vår studietid vid 
universitetet i Luleå.  
 
 
Piteå den 26 december 2006 
 
Ivan Berggren & Robert Bergman 
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Abstrakt  
 

Vårt syfte är att beskriva kärnämneslärares uppfattning om infärgning. Infärgning är en form 
av ämnesintegrering och avser samverkan mellan kärnämnet och karaktärsämnet inom 
gymnasieskolan. Vi vill se vilka möjligheter och hinder samt vilka lösningar denna 
yrkesgrupp har för arbetsformen infärgning. Därför valde vi att arbeta med kvalitativa 
djupintervjuer för informationsinhämtning i denna studie. Resultatet av studien kan kort 
sammanfattas med att i möjligheterna såg lärarna att eleverna får en helhets syn och ökad 
motivation. De hinder lärarna upplever är tidsbrist och relevanta läromedel. Lärarnas 
lösningar beskrivs i första hand som schema lagd tid för samverkan och genomförande av 
projekt. Att våga ta strid för förändringar är det viktigaste vi tar med oss in i framtiden.  
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Inledning 
 

Vi är två vuxna elever (42år/49år) vid lärarvetenskapen på Luleå tekniska universitet som 
studerar till gymnasielärare i maskinteknisk samt gymnasielärare i företagsekonomi och 
markandsföring. Vi har olika bakgrund och erfarenhet. Robert har arbetat inom 
verkstadsindustrin större delen av sitt vuxna liv. Ivan har arbetet med försäljning, 
markandsföring och arbetsledning i trettio år. Av olika anledning byter vi nu yrkesinriktningar 
och går vidare i yrkeslivet.     
 
Vi har under ett och ett halvt år nu skaffat oss kunskaper om lärandet och lärandets miljöer 
vid Luleå tekniska universitet. Ett av de mera framtonade budskapen under utbildningen är 
infärgning för gymnasieeleverna. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU.) 
stött på infärgning i varierad mängd. Vilket har gjort att vi har en frågeställning efter 
genomförd VFU. 
 
Vi vill undersöka vilken uppfattning lärarna har till formen infärgning, vika möjligheter och 
hinder lärarna ser och upplever, samt att vi ville veta hur eventuella hinder kan överbryggas.  
 
 

Bakgrund  
 

I bakgrunden kommer vi att besvara ett antal frågeställningar som berör begreppet infärgning. 
Första frågeställning är. Vad är infärgning? Vi kommer även att se på hur tidigare forskning 
och studier definierar infärgning. Vidare kommer vi att besvara frågan Varför infärgning? 
Vilka problem finns med infärgning? Samt finns praktisk och teoretisk kunskap?  
 
Utifrån ovanstående frågeställningar granskar vi skolan styrdokument och vad tidigare 
pedagoger har för tankar till stöd för infärgning. Vi gör en sammanfattning av ovanstående 
frågeställningar och klargör vår syn på infärgning och varför pedagoger bör använda sig av 
denna metod i skolarbetet. 
 

Vad är infärgning? 
 
Författaren och journalisten Elisabet Rudhe (1996) skrev och definierade begreppet 
infärgning på ett för skolan vedertaget sätt i sin bok ”Ur nöd- i lust” ”Enklast kan 
infärgningen beskrivas som att kärnämnet används som redskap i karaktärsämnet eller att 
karaktärsämnet använts som stoff i kärnämnet (Rudhe, 1996, s. 29).  
 
Vidare definierade J-E Backman (2005) begreppet infärgning i sin C-uppsatts på följande sätt. 
”Kärnämnena används som en viktig beståndsdel i karaktärsämnena, därav uttrycket 
infärgning, och tvärt om, karaktärsämnena lånar viktiga beståndsdelar till kärnämnes-
undervisningen (Backman, 2005, s. 6). 
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Hur definieras infärgning i tidigare forskning och studier? 
 
I den forskningslitteratur vi studerat (Lundberg & Thunborg, Thyrén, Persson samt 
Wallström) definieras infärgning väldigt snarlikt. Det är smärre skillnader i frågeställningen 
samt kring den vinst skolan och eleverna når med infärgning.  
 
Infärgning som form och medel för att nå en helhetssyn samt en ökad motivation och av 
skolverket satta övergripande mål med tillhörande kriterier, så definieras formen infärgning 
likvärdigt i de studierna som vi läst. Vi kommer inte att belysa skillnaderna utan fokusera på 
likheten i definitionen av formen infärgning.  
 
För att ytterligare styrka infärgningen som begrepp skrev Lundgren och Thunborg, (2005) i 
sin uppsats följande. ”Vad ordet ämnesintegration betyder kan enkelt förklaras med att 
kärnämnena samspelar med karaktärsämnena och tvärs om. Man gör om teori och praktik till 
något verkligt inte bara något som finns i böckerna. Ämnesintegration ger eleverna en 
verklighets syn på lärandet och ökar på det sättet förståelsen” (Lundgren & Thunborg, 2005, 
s. 18). 
 
Lundgren och Thunborg (2005) menade att infärgningen som metod möjliggör en helhetssyn 
hos eleven och bidrar till ökad motivation för lärandet. Dock kan inte en ökad motivation hos 
eleverna påvisa i deras avhandlig pga. yttre faktorer som det inte kunde förutse och råda över.   
  
 
Wallström (2003) skrev i sin uppsats följande definition på infärgning som är samstämmig 
med Rudhe ”Infärgning som metod kan konkret gå till på en mängd olika sätt, och de 
konkreta försöken eller arbetena som görs kommer ofta till ur en konkret situation. 
Enhetlighet kring vad infärgning är kan därför vara svår att hitta, men den mening som bäst 
sammanfattar begreppet är enligt min mening att “kärnämnet används som redskap i 
karaktärsämnet och karaktärsämnet används som stoff i kärnämnet”(Wallström, 2003, s. 5). 
 
Syftet med Wallström (2003) uppsats var att undersöka om eleverna intresse, förståelse och 
motivation för kärnämnet förändras med användning av infärgning. Wallström (2003) metod 
val var kvalitativ och kvantitativ undersökning. Resultatet i Wallström (2003) uppsats går inte 
att säkerställa, vad gäller motivation och förståelse och intresse. Men en tydlig positiv trend 
kunde skönjas vid användningen av infärgning som metod Wallström (2003). 
 
Thyrén (2006) har i sin uppsats följande definition om formen infärgning. ”Elever på 
yrkesförberedande program har sämre resultat i kärnämnena än elever på 
studieförberedande program. Ett sätt att göra kärnämnena tillgängliga och öka elevernas 
motivation och intresse är ämnesintegrering. Detta innebär att kärnämnen och karaktärs-
ämnen samverkar i undervisningen” (Thyrén, 2006, s.35).  
 
Syftet med Thyrén (2006) uppsats var att undersöka hur arbetet med ämnesintegreringen av 
kärnämnen och karaktärsämnen ser ut på gymnasieskolan.  Metodvalet som Thyrén (2006) 
valde var kvantitativa och kvalitativa metoder, resultatet enligt Thyrén (2006) är följande, för 
att lärande ska ske krävs motivation, en förutsättning för motivation är intresse hos eleverna 
för innehållet i undervisningen detta kan nås genom ämnesintegrering. Thyrén (2006).  
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Perssons (2005) definition på formen infärgning överensstämmer helt med Rudhes definition 
av infärgning. ”kärnämnet används som redskap i karaktärsämnet och karaktärsämnet 
används som stoff i kärnämnet” (Persson, 2005, s. 7). 
 
Syftet med Perssons (2005) uppsats var att undersöka om motivationen och förståelsen 
påverkas med hjälp av infärgning som metod. Perssons metodval var kvalitativa 
djupintervjuer och vetenskapsteoretiskt byggde Perssons uppsats på den fenomenologiska 
läran. Persson konstaterar i sin uppsats att det flesta lärare ansåg att infärgning som form gav 
en ökad motivation hos eleverna. 
 
Dessa rapporter vi studerat och som ligger till grund för våra belägg, belyser att infärgning 
som form ger eleverna en helhetssyn och i det flesta fall en ökad motivation för skolarbetet. 
Definitionen i rapporterna angående infärgning är helt likartade och ligger i linje med vår 
egen definition av vad formen infärgning står för.  
 
