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Resumé 

Arbetets art: Examensarbete i lärarutbildning, Grundnivå, 15 hp, Högskolan i Halmstad 

Titel: Lärares syn på att arbeta med infärgning 

Sidantal: 30 

Författare: Peter Karlsson och Camilla Gustafsson 

Handledare: Arne Andersson 

Datum: December 2011 

Nyckelord: Infärgningsprojekt. karaktärsämneslärare, kärnämneslärare, motivation,   

samarbete, tid och planering.  

Det har visat sig under många år att elever som väljer yrkesinriktat program är mindre 

motiverade till att läsa kärnämnen. Syftet med denna studie är att undersöka om och hur 

lärarna kan skapa förutsättningar för att arbeta med infärgning. För att ta reda på 

förutsättningarna för att arbeta med infärgning har vi intervjuat sex behöriga lärare som 

arbetar på en gymnasieskola i Västra Götaland. Studien genomfördes med en kvalitativ 

ansats. I studien visade det sig att respondenterna är villiga till att arbeta med 

infärgningsprojekt, men det finns inte tillräckligt med arbetstid till planering för att arbeta på 

detta sätt. Det visade sig att många lärare upplevde att de saknar tydliga direktiv från 

skolledningen när det gäller att arbeta med infärgning. 

Vår slutsats är att om lärarna på skolan ska kunna komma igång med infärgning, så behöver 

skolledningen anpassa schemapositioner och skapa tid för lärarna att planera arbeten med 

infärgning.  



 

Abstract  
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It has been shown for many years that students who choose vocational programs are less 

motivated to learn core subjects. The purpose of this study is to examine whether and how 

teachers can create opportunities to work with dyeing. To find out the prerequisites for 

working with dyeing we interviewed six certified teachers who work at a secondary school in 

Västra Götaland. The study was conducted with a qualitative approach. The study showed that 

the respondents are willing to work with dyeing projects, but there is not enough working 

hours for planning to work with that approach. It turned out that many teachers felt that they 

lack clear directives from the school administration when it comes to working with the 

dyeing. 

Our conclusion is that if the school board wants to promote the dyeing approach among the 

teachers, there is a need for scheduling changes to create time for teachers to plan their work 

with dyeing. 
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1. Inledning 

I denna studie är fokus på behöriga karaktärsämneslärare och kärnämneslärares uppfattningar 

om förutsättningar för infärgning på gymnasieskolans yrkesförberedande program. Av 

tidsskäl har vi begränsat studien till att endast omfatta lärare. 

Vi har under vår tid på Halmstad högskola läst yrkeslärarutbildningen och tagit del av flera 

lärorika undervisningsmetoder. Vi arbetar själva som yrkeslärare på en gymnasieskola i 

Västra Götaland, där vi undervisar på måleriprogrammet. Vi har arbetat som yrkeslärare i fyra 

respektive sex år. I vårt arbete upplever vi att en del av eleverna har det svårt med 

motivationen, när de ska läsa kärnämnen. Den forskning och de studier som vi har tagit del av 

visar också att elever har svårt med motivationen när de ska läsa kärnämnen. För att öka 

elevernas motivation till att läsa kärnämnen på ett praktiskt program, kan ett sätt vara att 

lärarna arbetar med infärgning mellan karaktärsämnen och kärnämnen.  
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1.1 Bakgrund 

1991 blev de tvååriga yrkesutbildningarna treåriga. Anledningen till att yrkesutbildningarna 

blev treåriga var att man från statligt håll önskade göra yrkesutbildningarna 

högskoleförberedande. Genom att yrkesutbildningarna blev högskoleförberedande gavs även 

eleverna på dessa program en större möjlighet till vidare studier. 