 
Vår syn på infärgning är, att använda sig av ett kärnämne för att skapa eller möjliggöra en 
helhetsbild eller en verklighetssyn av pågående arbete i ett karaktärsämne eller omvänt. 
Infärgningen förutsätter att teori och praktik kuggar ihop på ett relevant sätt, och det 
möjliggör gränsöverskridande undervisningar oavsett om eleven läser vid studieförberedande 
eller yrkesförberedande gymnasieprogram. Det som är av vikt när skolan använder sig av 
infärgning som pedagogisk metod, är att var observant vid denna metodanvändning så att 
infärgningen inte blir ensidig utan att eleven möter formen och metoden lika ofta från 
kärnämnet till karaktärsämnet samt omvänt. Vår tolkning av vad infärgning är sammanfaller 
helt med Rudhe och Backman tolkning av infärgning. 

 

Varför infärgning?  
 

Under våra studier vid Luleå tekniska universitet var infärgning som begrepp centralt, det 
gick som en röd tråd genom alla kurser vi läste. Med det menar vi att infärgningen tillskrevs 
stor betydelse för skolelevernas utveckling och framförallt betonades vikten av ökad 
motivation för eleven. Människan är inte i alla lägen realistisk, för att eleven skall se helheten 
behöver skolan vara flexibel i sitt sätt att bemöta elevens lärande. Dessa individer/elever, vars 
synsätt ibland kan vara väl så trångsynt. När elever, på grund av rådande negativa 
studiekulturer i skola, inte ser vikten av samband skall skolan utan omsvep hjälpa eleverna att 
via andra vägar se möjligheterna med kärnämnen och karaktärsämnen och hur det samverkar. 
Genom att på ett naturligt sätt göra relevanta infärgningar av ämnesstoff, bryter skolan det 
negativa tankemönster eleven har angående vissa kärnämnen. Informationen till eleverna bör 
komma tidigt under utbildningen och från representanter inom samhälle och näringsliv. Här är 
det viktigt med ett antal personer, som har hela sitt förtroendekapital kvar hos eleverna, det 
har tyvärr inte alltid lärare och föräldrar. Ofta har lärare och föräldrar talat om hur viktigt det 
är med språkkunskaper, medan elevens erfarenhet är att ”Jag har läst engelska i 7 år och har 
aldrig haft användning för den” För många elever är det svårt att se ett mål som ligger flera år 
framåt i tiden. Eleverna upplever det som att simma över en lång och grå ocean. I detta läge är 
informationen från näringslivet av största vikt. Exempelvis fordonsmekanikern har det flesta 
verkstadshandböckerna skrivna på engelska. Eller blivande ekonomen som kommer att arbeta 
inom ett multinationellt företag, kommer med största sannolikhet att möta hela 
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budgetprocessen på engelska. Här är även viktigt att det kommer in i ett tidigt skede och att 
det tillämpas praktiskt på ett naturtroget och relevant sätt. ”De avvisar kunskapsstoff med 
förklaringen att vi får inte någon användning av detta, fröken!”. Detta hör man sällan då det 
rör sig om praktiskt orienterat och påtagligt användbart stoff” (Imsen, 2000, s. 453). 
 
De elever som har läst vid ett yrkesförberedande gymnasieprogram bör innan de går ut i 
arbetslivet vara väl förtrogen med komplexiteten i vårt moderna samhälle. Det ställs därför 
krav på att eleven förstått vikten och sambandet av teoretiska och praktiska kunskaper, skolan 
ska därför ge eleven möjligheten till en sund helhetssyn och ett realistiskt helhetstänkande. 
Det är därför av vikt att karaktärsämnesläraren framhåller vikten av kärnämnet för eleverna.  
 
Rudhe, (1996) ”När karaktärsämnesläraren förklarar varför kärnämnena är viktiga och 
frågar eleverna om hur det går i kärnämnena så stärker det kärnämnenas ställning hos 
elever” (Rudhe, 1996, s.13).  
 
Elever som kommer att läsa vidare kommer med stor sannolikhet att möta morgondagens 
universitet med ett entreprenöriellt lärande där helhetssyn för eleven är av största vikt. Därför 
är det viktigt att dessa elever ges en möjlighet att skapa sig en helhetsbild under sina studier 
vid gymnasieskolan. Helhetssyn och helhetstänkande kommer att möta gymnasieleven när de 
fortsatta studierna tar vid på universitet och högskolor. 
 
Rudhe, (1996) ”Att skapa en helhet av karaktärsämnen och kärnämnen är ett sätt att motivera 
eleverna för kärnämnena. Det betyder inte att kärnämnena alltid ska knytas nära 
karaktärsämnena men närheten är ett sätt att väcka både elevernas intresse och självtillit till 
liv”(Rudhe, 1996, s.25) 
 
 
När eleven får helhetssyn skapas en ökad motivation för studier och eleven blir mera 
självgående. Denna helhetssyn kommer genom konstruktivistisk teorin om kunskap och 
lägrande vilket vi finner stöd för oss Rudhe (1996) ” På så sätt skapas en helhetsbild som är 
motiverande för eleven”/../ Infärgning fungerar bäst när den uppstår ur en konkret situation” 
(Rudhe, 1996, s. 29).  
 

Vilka problem finns med infärgning?  
 

Ett av de problem för att genomföra infärgning som metod ligger på den organisatoriska 
nivån. Problemet kan även förklaras som ett logistiskt problem för kärnämneslärare som 
undervisar på många olika program och i många olika klasser. Detta får som konsekvens att 
läraren har många förflyttningar mellan olika lokaler. Tid för samverkan och informella 
planeringsmöten med kollegor och karaktärsämneslärare kommer inte till stånd (Rudhe 1996). 
Vidare kan problemen vara utformningen av undervisningslokaler, denna problematik belyses 
på Sandagymnasiet Skolverket, (2000) visar att även lokalerna anpassas för att skapa 
möjligheter för infärgning. 
 
” På Sandagymnasiet försöker man så gott det går att anpassa lokalerna till ämnesintegre-
ringen. Våningen där de naturvetenskapliga ämnena har sin hemvist har byggts om. Den är 
inte längre delad av en korridor. Tidigare fanns matematik, kemi och biologi på den ena 
sidan korridoren, medan fysik och teknologi fanns på den andra. Korridoren utgjorde en 
gräns som få av oss lärare överskred, säger Olle Johansson. Ombyggnaden fick oss att tänka 
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om. Det kan inte vara vattentäta skott mellan fysik och kemi, när de bägge ämnena har så 
mycket gemensamt. Varför ska man t ex gå igenom begreppet densitet vid två olika tillfällen i 
två olika rum? Vi strävar efter helheten både när det handlar om lokaler, undervisning och 
synsätt” (Skolverket, 2000, s. 39).  
 
Infärgning kan inte bara vara gränsöverskridande i rent pedagogisk mening utan 
gymnasieskolans lokaler och organisatoriska planeringen måste ses över och förändras i takt 
med tiden och de didaktiska krav som ställs på lärare och skolmiljö. 
 

Finns praktisk och teoretisk kunskap? 
 
Jernström (2001) skrev att. ”Jag skulle önska att vi kunde hitta ett begrepp, som står både för 
teori och praktik eftersom språket lätt spelar oss ett spratt och leder tankarna “fel”, på så 
sätt att vi med dessa begrepp konserverar den dualistiska synen på kunskap. Denna 
kunskapssyn kan spåras till Descartes mekanistiska världsbild på 1600-talet, med en skarp 
motsättning mellan kropp och själ” (Jernström, 2001, s. 22). 
 
 
Vilket skolan tydligt uttrycker i sitt styrdokument läroplanen för de frivilliga skolreformerna 
från 1994 (Utbildningsdepartementet, 1994).  
 
”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra 
Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen” (Lpf, 94, s. 
6). 
 

• Fakta är information som går att mäta kvantitativt. 
• Förståelse är ett kvalitativt begrepp med ömsesidigt uteslutande nivåer. Det krävs ett 

kvalitativt språng för att nå nästa nivå av förståelse. 
• Färdighet kräver fakta och förståelse i kombination. Exempel vis en murare murar en 

vägg. 
• Förtrogenhet är det sinnliga eller känsla som ej går att mäta men det går att observera. 

 
Inom skolans värld samtalas det om de fyra F:en fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. För att kunna skapa sig en verklighetsbild förutsätts att dessa fyra samverkar 
med varandra. Saknas det ena eller det andra har eleven oftast svårt att se helheten och 
därmed har eleven svårare att få en veklighetsbild av det hon eller han gör. Detta återspeglar 
Molander i skriften Pratiska och teoretiska kunskapstraditioner. 
 
 
Molander, (1977) ”För att avbildningarna skall få liv, för att representationerna skall belysa 
en verklighet måste de, “det teoretiska”, ha fått fäste i verkligheten. Det sker oftast genom att 
man lärt sig “tillämpa”, representationerna/bilderna i verkligheten. Det lär man främst 
genom övning. Övning ger inte bara, färdighet, den gör också teorierna till en meningsfull del 
av ledningen i verkligheten” (Molander, 1977, s. 11). 
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Jernströms andemening följer tydligt de fyra F:en Det räcker således inte med att observera 
och imitera mästarens rörelser, utan lärlingen  måste själv in i produktions och 
lärandeprocessen med hela sin kropp och med alla sina sinnen./../Skickligheten i 
yrkeskunnandet visar sig i förmågan att kunna revidera den teoretiska konstruktionen som 
man redan har av något” (Jernström 2001, s. 20). 
 
Vi som författare kan konstatera att det Jernström och Molander skrev om samverkan mellan 
ämnen är av betydelse och att eleverna oavsett studieval måste kunna öva och träna sig i sina 
respektive ämnen med en tydlig målsättning från skolan, att bidra till en helhetsbild för eleven 
om respektive ämnets del av helheten. Vi som författare kan inte tycka som angiven forskning 
där ibland Gustavssons uttalanden tolkat av Jernström. ”Klyftan mellan teori och praktik, 
hjärna och handens arbete är djupt.” Här går vi diametralt emot ett sådant påstående och 
skönjer att skolan börjat förstå vikten av helhetskunskap för eleven (Jernström, 1996). 

 

Vilket stöd ger styrdokumenten infärgning? 
 
För att besvara den frågan har vi studerat begreppet infärgning enligt styrdokumentet 
läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94)(Utbildningsdepartementet, 1994).  
 
”Utvecklingen i yrkeslivet innebär bl.a. att det behövs gränsöverskridanden mellan olika 
yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras kompetens. Detta 
ställer i sin tur krav på skolans arbetsformer och arbetsorganisation” (Lpf, 94, s. 5).  
 
 
Ur statens offentliga utredningar till förarbete av Lpf 94 går att utläsa att kunskap är som ett 
isberg, endast en liten del är synligt. Kunskap är inte beroende av tid och sammanhang utan 
finns i människans praxis och kropp. Det praktiska erfarenheterna blir därför viktiga för 
kunskapsutvecklingen, genom den erfarenheten lär sig eleven inte bara det som är i fokus, det 
medvetna, utan också den tysta bakgrunden, som eleven får i sig. Det är denna 
bakgrundskunskap som ligger till grund för tolkningen av värden, kunskapen blir sinnlig och 
begriplig (Skolverket, 2003). 
 
Vidare skrivs följande i Lpf 94 om kunskap och lärande  
 
”Undervisningen skall ge ett historiskt perspektiv, som bl.a. låter eleverna utveckla 
beredskapen inför framtiden, förståelsen för kunskapers relativitet och förmågan till 
dynamiskt tänkande. Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se 
samband. Skolan skall ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang, vilket 
fordrar särskild uppmärksamhet i en kursutformad skola” (Lpf, 94, s.6). 
 
Ur statens offentliga utredningar till förarbete av Lpf 94 finner vi följanden förtydligande. Det 
är viktigt att de olika kunskapsformerna ges utrymme i samtliga ämnen. Det vill säga att det 
praktiska sidorna av de teoretiska ämnena blir uppmärksammade på samma sätt som det 
teoretiska sidorna hos de praktiska ämnena synliggörs för eleverna (Skolverket, 2003). 
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Skolverket fortsätter att skriva följande i (Lpf94) ”Mål att uppnå” Det är skolans ansvar att 
varje elev som har slutfört ett nationellt eller specialutformat program eller sådant 
individuellt program som är förenat med yrkesutbildning under anställning, s.k. 
lärlingsutbildning inom gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning”(Lpf, 94, s. 10).  
 
 

• ”kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- 
och vardagslivet och för fortsatta studier,” 

• ”kan använda engelska på ett funktionellt sätt i yrkes- och vardagsliv och för fortsatta 
studier,” 

• ”kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för yrkes- och 
vardagsliv,” (Lpf, 94, s. 10). 

 
Infärgningen kan göra att eleven förstår vikten av att teoretiskt och pratiskt arbete hänger 
samman i en helhet, och att det på ett naturligt sätt ”kuggar ihop”. Det är därför av stor vikt att 
eleven får en möjlighet skapa sig en sådan insyn. Infärgning är således en metod för att skapa 
denna helhetssyn hos eleverna. 
 
För att eleven ska kunna se vikten av engelska som andra språk och hur det kommer att 
påverka morgondagens arbetsliv, är det av vikt med infärgning under lektionerna. Till 
exempel (Svetsaren har oftast sina instruktionsböcker på svetsmaskinen skrivet på engelska). 
Det är även viktigt att det tillämpas i praktiken på ett naturtroget och relevant sätt.  
 
För att ytterliggare beröra flera belysningspunkter där styrdokumenten pekar på infärgning, 
har vi gått vidare till programmålen. Alla de olika programmålen säger ungefär samma sak 
oberoende av program, så vi valde att titta närmare på de program som ligger oss närmast som 
blivande maskin- och ekonomilärare, alltså samhällsprogrammet och industriprogrammet.   
 
Följande är en del av programmål för samhällsvetenskapliga programmet 
 

•” kan använda engelska och andra främmande språk på ett funktionellt sätt i tal och skrift  
inom det samhällsvetenskapliga området och i andra sammanhang, 
• har fördjupade kunskaper om miljö- och resursfrågor och om samspelet mellan miljö, 
teknik, politik, ekonomi och etik i detta sammanhang” (Utbildningsdepartementet, CD 2000)   
 
Följande är den del av programmål för industriprogrammet 
 
• ”har sådan kännedom om resursanvändning, produktionsekonomi och arbetsorganisation 
att de kan delta i produktionsplanering och produktion och utföra arbeten med kvalitet och 
ansvarskänsla, 
• har kännedom om grundläggande naturvetenskapliga teorier och modeller samt om viktiga 
tekniska uppfinningar som är av betydelse inom industriområdet, 
• kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på behovet i yrket, samhällslivet och 
vidare studier” (Utbildningsdepartementet, CD 2000). 
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Styrdokumenten och programmålen för gymnasieeleverna visar tydligt att målen är 
betygskriterierna och lektionen i respektive ämne är medel för att uppnå dessa mål. Detta 
ställer krav på alla inblandade, att förstår vikten av att använda formen ”infärgning” i 
undervisning. Organisationen och berörda pedagoger ska inte använda ”gamla upptrampade 
stigar” utan se möjligheterna i allt och inte låta undervisningsmaterialet styra lektionen. 
 
 
Myndigheten för skolutveckling skriver i sitt dokument ”Att utveckla bedömarkompetens 
(2005)” följande om elevens betygs kriterier. Som ett exempel, för att uppnå betyget godkänt 
bör eleven kunna beskriva, uppfatta, göra iakttagelser, utföra, ge exempel, diskutera frågan 
och analysera bilden oberoende av ämne. Kriterierna för väl godkänt och mycket väl godkänt 
ser ut som följer.  
 
  

”Väl godkänd 
Tillämpar 
Använder 
Diskuterar konsekvenser 
Identifierar med säkerhet 
Lokaliserar och bedömer på egen hand 
Visar genom analys av egna och andras bilder en kunskap... 
 
 

Mycket väl godkänd 
Analyserar och integrerar 
Tillämpar olika teorier 
Kan hantera 
Använder språket korrekt och varierat 
Lokaliserar och bedömer på egen hand samt föreslår relevanta åtgärder... 
Utvecklar färdigheter och metoder samt bedömer användbarhet..” (Myndigheten för 
skolutveckling, 2005, s. 8). 
 
 
Det är fastställt att eleverna ska klara ovanstående mål oberoende av ämne, det betyder att 
ämnet är medlet för att nå målet. Vi konstaterar att det är fastställt utan tänkbar tvivel att 
gymnasieskolan har som en av sina uppgifter att för eleverna skapa ett forum, där överblick 
och helhetssyn är av stor vikt och betydelse för elevens fostran, eget lärande, helhetstänkande 
och personliga utveckling. Detta talar i sin tur för att samverkan mellan ämnena måste ske. 
Således kommer infärgning som en naturlig modell för att genomföra det krav som 
styrdokumenten lägger på gymnasieskolan. Det finns emellertid ett hinder i allt som vi skriv 
och tyckt, det går emellertid inte att släppa det vanliga nötande så att eleverna kuggar på de 
nationella proven. Här bör skolverket utforma bättre och mera relevant testmetoder som 
bygger på det fyra F:en.   
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Vilka tankar finns hos några pedagoger till stöd för infärgning? 
 