Elever som idag söker till en gymnasieutbildning kan välja mellan 18 stycken nationella 

program. Det finns 12 stycken yrkesförberedande program och 6 stycken högskole-

förberedande program. Elever som går ett yrkesförberedande program ska efter sin utbildning 

vara väl förbereda för yrkeslivet och efter sin yrkesutbildning ska eleven kunna påbörja ett 

yrke. Elever som läser på ett yrkesprogram ska ges möjligheten att kunna läsa kurser på 

individuella valet för att uppnå grundläggande högskolebehörighet under sina tre år på sin 

gymnasieutbildning. Elever som läser ett yrkesprogram ska ha yrkesexamen samt ha 

godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6 för att få 

grundläggande högskolebehörighet. 

Det har visat sig under många år att elever som väljer yrkesinriktat program är mindre 

motiverade till att läsa kärnämnen. Många lärare ställer sig frågan, hur de ska kunna göra för 

att motivera och intressera eleverna till att läsa kärnämnen. I oktober 1995 började det växa 

fram en modell med samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen, kärnämneslärare och 

karaktärsämneslärare. Skolverket och parlamentariska gymnasiekommittén genomförde åtta 

konferenser för skolledare och lärare runt om i landet. Efter dessa konferenser togs det fram 

olika former på samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen.      

Rudhe (1996) nämner i boken Ur nöd - i lust ett problem att elever som läser på ett 

yrkesprogram kan ha svårt med motivationen när eleven ska läsa kärnämnen. Eleven kanske 

vill arbeta med karaktärsämnet till den yrkesingång som eleven har valt och motivationen till 

att läsa kärnämnen minskar hos eleven. Det problem som lärarna upplevde var hur de ska 

motivera eleverna till att läsa kärnämnen på ett yrkesinriktat program. I boken Ur nöd – i lust 

som Rudhe har tagit fram finns det olika material till att inspirera lärare till att arbeta med 

infärgning.  

Skolverkets (1998) rapport Gymnasieskola för alla andra är en studie om marginalisering och 

utslagning i gymnasieskolan. I studien visar det sig att flertalet elever som har gått 
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yrkesförberedande program de senaste åren inte har lyckas med att nå godkänt i ett flertal 

ämnen och det är kärnämnena som är det stora problemet. Eleverna upplever inte själva att de 

har problem med kärnämnena, utan de tycker att det är fel på undervisningen. I studien visar 

det sig att det finns flera faktorer som försvårar relationen mellan kärnämnen och yrkeselever. 

En faktor är att eleverna har valt en yrkesinriktning, vilket gör att elevens intresse dominerar 

till att läsa karaktärsämnen. I rapporten talas det om att det är stor skillnad mellan 

yrkesprogrammens karaktärsämnen och kärnämnen, det är något som skolan förstärker genom 

att arbetssättet är mer självständigt i karaktärsämnena, där eleverna får ta ansvar för både 

arbete och för sin egen planering medan kärnämneslektionerna ofta består av traditionell 

katederundervisning. Eleverna upplever kärnämnesundervisning som en förlängning av 

grundskolan.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om och hur man kan skapa förutsättningar för att 

arbeta med infärgning. Studien är genomförd på en liten gymnasieskola i Västra Götalands 

län. De lärare som ingår i denna studie är 6 stycken behöriga lärare, varav tre stycken är 

kärnämneslärare och tre stycken är karaktärsämneslärare. 

1.3 Frågeställningar 

Ett problem med infärgning på den studerade skolan är att kärnämneslärarna och 

karaktärsämneslärarna upplever att det är svårt att komma igång med infärgning. Vi vill ta 

reda på orsakerna. Vi är också intresserade av att se vilka möjligheter som finns med 

infärgning. 

 Finns det svårigheter och hinder kopplade till att arbeta med infärgning? 

 Hur ser lärarna på att arbeta med infärgning? 

 Hur motiverade är lärarna till att arbeta med infärgning? 

1.4 Avgränsningar 

Vi har slumpvis valt ut tre kärnämneslärare och tre karaktärsämneslärare samtliga med 

behörighet som deltar i studien. Dessa lärare arbetar på ett gymnasium som enbart erbjuder 

eleverna att läsa ett yrkesförberedande program. Att vi just valde ett gymnasium med dessa 

program, är att vår upplevelse är att elever som läser på ett praktiskt program är mindre 

motiverade att läsa kärnämnen. Anledningen till att vi valde ut sex stycken lärare är att tiden 



4 

 

inte rymdes för att intervjua flera lärare. För att få en variation valde vi slumpvis tre stycken 

behöriga kärnämneslärare och tre stycken behöriga karaktärsämneslärare. Varför vi just valde 

att intervjua behöriga lärare är att dessa lärare har läst lärarutbildningen och genom att lärarna 

har läst lärarutbildningen så har lärarna teoretiska förutsättningar med att arbeta med olika 

undervisningsmetoder. I studien kommer vi inte att studera hur eleverna ser på att arbeta med 

infärgning. Anledningen till att vi inte har valt att ta med eleverna i studien är tidsbrist.  
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2. Teoretiska utgångspunkter, dokumentation och 

styrdokument 

Detta kapitel innehåller en redovisning av genomgången litteratur. Först sker en redovisning 

av de styrdokument som lärarna är skyldiga att förhålla sig till. Sedan sker en beskrivning av 

teoretiska utgångspunkter som beskriver vad infärgning innebär, olika skolkulturer, samarbete 

och motivation, en doktorsavhandling som handlar om yrkesutbildning, en doktorsavhandling 

som handlar om gymnasielärare -perspektiv på lärares arbete och yrkesutveckling och till sist 

en dokumentation från en studie som Skolverket har gjort på Högbergsskolan.   

2.1 Styrdokument 

Gymnasieskolan regleras idag via ett antal så kallade styrdokument och framför allt genom 

skollagen, läroplanen, Lpf 94 och kursplanerna. I början på 1990-talet togs det ett politiskt 

beslut om att upprätta en ny läroplan, den gamla läroplanen från 1970. Lgy 70 skulle ersättas 

av en ny läroplan. Denna nya läroplanen gäller fortfarande idag och heter Lpf 94 dvs. 

Läroplan för de frivilliga skolformerna (Skolverket 2006).  

Lärarnas främsta styrdokument är Lpf 94. I Lpf 94 under avsnitt 1.2 kan man läsa om 

”Kunskap och lärande” där ”Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får 

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

sammanhang, vilket fodrar särskild uppmärksamhet i en kursutformad skola (Skolverket 

2006, s. 6). I Lpf 94 under avsnitt 1.2 kan man se ”Den enskilda skolans utveckling” genom 

att ”Skolan skall sträva efter flexibla lösningar för organisation, kursutbud och 

arbetsformer” (Skolverket 2006, s. 7). Det står också att skolan måste utvecklas, så skolan 

kan svara för uppställda mål. För att skolan ska utvecklas så måste skolan hela tiden 

ifrågasätta sina undervisningsmål och arbetsformer, utvärdera sina resultat och pröva nya 

metoder (Skolverket 2006). 

I Lpf 94 under avsnitt 2.6 ”Rektors ansvar” står det att rektorn har ett ansvar för att ”det 

kommer till stånd samverkan mellan lärare i olika kurser så att eleverna får ett sammanhang 

i sina studier” (Skolverket 2006, s. 17). Det framkommer också i Lpf 94 att rektorn har 

ansvar för ”undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer anpassas efter elevernas 

skiftande behov och förutsättningar” (Skolverket 2006, s. 16).  
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I Lpf 94 under avsnitt 2.1 ”kunskaper” står det om de mål skolan skall uppnå genom att 

skolan ansvarar för att varje elev ”kan använda engelska på ett funktionellt sätt i yrkes- och 

vardagsliv och för fortsatta studier” och att eleven ”kan formulera, analysera och lösa 

matematiska problem av betydelse för yrkes- och vardagsliv. (Skolverket 2006, s. 10) De 

riktlinjer som läraren skall arbeta med i skolan är att samverka med andra lärare i arbetet för 

att nå utbildningsmålen. Det står också att läraren skall i sin undervisning skapa en balans 

mellan teoretiska och praktiska kunskaper som främjar elevernas lärande. Rudhe menar att det 