“Dagens skola och utbildning bär tydliga spår av John Deweys pedagogiska filosofi. Vi har 
honom att tacka för att människors egna intressen och behov idag är en given utgångspunkt 
för all undervisning. De flesta pedagoger i vår tid är ense om vikten av att lärandet är 
meningsfullt, att det upplevs som ett led i förverkligandet av egna intentioner. 
Undervisningsmetoder som projektarbete och problembaserat lärande är några konkreta 
exempel på att Deweys tankar fått genomslag i modern tid./../ Med reformpedagogik och 
pedagogisk progressivism menar vi i regel en pedagogik som på olika sätt anlägger andra 
perspektiv än de gängse på skolans och utbildningens roll i samhället, på den lärande själv, 
lärandets villkor, innehåll och utfall men också på vad kunskap är och hur den kan erövras” 
(Forsell, 2005, s. 79).  
 
Enligt vår mening menade John Dewey att svårigheten är att hitta en lämplig förbindelselänk i 
att överbrygga teori och praktik eller praktik och teori. För att eleverna ska skapa ytterligare 
en dimension till sitt kunnande är det av vikt att eleven tar till sig både 
karaktärsämneskunskaper och kärnämneskunskaper för att tillgodogöra sig helheten. 
 
Vidare menade Deweys att teori bäst kan förstås om det studeras i praktiken och där igenom 
leda till teoretisk kunskap. Eleven måste se uppgiften som det arbetar med relaterad till 
sammanhanget för att det lättare ska bli begripligt (Stensmo, 1994).   
 
I boken Elevens Värd skriven av Imsen (2000) finner vi tolkning av Dewey som ger ett 
förtydligande på hur eleven kan uppfatta infärgning. Imsen skriver att Dewey kallar det för 
instrumentalism. Det är dock av vikt att belysa att Imsens infallsvinkel om infärgning är ur ett 
elevperspektiv.  
 
I pedagogiken stöter vi på begreppet instrumentalism först och främst hos Dewey. 
Människans tankar, kunskaper och insikt är hjälpmedel eller instrument för att lösa problem i 
samband med anpassning till och överlevnad i en osäker värld. Avsikten är inte bara att 
förstå världen utan också att behärska den. Blicken är inte vänd mot kunskapen i sig utan mot 
det den skall användas till. Kunskapens värde bedöms efter det nyttovärde den har. 
Vi möter ofta “nyttoinriktade” attityder bland eleverna. De avvisar kunskapsstoff med 
förklaringen att “vi får inte någon användning av detta, fröken!”. Detta hör man sällan då 
det rör sig om praktiskt orienterat och påtagligt användbart stoff” (Imsen, 2000, s. 453). 
 
Vi finner även stöd för begreppet infärgning hos George Kneller som menade att skolan ska 
tillhandahålla en viss mängd av problemlösningssituationer för att skapa signifikant kunskap.   
Signifikantkunskap menade Kneller att eleven erhåller i skolan genom en aktiv erfarenhet av 
problemlösning och inte via pluggande av avgränsade läroämnen. (Stensmo, 1994). 
 
Vygotskij är känd för sina tankar om samtalets vikt och uppbygganden av kognitionen bland 
människan och att läraren ska finna elevens proximala zon. Imsen (2000) tolkar Vygotskij på 
följande sätt ”Det jag kan göra i dag med hjälp av andra kan jag göra själv i morgon” 
(Imsen, 2000, s.188). 
 
Stensmo har tolkat Vygotskij tankar runt undervisningen och där finner vi stöd för att 
infärgning är ett redskap för att se helhet och nå kunskap. Stensmo skriver följande. ”Skolans 
undervisning syftar, enligt Vygotskij, till att elevernas vardagsbegrepp (det konkret givna som 
gäller i ett sammanhang) skall transformeras till vetenskapliga begrepp (generella principer 
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som gäller i flera sammanhang). Undervisningen skall m.a.o. resultera i begrepp (kunskap) 
som är tillämpbara i olika framtida situationer” (Stensmo, 1994,s. 163). 
 
När eleven blivit medveten om sambandet mellan kunskapsvärldarna och vilka möjligheter till 
ny kunskapsdimension detta kan ge för eleven så har skolan och eleven samt hela samhället 
nått den optimal ”pay-offen” med utbildning. Därför menar vi att dagens pedagoger ska vara 
väl förtrogna med tidigare pedagogers tankar om infärgning. Uttrycken är många men det 
följer samma bana, att delarna ska sammanfogas/sammanläkas till en helhet och om denna 
helhetsbild inte framträder i tid för eleven, tappar eleven motivation för vissa ämnen. 
 
Överbryggning mellan praktik och teori leder till att eleven ser en helhet. Eleven får en 
betydligt större verktygslåda ”Deweys instrumentalism” för att hantera morgondagens 
utmaningar. Det gör att kunskaperna blir signifikanta för eleven vilket ”Kneller” get utryck 
för i tolkning av (Stensmo 1994) Elevens helhetsbild kan vid många tillfällen även utvecklas 
på det kognitiva planet där elevens eget tänkande och reflektion löser framtida 
problemsituationer som eleven står inför. Även här finner vi stöd för att samtalet leder till 
självständighet och eget självförtroende ”Det jag kan göra i dag med hjälp av andra kan jag 
göra själv i morgon” (Imsen, 2000, s.188). Infärgningen ska ligga på vardagsnivå så att 
eleven ser nytta med sammanfogandet av teori och praktik.  
 
Det är nog så att den som bäst förklarat ovanstående pedagogers tankar till en tanke är Kurt 
Liljeqvist när han tolkar Bacon. Där finner vi den mest målande beskrivningen på infärgning. 
” Mest fruktbärande blir samverkan mellan de två kunskapsvärldarna då de teoretiska 
kunskaper som vunnits ur analysen genom en feed back-process kan återföras till dem som 
har att hantera den komplexa verkligheten och ge dem en vidgad och fördjupad 
problemförståelse. Det är samma tankegång som Francis Bacon en gång uttryckte i en bild. 
Empirikern är den flitige myran som samlar och ordnar sina strån, teoretikern är spindeln 
som i ensamhet väver sina luftiga trådar medan den äkta vetenskapsmannen är som biet, som 
samlar flyktig nektar och därav bereder honung” (Liljekvist, 1994, s. 147). De elever som 
möter infärgning i skolan kommer att fånga kunskapen och bereda sin egen ”honung” och 
med hjälpa av infärgningen vidga sin kunskap och syn på skolarbetet i sin helheten. 
 

Sammanfattning av bakgrund  
 
Infärgningen har sina rötter inom den konstruktivistiska teorin om kunskap och lärande. 
Enligt denna teori har kunskapen följande aspekter konstruktiv, funktionell och kontextuell. 
Enligt den konstruktivismen utvecklas kunskapen i ett växelspel mellan den kunskap som 
individen bär på, vad individen vill uppnå, de problem individen upplever med den kunskap 
individen redan har och de erfarenheter individen gör (Skolverket, 2003). 

 
Vi finner att infärgning kan tolkas som följer. Infärgning är när man använder sig av ett 
kärnämne för att skapa eller möjliggöra en helhetsbild eller en verklighetssyn av det man 
håller på med i ett karaktärsämne eller tvärt emot. Infärgningen förutsätter att teori och praktik 
kuggar ihop på ett relevant sätt, och det möjliggör gränsöverskridande undervisningar oavsett 
om eleven läser vid studieförberedande eller yrkesförberedande gymnasieprogram. Infärgning 
är den viktigaste beståndsdelen för att skapa helhets/verklighetssyn hos eleverna. Det medför 
även vinster i form av ökad motivation som ett exempel, för när helhetsbilden klarnar skapas 
även en ökad motivation för skolarbetet och elevens fortsatta lärande.  
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Syftet 
 
Studiens syfte är att beskriva kärnämneslärares uppfattningar om infärgning. Vilka 
möjligheter och hinder som föreligger och hur eventuella hinder kan överbryggas.  
 

Frågeställning  
 
Utifrån syftet valde vi följande frågeställning till de lärare som var villiga att ställa upp på 
intervju.  
 
 

• Vilka möjligheter ser kärnämnesläraren med infärgning? 
• Vilka hinder ser kärnämnesläraren för att öka infärgningen? 
• Hur kan dessa eventuella hinder överbryggas?  