är viktigt att karaktärsämnes-läraren legitimerar kärnämnena inför eleverna. Genom att 

karaktärsämneslärarna frågar eleverna hur det går i kärnämnena så stärker det kärnämnenas 

ställning hos eleverna, eftersom karaktärämnesläraren är elevernas auktoritet (Rudhe 1996, 

s.13). 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

Enligt Rudhe kan infärgning enklast beskrivas som att kärnämnet används som redskap i 

karaktärsämnet eller omvänt att man i kärnämnet använder stoff från karaktärsämnet. På detta 

sätt skapar man en helhet i studierna som ökar motivationen hos eleverna och att arbeta med 

infärgning är ett sätt som utgår från elevernas intresse för karaktärsämnet. Hon beskriver 

också att infärgning fungerar som bäst när den uppstår ur konkreta situationer (Rudhe 1996, 

s.29). Det Rudhe (1996) tar upp är att det är viktigt att tydliggör de båda lärarkategoriernas 

samarbete inför eleverna. Genom att tydliggöra samarbetet mellan karaktärsämneslärarna och 

kärnämneslärarna kan man visa eleverna att det gemensamma samtalet mellan lärarna och 

gemensamma arbetet kring texterna som eleverna ska arbeta med, kan skapa ett lugn i 

klassrummet och eleverna upplever att lärarna känner eleverna bättre och att lärarna har en 

gemensam uppfattning om hur eleverna ska nå målen.  

En uppfattning som Rudhe (1996) har med att arbeta med helheten är att schemapositioner 

bör fungera för att få ihop ett infärgningsprojekt. Ett exempel som Rudhe nämner är att 

lärarna arbetar i programlag och lägger sina egna scheman för att kunna arbeta med 

infärgningsprojekt. Rudhe nämner också att genom organisatorisk nivå kan det handla om 

gemensam planeringstid, gemensamma arbetsrum för lärarna, gemensamma lärarlag eller 

närliggande undervisningslokaler. För att skapa motivation hos eleverna när det gäller att läsa 

kärnämnen är det viktigt enligt Rudhe att skapa en helhet av karaktärsämnen och kärnämnen. 

En orsak till elevernas brist på motivation till att läsa kärnämnen är att eleverna upplever 
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kärnämnena som främmande och meningslösa och att eleverna kan ha dåliga förkunskaper 

(Rudhe 1996). 

Det Hansson (2009) tar upp är att allt fler elever som kommer till gymnasieskolan har dåligt 

självförtroende och låg motivation för sina studier. Hansson menar att man måste ta tillvara på 

elevernas praktiska intresse och förmåga. En anledning till att det har gått snett för eleven kan 

enligt Hansson vara att eleven inte har förstått undervisningen i olika ämnen eller vad 

kunskapen ska användas till (Hansson 2009, s.178). Det Dysthe (2003) nämner är att 

motivation och engagemang är avgörande för elevens lärande. Dysthe pekar på den 

behavioristiska grunduppfattningen att motivation kommer i form av belöning och straff för 

att försvaga eller förstärka sambandet mellan beteende och inlärning. Kognitivisterna däremot 

är mer intresserade av den inre motivationen, och menar att barn är naturligt motiverade till 

att lära sig något nytt. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv menar Dysthe att det finns ett inbyggt samband mellan 

motivation och samhällets och kulturens förväntningar på sina barn och ungdomar. Barnen lär 

sig meningsfullt och motiverande när de upplever att de olika miljöer där de utövar 

verksamhet hänger samman. Enligt Dysthe är det avgörande för att skapa motivationen hur 

skolan lyckas skapa en god läromiljö och situationer som stimulerar till aktivt deltagande och 

ur sociokulturella perspektiv visar det att viljan till att lära beror på meningsfullhet (Dysthe 

2003). 