 
 

Avgränsningar  
 
 
Vi har avgränsat vår studie till att enbart omfatta kärnämneslärare, efter som vi har en känsla 
av att dessa lärare upplever sig ha de största problemen med att nå fram till eleven med sitt 
ämne. Detta styrks i Rudhe (1996) ”- Jo det hade varit svårt länge, det var totalt omotiverade 
och motsträviga och allt var tråkigt”(Rudhe, 1996, s. 10). Vidare har vi avgränsa 
undersökningen att omfatta enbart gymnasieskolan och de intervjuade lärarnas uppfattning 
om infärgning som form. Vi har intervjuat lärare vid tre gymnasier, två i Norrbotten och ett i 
Mälardalen. Det är totalt tolv lärare, fördelat lika mellan studieförberedande och 
yrkesförberedandeprogram. Vi gjorde ett medvetet val i fråga om fördelningen mellan studie 
och yrkesförberedandeprogrammen. Lärarna undervisade vid olika program vid dessa 
gymnasier. Vi har som vi tidigare skriver följt programvalet för att få en lika fördelning i 
populationen, något genus fördelning har inte varit aktuell eller eftersträvansvärt i vår 
forskning.  
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Metod  
 

Eftersom vår studie syftar till att beskriva lärarens uppfattning om infärgning och vi vill in på 
djupet för att erhålla deras perspektiv på infärgning som metod valde vi att genomföra en 
kvalitativ studie. Viket innebär att vi använder oss av en såväl verbal informationsinhämtning 
som analysmetod för vår forskning. Samhällsvetenskapen skiljer mellan de två olika 
informationsinhämtande metoder den kvalitativa och kvantitativa. Den kvantitativa ger en mer 
generell översiktlig bild medan den kvalitativa metoden går in mer på djupet. 
  
 
Eftersom vi vill beskriva informanternas uppfattning om infärgningen ligger en 
fenomenologisk ansatts när till hands. Gunnarsson (2003) definierar fenomenologin på 
följande sätt. ”I fenomenologi vill man fånga upplevelsen av ett fenomen. Målet är att utan 
förvrängning kunna beskriva upplevelsen av ett fenomen så som det visar sig hos 
informanterna. Man vill dels beskriva alla variationer av livsvärldsmönster man träffar på 
samt den centrala essensen som kommer igen i alla informanters livsvärldar. Det man bör 
komma ihåg är att forskaren som ställer frågor är en del av informantens livsvärld och detta 
kan tänkas påverka resultatet. I fenomenologi försöker man undvika tolkningar av 
upplevelserna. Målet är att presentera livsvärlden sådan den visar sig utan omtolkningar” 
(Gunnarsson, 2003, s. 2).  
 
Utifrån studiens syfte, att beskriva lärares uppfattning om infärgning som form, infärgningens 
möjligheter, hinder och hur dessa hinder eventuellt kan överbryggas, kan det vara positivt 
med egna förkunskaper och närhet i ovanstående frågeställningar. Förkunskap ska dock 
användas neutral samt att forskaren har distans viket kan vara svårt många gånger vid 
genomförandet av studien eftersom förkunskaper kan lämna ”fotavtryck” i form av egna 
värderingar och uppfattningar. Gunnarsson (2003) framhåller en av fenomenologins 
svårigheter på följande sätt.  ”Den kritik man kan rikta mot fenomenologin är att det kanske 
inte ligger i mänsklig makt att helt sätta sin egen förförståelse åt sidan. Konsekvensen av 
denna kritik är att det kanske är omöjligt att helt låta bli att tolka. Frågan är då hur mycket 
kan man få tolka och ändå kalla det fenomenologi?”(Gunnarsson,2003,s.2). 
 
 
Svårigheten med en fenomenologisk undersökning är således att kunna vara helt objektiv. Vi 
har alla olika uppfattningar om världen och samhället omkring oss och upplevelsen är olika 
för alla beroende på vad varje person har med sig i bagaget. Det kan vara svårt, men vi har 
ansträngt oss för att inte ta med egna uppfattningar och värderingar.  
 

Informanter  
 
 

Vi har utifrån syftet valt att samtala med tolv stycken kärnämneslärare. Dessa lärare var 
fördelade lika mellan studieförberedande och yrkesförberedande programmen. Lärarna 
kommer från tre olika gymnasier, två gymnasier i Norrbotten och ett gymnasium i Mälardalen   
 
Valet av informanter valdes slumpvis och utifrån personernas tid och vilja till att deltaga i 
denna undersökning. Vi tog kontakt via personligt möte och telefon för tidsbokning. Vid 
denna kontakt fick informanterna en kort bakgrundsbeskrivning av vår studie och dess syfte.  
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Genomförande 
 
Lärarna fick de tre frågeställningen till sig ca fyra dagar före bokad intervju så att läraren 
kunde förbereda sig på frågeställningen och göra stödnoteringar. I detta informationsblad var 
det tydligt belyst hur vi förhåller oss till etniska rådets förhållningsregler angående 
forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetskaplig forskning. Se bilaga 1  
 
 
Varje intervju varade i ca en och en halv timme, vi var alltid båda två närvarande vid alla 
intervjutillfällena. Själva intervjuerna genomfördes i skolmiljö vid tio av det tolv 
intervjutillfällena, och två skedde i hemmet. Av kostnadsskäl genomfördes intervjuerna i 
Mälardalen via högtalartelefon. Vi använde även bandspelare som komplement till våra 
anteckningar och av det tolv intervjuade valde tre att inte bli bandade vid intervjutillfället.  
 
 
Vi förde noga anteckningar och lyssnade igenom banden och skrev ut materialet i slutet av 
varje arbetsdag. Efter genomgång och renskrivning av intervjumaterialet har alla band blivit 
raderade viket var en av förutsättningar för användandet av bandspelare och för att alla 
intervjuade skulle ges möjlighet att erhålla full anonymitet. 
 

Etiska överväganden  
 
 
Informanten fick en beskrivning och förtydligande av hur vi förhåller oss till etniska rådets 
förhållningsregler i samband med bokningen och informationsbladet (se bilaga 1). 
 
Förtydligande av etiska rådets regler vi forskning (2006). Du som blir tillfrågad beslutar själv 
om du vill delta. Konfidentialitetskravet innebär att du är helt anonym i vår rapport. 
Nyttjandekravet innebär att det är endast till våran c-uppsats som era svar kommer att 
användas, övrigt material kommer att förstöras. Du väljer själv när och om du vill avbryta 
intervjun utan att du behöver motivera dig varför.(Etiska rådet, 2006, s. 7-11). 
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Analys av information  
 

Svenning (2003) skriver följande om analys av kvalitativa studier. Analysen av verkligheten 
och tolkningen av resultatet i en kvalitativ studie är att forskaren utgår från en ringa mängd 
material och försöker penetrera in i problematiken på djupet. Den kvalitativa 
forskningsprocessen kan studeras som en kedja av analyser och tolkningar av verkligheten. 
Svenning (2003) 
 
För att skapa struktur la vi fram allt renskrivet material (se bilaga två) och skaffade oss en 
överblick för att få en tydlig översyn av vad samtliga intervjuad svarat på respektive fråga. 
Med andra ord en öppen kodning av materialet för att spåra upp mönster och ansatser i vårt 
intervjumaterial. 
 
Svennings (2003) samstämmighetsmetod går ut på att forskaren försöker hitta likheter inom 
undersökningsmaterialet I vårat fall de tolv kärnämneslärarna varav sex stycken var 
verksamma på studieförberedandeprogrammet och andra halvan var verksamma inom 
yrkesförberedandeprogrammet. I nästa steg började vi att analysera materialet utifrån 
samstämmighetsmetod. Viket innebär att vi försökte hitta likheter inom materialet.  
 
Utifrån vår frågeställning, ”Vilka möjligheter ser kärnämnesläraren med infärgning” (se 
bilaga 1), jämfördes svaren. En klar majoritet av det intervjuade lärarna ansåg utifrån sin 
vardag att elever som arbetade med infärgning som metod fick en klarare helhetssyn på 
skolarbetet. Med detta tillvägagångssätt sammanställdes svaren utifrån kriterierna alla, nästan 
alla, det flesta, många, drygt hälften, hälften, mindre än hälften, ett fåtal. Analysen fortsatte på 
samma sätt genom den övriga två frågeställningarna.   
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Resultat 
 

Utifrån studiens syfte och frågeställning har vi sammanställt resultatet enligt följande.  
 

• Vilka möjligheter ser kärnämnesläraren med infärgning? 
• Vilka hinder ser kärnämnesläraren för att öka infärgningen? 
• Hur kan dessa eventuella hinder överbryggas?  

 

Resultat av frågeställning om möjligheter  
 
Utifrån frågeställningen ”Vilka möjligheter ser kärnämnesläraren med infärgning” (se bilaga 
1) är det en klar majoritet av de intervjuade lärarna som anser att eleverna fick en helhetssyn 
över sina studier. Det är dock några nyansskillnader i begreppet helhetssyn bland de 
intervjuade lärarna. Ett fåtal vill använda infärgning som form för elever i behov av stöd så att 
eleverna ser helheten. Medan några anser att infärgning lyfter fram kärnämnets betydelse för 
eleven oavsett vid viket program eleven studerar vid. Det är dock på sin plats påpeka att det 
flesta lärare saknar konkreta bevis för sina påståenden utan det är mer en upplevelse att så är 
fallet. ”Eleven förstår och kan lösa problematiken och uppgifterna upplevs inte så abstrakta 
lägre, eleven får en helhetssyn” ”Vinsten finns bland de elever som behöver extra stöd för att 
se helheten”.  
 
Nästan alla lärare oavsett studieprogram anser att infärgningen har motivationshöjande 
effekter bland eleverna. ”Jag försöker alltid eller i vart fall ofta konkretisera saker med hjälp 
av exempel från elevers inriktning i skolan det vill säga deras karaktärsämnen. Det är alltid 
vettigt, inte minst ur synvinkeln att det kan vara motivationshöjande” 
 
Drygt hälften av informanterna oavsett vid vilket studieprogram de undervisar vid ser 
tidsvinsten som en faktor vid användning av infärgning. Även här finns det en viss 
nyansskillnad i tolkningen i hur läraren använder sig av tidsvinsten som uppstår. ”Det finns 
elever som har stannat från årskurs sex och inte förstått eller fått det stöd som behövts under 
tiden i högstadiet ca tre år av misslyckande dessa kräver tid och engagemang för att bygga 
upp självförtroende till exempel ett samtal med läraren och en påse Ahlgrens bilar och vi 
kommer igång med procent räkning”. ”Vinsten ligger i att kunna bedöma ett arbete i två 
ämnen”.  
 

Resultat av frågeställningen om hinder  
 
Utifrån frågeställningen ”vilka hinder ser kärnämneslärarna för att öka infärgningen”. En 
klar majoritet av lärarna upplever att största hindret är tid för samverkan. Viket uttrycks på 
följande sätt. Planeringstid, tid för projektarbetet, tid för samverkan, tiden räcker inte till. 
”Det finns mycket att göra och det behöver friläggas tid där berörda lärare kan samverka i 
schemat.” 
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Övriga hinder som förekommer är jämnt fördelade mellan studie och yrkesförberedande 
program. Det är dock inte så samstämmigt som det första hindret och det hinder som lärarna 
tar upp varierar mellan de olika lärarna, dock inte mellan grupperna. Dagens skolmaterial är 
något som hälften av grupp upplever som bristfälligt. ”Läromedlen är inte framtagna utifrån 
det behov som finns för yrkesförberedandeutbildningen. Utan ett stort och tidsödande hinder 
är all egen framställning utav eget infärgat läromedel.” 
 
Något mindre än hälften av gruppen upplever att insynen och brist på fortbildning i 
karaktärsämnet är ett hinder samt även ovilja till samarbete från karaktärsämneslärarens sida. 
”Ingen fortbildning i yrkesspråket det utgör ett hinder”. ”Lärarens utbildning. Vi är inga 
bilmekaniker, svetsare, svarvare, chaufförer etc.” ”Kärnämneslärare upplever sig mera 
akademiska, det blir två läger där kärnämnesläraren är i behov av karaktärsämnesläraren i 
kampen med de omotiverade elever typ matte”. 
 
Ett fåtal av de intervjuade lärarna upplever att styrdokumenten och de nationella proven utgör 
ett hinder för infärgning. Synpunkterna är lite annorlunda mellan programmen, vid 
studieförberedande programmen är det synkroniseringen mellan mattematik och fysik som 
inte fungerar. På yrkesförberedande är det en viss irritation över att de nationella proven till 
största del är framtagna för studieförberedande programmen, detta medför att infärgning på de 
yrkesförberedande programmen inte fungerar i den utsträckning som behövs. Då skulle 
eleverna inte klara de nationella proven. ”Hinder finns i mattematikens upplägg kontra 
kemins upplägg eftersom det inte är planeringssynkroniserade i kursmålen.” ”Nationella 
proven styr för mycket för att kunna göra en bra infärgning.” 
 

Resultat i frågeställningen överbryggande idéer  
 
Utifrån frågeställningen ”hur kan dessa eventuella hinder överbryggas” anser samtliga 
intervjuade lärare att schemaläggningen är den bästa lösningen för att möjliggöra infärgning i 
skolan. Några vill att det ska vara blockat en förmiddag eller eftermiddag för att möjliggöra 
gemensamma projekt.  
 
De intervjuade är som grupp helt överens, de framkom ingen skillnad inom eller mellan 
grupperna. En effekt som nästan alla tagit upp är att det saknas tid för samverkan. Är 
projekttiden schemalagd kommer samarbetet att utvecklas mellan lärarna, till förmån för 
eleverna ”Schemaläggning för att alla berörda lärare är tillgängliga vid rätt tillfälle för 
planering och genomförande” ”Att projekten borde vara schemalagt så att arbetet 
genomförts inom ramen för arbetstiden” 
 
En klar majoritet tog upp att lärarens eget engagemang är av avgörande betydelse om 
infärgning sker i skolan i dag, och om det kommer att genomföras. Det som är intressant med 
detta svar är att, nästa alla lärare inom de yrkesförberedandeprogrammen tog upp denna 
punkt, som mycket viktig för skapandet av infärgning ”En av mina dagliga frågeställningar 
är, vad gör eleverna i karaktärsämnet och vad kan jag använda mig av i kärnämnet” 
 
Det var endast hälften i den studieförberedande gruppen som tog upp denna punkt som 
viktigt. Här avviker en av lärarna med kommentaren att infärgningen inte får inkräkta på den 
intellektuella undervisningen.  
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Övriga lösningar var spridda i gruppen, ett fåtal av det intervjuade belyser emellertid att 
styrdokumenten och de nationella proven måste ses över av skolverket så att det fungerar fullt 
ut för de yrkesförberedandeprogrammen, om lärarna ska använda sig av infärgning fullt ut. 
”Inte samma kurs oberoende av program!/.../Eftersom ämnet skall prägla det program eleven 
går — kom överens om definitionen (ex. infärgning)!” 
 

Sammanfattning av resultatet  
 
Vi kan sammanfatta att resultatet i vår fenomenologisk grundade studie som visar att det råder 
i princip full enighet om att infärgning som form är ett sätt att skapar en helhetssyn som 
medför en motivationshöjning för eleven. Drygt hälften av de intervjuade lärarna ser även en 
tidsvinst i att arbeta med infärgning. Tidsvinsten användes på olika sätt några använde tiden 
till att hjälpa elever i behov av stöd. 
 
En klar majoritet anser att tiden för samverkan inte räcker till och halva gruppen anser att 
relevant undervisningsmaterial saknas. Något mindre än hälften upplever brister i 
fortbildningen och oviljan till samarbete från karaktärsämnesläraren som ett hinder. De lärare 
som mer frekvent arbetar på regelbunden basis med infärgning finner styrdokumenten och de 
nationella proven som störand, eftersom det enligt de intervjuade lärarna inte är förenliga med 
skolverkets krav på att göra infärgning samt skolverkets krav på att eleverna ska lösa och 
genomföra de nationella proven med ett tillfredställande resultat.  
 
Samtliga intervjuade lärare anser att optimal effekt av infärgning nås när den blir schemalagd 
och de berörda lärarna ges möjlighet för planering och genomförande. Här finns de fler 
synergieffekter i det att eleverna ser helheten och kärnämneslärarna får inblick i 
karaktärsämnet som några exempel. En klar majoritet av lärarna anser att engagemanget är av 
avgörande roll för genomförandet av infärgning. Ett fåtal lärare anser att styrdokumenten och 
nationella proven måste förändras för att få till stånd en vettig infärgning.   
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Diskussion  

Validitet och reliabilitet  
 
Validitet har som mål att mäta det som är relevant i kontexten. Reliabilitet har som mål att 
den mätningen utförs på ett tillförlitligt sätt. Gunnarsson (2003) menar att forskaren alltid ska 
eftersträva hög validitet och reliabilitet. I den kvalitativa studien presenteras en så 
överensstämmande bild av verkligheten som möjligt. Validitet och reliabilitet i studier med 
kvalitativ målsättning handlar om att kunna beskriva att man har samlat in och bearbetat data 
på ett metodiskt och tillförlitligt sätt. 
 