Det Torbjörn Nilsson tar upp i Hansson (2009) är att när en elev ska räkna ut ett varvtal vid 

svarvning så borde kärn- och karaktärsämneslärarna tillsammans kunna lyfta ut detta moment 

ur verkstaden och in i matematiksalen, men det krävs då en förståelse mellan eleverna och 

läraren, vad de gör och varför de gör på detta sätt. Ett annat exempel på hur man som lärare 

kan arbeta med kärnämnen i karaktärsämnet eller karaktärsämnet i kärnämnet är det Torbjörn 

Nilsson tar upp i Hansson (2009) är att eleverna kan skriva loggbok. Att vara ensam lärare i 

loggboks skrivande kan innebära svårighet för läraren när det gäller att ge respons och 

feedback till eleven, därför prioriterar lärare ofta bort denna arbetsuppgift. Som 

kärnämneslärare kan svårigheten vara att ge eleven feedback i ämnet och som karaktärs 

ämneslärare kan det vara svårt att ge feedback i svenska språket och skrivprocesser. Ett sätt 

att få motivation till att arbeta med loggboksskrivande kan vara att lärarna tittar på sina egna 

kunskapsområden. T.ex. som att svenskläraren tittar på språket, en del avsnitt kan översättas 
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på engelska och religionsläraren kan lägga till etiska frågeställningar i loggboken och 

karaktärsämnesläraren ger feedback i ämnet som eleven arbetar i. Genom att bygga en dialog 

med eleverna i loggboken så kan läraren styra inlärningen med direkta frågor, kommentarer 

och bedöma elevernas prestationer. Genom att eleverna får skriva loggbok kan det öka 

elevernas ansvarstagande och på så sätt kan deras studiemotivation öka genom att se 

samspelet mellan karaktärsämnet och i kärnämnet (Hansson 2009).           

Det Hargreaves tar upp i Ohlsson (2004) är att det går att urskilja olika typer av skolkulturer 

som etableras i den lokala skolan. Hargreaves redogör för fyra olika skolkulturer som han 

kallar för ”individualistiska, den samarbetsinriktade, den påtvingade kollegialiteten samt den 

balkaniserade skolkulturen”. Den individualistiska kulturen innebär en traditionell kultur där 

lärarna arbetar individuellt och det sällan förekommer något samarbete mellan lärarna. Den 

samarbetsinriktade kulturen är när lärarna spontant och frivilligt samarbetar och bildar 

konstellationer. Den påtvingade kollegialiteten är när lärarna tvingas till att samarbeta och 

delta i samarbetsprojekt, fast lärarna hellre vill arbeta på något annat sätt. Ett sådant exempel 

kan vara att skolledningen har bestämt att alla lärare ska vara med i ett utvecklingsprojekt, där 

lärarna upplever att det inte finns något motiv för medverkan och lärarna saknar tid för att 

medverka. Den balkaniserade skolkulturen innebär olika grupperingar med olika status som 

också drar upp skarpa gränser mellan varandra. Det kan t.ex. vara att olika ämnesgrupper 

isolerar sig och undviker kontakt med de lärare som de tycker är mindre värda (Ohlsson, 

2004, s.17). Hargreaves nämner också att individualistiskt arbete ofta beskrivs som negativt, 

men individualiteten har också positiva betydelse som t.ex. att det finns en medvetenhet om 

vad man gör och säkerhet i arbetet. Individualisten hos lärarna innebär viktiga förutsättningar 

för kompetent arbete så det inte bara blir en anpassning till normer om lagarbete (Ohlsson 

2004).  

Kernell (2002) menar att lärarlag saknar tid under arbetsveckan och detta kan vara en 

anledning till att inte lärarlagen får någon luft under vingarna. Detta har inneburit att flera 

lärare har lämnat sina arbetslag för att det inte har gett den utdelning som man har hoppats på 

och förväntningarna har varit höga på att man ska åstadkomma något positivt i lärarlaget. 

Enligt Kernell har det visat sig att man har formulerat samarbete med att det skulle 

effektivisera verksamheten i tid, men det har det inte. Lagarbete har inneburit att det handlar 

om en kvalitetshöjning av verksamheten och inte tidsbesparing (Kernell, 2002, s.192). 
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Det Kveli (1994) tar upp är att dagens skola inte kan lösa de stora uppgifterna endast med 

hjälp av de enskilda lärarna. Kveli menar är att det krävs ett samarbete mellan människor som 

tillsammans har en bred kompetens (Kveli 1994, s.41). Rudhe (1996) hävdar att lärare och 

elever måste få chansen att pröva och misslyckas med att arbeta med större projekt.  