Svenning (2003) skriver följande om begreppen validitet och reliabilitet. Svenning skiljer 
mellan inre och yttre validitet. Den inre validiteten innebär att forskaren har kontroll på 
projektets och dess direkta kopplig mellan teori och praktik. Den yttre validiteten handlar om 
hela projektet som sådant. Möjligheten till att generalisera konkret från ett urval till en 
population. Vidare förklarar han reliabilitet med att. Svenning (2003) ”om ingenting 
förändras i en population skall två undersökningar med samma syfte och med samma metoder 
ge samma resultat!”  (Svenning, 2003, s. 67).   
 
Forskaren måste alltid ställa sig frågan är denna bild med verkligheten överensstämmande, 
har våra intervjuade varit ärliga med oss eller kan de intervjuade vägrat att lämna ut 
verkligheten? I detta läge ser vi inget som tyder på att de intervjuade undanhållit den verkliga 
uppfattningar.  Informanten får vi nog anse har lämnat ärliga svar utifrån sin verklighet och 
uppfattning. Vi har haft en närhet till de intervjuade men samtidigt hållit en professionell 
distans till informanterna, vid genomförandet och sammanställningen av studien.  
 

Vi anser att vi följt ovanstående enligt god forskartradition, samt att vi nått god validitet och 
reliabilitet i vår undersökning. Av de intervjuade har alla varit behöriga i sin profession viket 
ger stöd och styrka till undersöknings trovärdighet. Dock vill vi påpeka att det är utifrån de 
intervjuades upplevelser och hur de upplever att infärgningen fungerar i deras vardag, och på 
detta baseras vår undersökning.  
 

 

Resultatdiskussion  
 
En klar majoritet av de intervjuade ansåg att fördelarna med infärgning eller integrering är att 
det ger en helhetsbild för eleven och att intresset för kärnämnet ökar. Detta stämmer enligt 
Perssons (2005) och Thyréns (2006) forskning. Vi finner även stöd i skolans styrdokument 
där Utbildningsdepartementet skriver följande. ”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap 
kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som 
förutsätter och samspelar med varandra Undervisningen får inte ensidigt betona den ena 
eller den andra kunskapsformen” (Utbildningsdepartementet, Lpf, 94, s. 6). Dessa förutsätts 
samspela med varandra för att eleven ska uppnå en helhetssyn under sina studier. 
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Enligt inlärningsforskningen har förståelsen om individens lärande genomgått en omdaning 
och den kan beskrivas i tre steg. Dessa tre steg finns beskrivna av skolverket i särtrycket 
Bildning och kunskap Skolverket, (2003). 
 
 

1. Lärande som införlivande av yttre kunskaper. 
 

2. Lärande som förståelse utifrån elevens utvecklingsnivåer.  
 

3. Lärande som ett samspel mellan individ och miljö. 
 
Genom att skapa förutsättningar för harmonisering med omgivningen lär sig eleverna och på 
så vis skapas förutsättningen för ytterligare en kunskapsdimension. John Dewey menade för 
att eleverna ska skapa ytterligare en dimension till sitt kunnande är det av vikt att eleven tar 
till sig både karaktärsämneskunskaper och kärnämneskunskaper för att tillgodogöra sig 
helheten. (Stensmo, 1994).   
 
Skolverket, (2003). Skriver följande ”I skolan skall det finnas en balans mellan praktiska och 
teoretiska kunskapsformer. Genom reflexion över praktiska erfarenheter och praktisk 
erfarenhet av teoretiskt arbete utvecklas förmågan till tänkande och reflexion och läggs en 
första grund för utveckling av ett vetenskapligt förhållningssätt. I det kunskapande arbetet 
ingår också kreativa, estetiska och etiska dimensioner” (Skolverket, 2003, s. 47).  
 
Nästan alla var överens om att infärgning möjliggör en helhetsbild för eleven och denna 
helhetsbild skapar även en ökning av motivationen enligt de intervjuade. Viket vi tidigare har 
påpekat menade Deweys att teori bäst kan förstås om det studeras i praktiken och där igenom 
leda till teoretisk kunskap. Eleven måste se uppgiften som det arbetar med relaterad till 
sammanhanget för att det lättare ska bli begripligt (Stensmo, 1994).   
 
Vidare menade Deweys att teori bäst kan förstås om det studeras i praktiken och där igenom 
leda till teoretisk kunskap. Eleven måste se uppgiften som det arbetar med relaterad till 
sammanhanget för att det lättare ska bli begripligt (Stensmo, 1994).   
 
Tiden uppfattades både som hinder och möjlighet, tiden som hinder såg de intervjuad i dagens 
organisation av lektionerna och schemaläggningen. För att skapa kontinuerlig infärgning ville 
en majoritet av det intervjuade att tiden skulle schemaläggas gärna i block i en för eller 
eftermiddag. Där alla berörda lärare gavs tillfälle att närvara. Denna lösning ansåg de 
intervjuade kommer att skapa de förutsättningar som lärarna behövde i fråga om tid för 
planerig och genomförande. Med ett sådant arbetssätt såg något mindre än hälften av 
kärnämneslärarna ytterligare vinster i form av ökat samarbete och större inblick i 
karaktärsämnet viket kan ses som en form av vidareutbildning. Dessa lösningar som lärarna 
föreslår är för att kunna använda tidsvinsten optimalt. Precis som Rudhe (1996) menar måste 
kärnämnesläraren vara insatt i och visa respekt för karaktärsämnet gentemot elever och den 
rådande samhällskulturen i respektive program. Rudhe (1996) lyfter fram liknade möjligheter 
och hinder samt vinster vid ett schema och organisationsförändring. 
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 ”Vilka är då arbetslagets vinster? Den ömsesidiga kunskapen om de båda lärarkategoriernas 
arbetssituation är en./../En annan och kanske ännu viktigare vinst är den gemensamma hel-
hetsbilden av eleven, menar lärarna. Den ger ett nödvändigt fokus i en lärartillvaro som för 
kärnämneslärarnas del präglas av arbete på flera program vilket innebär drygt 200 elever 
per lärare. Det stora problemet är bristen på tid: för gemensam planering och för gemensamt 
arbete i klasserna” (Rudhe, 1996, s. 13). 
 
 
Vidare ansåg hälften att avsaknaden av relevant utbildningsmaterial var en ett hinder som 
skapade problem för att göra infärgning. Här bör skolan naturligtvis ställa större krav vid sina 
inköp av studiematerial så att relevant och naturtroget infärgat studiematerial ingår i elevens 
vardag. 
 
  
Ett fåtal av de intervjuade ansåg att styrdokument och nationella prov utgjorde ett hinder för 
infärgning och borde anpassas till dagens konstruktivistisk lärandeteori. Här måste skolverket 
sätta sig ner och titta över programmål och kursmål så att de synkroniserar med varandra på 
ett tillfredställande och relevant sätt. 
 

Egna reflektioner  
 
Vi tar med oss den erfarenheten att skolan är som en ”supertanker i ett badkar”, avsaknad av 
manöverutrymmer och att det är svårt att få tillstånd en förändring om hur elever lär fast 
forskningen tydligt belyser detta faktum att det behövs nya infallsvinklar för skolarbetet. 
Skolverket, kommunerna samt rektorer ska vara lite mera vågade i sitt arbetssätt för att skapa 
de rätta förutsättningarna. För ca 2000 år sedan pågick de en livlig debatt om hur 
mänskligheten ”lär sig” och denna diskussion pågår än i dag viket ställer många saker på sin 
spets. Har det funnits för många profeter under mänskighetens utveckling och har dessa tidiga 
pedagoger haft för stor makt över lärandet, ja vem vet? Det vi syftar på är att har det funnits 
ledare som utstakat vägen och mänskligheten har följt efter, utan att göra de nödvändiga 
reflektionerna. Har tidigare pedagoger satt sina avtryck så kraftigt i skolvärlden att det inte går 
att förändra tillvaron i skolan?  
 
Dessa reflektioner är genomförda i dag och ändå så är det i princip omöjligt att göra de 
nödvändiga förändringarna fast alla vet vad som borde göras. Svensk kunskapssyn har 
förändras under historien och det har blåst förändringens vindar över landet. Grunden lades 
året 1945 med genomförandet under mitten av 1960 talet. Det som dock är förvånade är att 
ingen eller lite fokus har lagts på skolan i att förändra schema och organisation när nya 
kunskapsteorier genomförts från stadsmakten. Här upplever vi att staten lämnat den viktigaste 
förändringen ogjord skolan är fortfarande kvar i en undervisningsform från munkarnas tid när 
det gäller organisationen av lektionerna. 
 