Kveli uttrycker sig att samarbete kan vara tidskrävande och besvärligt och att det kanske inte 

leder till något positivt resultat, men genom att aktivt lära sig att samarbeta så kan det göra att 

man undviker en del fallgropar och man kan också förstärka de positiva effekterna. 

Ytterligare en erfarenhet som Kveli tar upp är att samarbete kan skapa konflikter och 

oenigheter, vilket man måste försöka hantera snyggt i en grupp. De svårigheter som kan 

finnas i att samarbeta är att man måste mötas med ”öppen kommunikation och en vilja till att 

tillsammans hitta nya och bättre lösningar” (Kveli 1994, s.154).   

Lundström (2007) har i sin doktorsavhandling intervjuat yrkeslärare kring samarbetsfrågor. I 

forskningen visar det sig att yrkeslärarna upplever att det krävs en mer specifik kunskap i 

respektive kurs och att de har svårt att förstå fackuttrycken i respektive kurs. En annan 

svårighet som Lundström lyfter fram är det faktum att man arbetar i olika lokaler, vilket gör 

att lärarkåren blir splittrad.  

I Berglunds (2009) doktorsavhandling ”Byggarbetsplatsen som skola – eller skola som 

byggarbetsplats” betonas att det inte finns speciellt mycket forskning att tillgå på området 

infärgning. I avhandlingen beskrivs ett projekt där det framkommer spänningar i 

lärarkollegiet. Två kärnämneslärare flyttade från skolans huvudbyggnad, där övriga 

kärnämneslärarna arbetade för att delta i ett infärgningsprojekt, där både industriprogrammet 

och byggprogrammet höll till. Flytten skapade en stark spänning mellan de övriga kärnämnes 

lärare och yrkeslärarna. Yrkeslärarna menade att flytten från huvudbyggnaden hade ett 

symboliskt värde, däremot blev de inte längre populära bland merparten av kärnämneslärarna.  

En kärnämneslärare vill tona ner den konflikt som uppstod, den tycker att det är viktigt att ha 

kontakten med de övriga kärnämneslärarna för att hålla sig uppdaterad i sitt ämne. Genom att 

kärnämneslärarna flyttade ut till annexbyggnaden har det inneburit att yrkeslärarna kan vara 

med och påverka innehållet i kärnämnena och kärnämneslärarna deltar i yrkesämnena. 

Kärnämneslärarna menar att när de har undervisning i annexbyggnaden så kommer de 

närmare eleverna och lär känna eleverna bättre. 
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En utav kärnämneslärarna har tidigare erfarenheter med att arbeta med infärgning på 

industriprogrammet, då den läraren har en tidigare bakgrund som industriarbetare innan den 

utbilda sig till lärare. Kärnämneslärarna tycker det är viktigt att anknyta kärnämnen till yrket. 

Flytten ut till annexet av kärnämneslärarna har inneburit möjligheter till att samarbeta mellan 

kärnämneslärarna och karaktärsämneslärarna och de får en inblick i varandras ämnen. 

Samarbetet mellan yrkeslärarna och kärnämneslärarna i annexbyggnaden har inneburit att 

samverkan har luckrats upp, men det har skapat nya spänningar mellan kärnämneslärarna i 

samband med infärgningen. Kärnämneslärarna som förespråkar infärgning möts av motstånd 

av de kärnämneslärarna i huvudbyggnaden, som menar att de har förfuskat ämnena genom att 

ge ämnena yrkesinnehåll. 

Lindberg beskriver i Berglunds doktorsavhandling att vid klassrumsstudier där yrkeslärare 

och kärnämneslärare arbetar med infärgning så ökar elevens yrkeskunnande genom 

infärgningsprojekt, i jämförelse med enbart yrkesundervisning. Lindberg menar också, för att 

utveckla en infärgningsprocess behövs en sammansättning av yrkeslärare och kärnämnes-

lärare, där de båda har en bred och gedigen ämneskompetens. Lindberg nämner också att 

infärgningen kan bli mer lyckad när en kärnämneslärare har tidigare yrkeserfarenheter från 

arbetslivet (Berglund 2009). 

2.3 Dokumentation 

Skolverket menar att det är en förutsättning för att lyckas med infärgningsprojekt att 

kärnämneslärare, karaktärsämneslärare och elever samverkar i att lösa uppgifter. 

Skolverket tar i en studie gjord på Högbergsskolan (Skolverket 2004) upp att, genom att 

arbeta med infärgningsprojekt så krävs det en större insats av kärnämnesläraren och att de 

behöver lära sig elevernas karaktärsämne för att forma ett infärgningsprojekt. Skolverket 

nämner också att det kanske inte är möjligt att arbeta med alla moment i kursen och att det 

måste ges tid och utrymme för att arbeta med infärgningsprojekt (Skolverket 2004). 

Skolverket (2011) har tagit fram föreskrifter för vad som gäller den nya Gymnasieskolan 

2011. Skolverket (2011, s.13) säger att ”i gymnasieskolan 2011 ska gymnasiegemensamma 

ämnen samspela med programmets karaktärsämnen”. I Gymnasieskolan 2011 står det att 

gymnasiegemensamma ämnena har en viktig betydelse, genom att eleverna ska kunna 



11 

 

utveckla kunskaper för yrkesverksamhet och fortsatta studier, genom samspel mellan alla 

ämnen som ingår i programmet ska eleven utveckla sina kunskaper (Skolverket 2011). 
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3. Metod och genomförande 

3.1 Metodval 

Det finns olika val av metoder i en forskningsprocess. Bell (2005, s.17) beskriver kvantitativ 

forskning som en fråga om att samla in fakta och studera samband mellan de olika 

sammansättningarna. Forskaren operationaliserar företeelser vilket i detta sammanhang 

betyder att forskaren mäter och använder vetenskapliga tekniker som statistiska bearbetningar 

och analysmetoder och till sist framställa kvantifierbara och generaliserbara slutsatser. Ett 

exempel på en kvantitativ ansats är när forskaren gör en datainsamling i en 

enkätundersökning. 

Alternativet är den kvalitativa ansatsen som Kvale (2009, s.17) beskriver som att den riktar in 

sig mot att försöka förstå undersökningspersonerna genom samtal eller observation. 

Beskrivningarna handlar ofta om hur lärarna upplever sin värld och sina erfarenheter inom 

yrket. Nylén (2005 s, 10) menar att den kvalitativa forskningsorienteringen innebär att hitta 

betydelser och meningar i de resultat som kommer fram i ett forskningsprojekt, alltså att 

forskaren söker kunskap som skall granskas och tolkas för att kunna förstå fenomenet. 

I vår studie har vi valt ett kvalitativt angreppssätt eftersom vi tycker det passar vårt syfte, dvs. 

att närmare studera infärgningens förutsättningar på en viss skola. 

3.2 Selektion, urval 

På skolan där vi genomförde studien arbetar tio stycken behöriga lärare. Vi valde slumpvis ut 

sex stycken behöriga lärare på grund utav att inte tiden fanns för att intervjua fler lärare. 

Urvalet genomfördes genom att skriva de behöriga lärarnas namn på lappar, där vi sedan 

slumpvis drog tre stycken kärnämneslärare och tre stycken karaktärsämneslärare.   

3.3 Begreppet intervju 

Kvale (2009) beskriver att redan under antikens Grekland användes frågeteknik. ”Där 

Thukydides intervjuade människor som deltagit i peloponnesiska kriget för att skriva denna 

krigshistoria, och Sokrates utvecklade filosofisk kunskap genom dialoger med sina sofistiska 

motståndare”. Termen intervju har sitt ursprung från 1600-talet där den började användas 

(Kvale 2009, s.23).   
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Kvale (2009) utrycker att en intervju inte är som ett vanligt samtal mellan två jämställda 

kollegor, för det är forskaren som begränsar och säkerhetsställer intervjusamtalet (Kvale 

2009, s.19). 