Vidare kan vi konstatera att det flesta lärare i dagens skola upplever tiden som en bristvara. I 
dagens samhälle ska människan producera mer på kortare tid och till lägre kostand vilket har 
svårt att går ihop med elevens lärande.  
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Tid i dagens samhälle är starkt förknippat med pengar och ekonomi vilket påverkar det beslut 
som fattas angående storlek på klasser och skolmaterial med mera. Organisationen i skolan 
måste våga göra förändrig där kostnaden initialt kan stiga och vinsten kommer för skolan och 
samhället i ett senare skede, det kommer en vinst för eleven och lärarna och samhället när 
eleven lämnar skolan med vettiga kunskaper som i sin tur borgar för arbete eller fortsatta 
studier. Det finns en viss mängd resurser och en viss mängs skoltid, frågan är bara hur vi 
använder dessa två faktorer? Även om många säger att det enda vi har är tid så måste tiden 
och resurserna användas på ett så optimalt sätt som möjligt för att svara upp till dagen 
samhälle och utveckling.  
 

Erfarenheter för framtiden  
 
Vår största erfarenhet vi tar med oss är att vi kommer att våga ta strid för förändringar där det 
behövs. Vi finner stöd i styrdokument och med det menar vi (Lpf 94 och programmålen samt 
kursmålen) för infärgning som form för undervisning. Vidare kommer via att debattera, agera, 
organisera och diskutera, med forskningen som vapen öppna ögonen på beslutsfattare så att 
förändringen sker med små steg mot morgondagens skola.  
 
Vidare har vi fått en klarare inblick i vad infärgningen kan ge för möjligheter om den används 
på rätt sätt som arbetsform. Vilka hinder som vi kommer att möta i skolans organisation och 
hur dessa hinder kan lösas. Vi har fått en inblick i forskningens komplexitet och att vi nu kan 
kritiskt granska och ifrågasätta det som skrivs, samt förmåga att läsa och förstå vad som 
skrivits. Vi kommer även att använda infärgningen filtigt i vår framtida undervisning och 
även presentera personligheter som har hela sitt förtroendekapital kvar hos eleverna. Detta 
görs för att eleverna ska se, förstå och mogna i att ta ansvar för sitt eget lärande.  
 

Fortsatt forskning  
 
Ett antal av de intervjuade lärarna främst på yrkesförberedandeprogrammen ansåg att eleverna 
fick svårigheter att klara de nationella proven om lärarna arbetade för mycket med infärgning 
som metod. Vissa ansåg även att de nationella proven i huvudsak var utformade för de 
studieförberedande programmen. Här bör forskningen undersöka utformningen av de 
nationella proven för yrkesförberedande programmen. Forskning bör även studera 
utformningen och upplägget på hur infärgningen som arbetsform utförs när resultatet inte är 
tillfredställande på de nationella proven för yrkesförberedandeprogrammen. 
 
Behovet av infärgning verkar vara större vid de yrkesförberedande programmen än de 
studieförberedande programmen vad beror detta på?  Vi ställer frågan utifrån våra informanter 
där det framkom att eleverna vid de yrkesförberedande programmen många gånger har högre 
intagningsbetyg och eleven borde därför vara förberedd på den teoretiska delen av skolan.  
 
Dagens skola genomsyras av en konstruktivistisk lärandeteori. Den konstruktivistisk 
lärandeteori är väl beskriven i boken Bildning och kunskap. Det som vi saknar är en 
genomgripande forskning på vilka organisatoriska förändringar som skall till stånd för att 
optimalt svara upp mot denna lärandeteori 
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Bilaga 1(2) 

 
Till lärarna. 

 
I vår utbildning som blivande lärare har universitetet i utbildningen tryckt på, och vurmat 
för infärgning av kärnämnen i karaktärsämnena. Skolan har pekat på alla de fördelar som 
kan vinnas med ett sådant arbetssätt, i form av motivation och inlärning mm.  
 
Syftet med vår c-uppsats är att belysa infärgning utifrån lärarens perspektiv. Vi vill göra 
detta via en fenomenologisk undersökning.  
 
Vid kommer att sammanställa och redovisa den väsentliga innebörden och längre 
intervjutexter reduceras till kortare och koncisare formuleringar i vår c-uppsats  
 
Vi arbetar utifrån vetenskapsrådets etikregler vad gäller samhällsvetenskapliga och 
humanistiska planet.  
 
Dessa frågor kommer vi att ställa och det vore bra om ni hade funderat lite runt svaren ni 
vill ge oss. Spar och ta med dina eventuella stödnoteringar.  
 

• Vilka möjligheter ser kärnämnesläraren med infärgning? 
• Vilka hinder ser kärnämnesläraren för att öka infärgningen? 
• Hur kan dessa eventuellt hinder överbryggas? 
 

 
 
 
Förtydligande av etiska rådets regler vi forskning:  
 
Du som blir tillfrågad beslutar själv om du vill delta. 
Konfidentialitetskravet innebär att du är helt anonym i vår rapport 
Nyttjandekravet innebär att det är endast till våran c-uppsats som era svar kommer att användas, övrigt material kommer att förstöras.  
Du väljer själv när och om du vill avbryta intervjun utan att du behöver motivera dig varför. Etiska rådet (2006) 
 

 
 
 
Tack på förhand  
 
 
Ivan Berggren och Robert Bergman 
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Bilaga (2)2 

 
Möjligheter  
 

Tidsvinst för alla var att ”släppa iväg” elever som blev klara med kursen tidigt för att göra 
annat, läraren kunde använda mera tid till elever i behov av stöd.  
Börja där eleven är ! 
(Det finns elever som har stannat från årskurs sex och inte förstått eller fått det stöd som 
behövts under tiden i högstadiet ca tre år av misslyckande dessa kräver tid och 
engagemang för att bygga upp självförtroende t.ex en samtal med läraren och en påse 
Ahlgrens bilar och vi kommer igång med procent räkning.)    
Om dialogen finns bör inte eleven göra likartade kapitel i t.ex matten och verkstadsteorin = 
tidsvinst som kan användas till andra elever.     
 
”släppa iväg” = eleverna börjar med nästa kurs eller övar mera på karaktärsämnet tills 
det blev dags för den nya kursen i kärnämnet. Egen not. 

 
Hinder  
 
Ett hinder är jag själv som lärare ”vill jag” jobba med kärnämnes läraren och vill jag 
utelämna mig själv till ett samarbete med kollegorna, t.ex. öppna mina lektioner för 
kollegor. 
 
Olika program kräver olika stilar för en effektiv och verklighetsbaserad infärgning detta 
kräver stora arbetsinsatser av berörda lärare som skall genomföra detta.  
 
( egen notering läraren i fråga är på flera program fordons, bygg, el, energi och samhälls 
detta gör att läraren blir splittrad och det kräver mycket av läraren, läraren vill att även 
karaktärsämnesläraren kan komma och säg var det befinner sig och vad som bör eller inte 
bör tas upp t.ex. i matten)   
 
Utebliven dialog mellan kollegor. 
 
Läraren måste vara säker i sin roll som lärare för att veta vad som ska göras med eleverna 
för att infärgningen ska bil ett bra verktyg för alla. 
 
Schemat är ett hinder = Se lösning  
 
I grupper av elever kan behov av stöd vara större och infärgningen skulle stjälpa eleven. 
Det skulle bara splittra eleven ytterligare. 
 
Att höra ett uttryck som ”eleven i centrum” ska inte behövas för där ska eleven alltid vara, 
men vissa lärare har nog inte förstått detta.   
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Lösningar 
 

Schemat ska vara ”blockat” för gemensamma lektioner t.ex en förmiddag eller eftermiddag 
i vecka. 
 
Ej för stora projekt det ska vara hanterbart. Viktigt med återkopplig till eleverna, 
utmaningen är: vad ska jag göra, hur mycket ska jag göra och när ska jag göra det, detta 
måste var bestämt i förväg innan projektet dra i gång.  
 
Alla lärare måste vara med i projektet  
 
Läraren måste utveckla sitt eget intresse för infärgning  
 
Samhällets förändra ständigt och läraren måste följa med vilket inte alltid sker !! , det 
kommer att bli mycket bättre när stofilerna går i pension  
 
 
 