3.4 Kvalitativa intervjuer 

Kvale (2009) beskriver att det finns en rad olika intervjuvariationer i en kvalitativ forskning 

beroende på syftet med forskningen. Han beskriver att det finns olika former som exempel 

datorstödda intervjuer som betyder att respondenten intervjuas genom e-post. Ett annat 

exempel är fokusgruppsintervju som innebär att en grupp människor intervjuas, där kan 

respondenterna uttrycka sina personliga åsikter i forskningsämnet. Målet med denna typ av 

intervjuform behöver inte leda till att respondenterna ska komma till ett samförstånd eller att 

finna lösningar. Det intressanta för forskaren är att lyfta fram deras olika uppfattningar i 

forskningsämnet (Kvale 2009, s163 - 164).  

I vår studie valde vi att utföra undersökningen ur ett kvalitativt angreppssätt med 

faktaintervjuer. Vi ville få fram respondenternas uppfattning om hur skolan arbetar med 

infärgning. I intervjuerna vill vi lyfta fram lärarnas syn på infärgning, hur man arbetar idag 

och vilka faktorer som krävs för att skapa förutsättning för att arbeta med infärgning. Sedan 

analyseras lärarnas svar utifrån de teorier, de styrdokument och den dokumentation som 

redovisas för att försöka ta fram sådant som kan vara hinder eller förutsättningar till att arbeta 

med infärgning. 

3.5 Bearbetningen av intervjuerna 

Vi arbetade fram ett manus för de frågorna vi ville ha svar på under intervjuerna, på ett sätt 

där känslan föll sig naturlig och dels för att intervjun skulle likna ett vanligt samtal kollegor i 

mellan. Några exempel på frågorna vi ställde till de intervjuade lärarna uttryckte, Vilka 

erfarenheter har du med att planera och arbeta med infärgning? Vad är du bra på när det 

gäller infärgning? (Se bilaga 1).   

Bell (2005) menar att intervjuer kan vara strukturerade eller ostrukturerade. Vid en 

strukturerad intervju menar Bell att forskaren har utformat färdiga frågeformulär som är enkla 

att sammanfatta och analysera. Den ostrukturerade intervjun kännetecknas att utifrån det bör 

den vara en skicklig intervjuare som är påläst och insatt i ämnet för att kunna få mängden av 

den viktiga informationen inom området som den ska utforska. Denna form påminner om ett 
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vanligt samtal till viss del men det är viktigt för forskaren att komma ihåg temat i 

undersökningen (Bell 2005 s, 159-161). 

Mestadels genomfördes de i studien ingående intervjuerna ostrukturerat, för respondenten 

gick ibland tillbaks till tidigare fråga, och utvecklade andra svar på det vi tidigare fått svar på. 

Vi upptäckte också att vid några fall av de avslutade och samanställda intervjuerna, fick vi gå 

tillbaks och fördjupa oss lite mer i några av frågorna där vi inte uppfattat respondenten 

korrekt. Detta ledde till att det uppstod andra former av följdfrågor som läraren fick 

förtydliga. Som ett exempel ”kan du utveckla hur du tänker”. 

Vi säkerhetsställde med de intervjuade att vi hade deras samtyckte som också Denscombe 

(2004) nämner, respondenten måste bli informerad om vilket syfte och vilken inblandning den 

har i forskningsprojektet. Respondenten ska också få information om vad den förväntas att 

göra och hur lång tid studien innefattar samt att respondenten inte är tvingad att vara kvar i 

projektet utan att den kan hoppa av när den vill (Denscombe 2004 s, 229). 

Vid intervjutillfällena fick lärarna bestämma vilken tidpunkt som passade bäst. Vi ville att 

lärarna skulle känna sig harmoniska och trygga, genom att utföra intervjuerna i en lokal där vi 

kunde vara ostörda. Vid intervjuerna spelade vi in samtalen för att få objektivitet av 

intervjuerna i abstraktionen, vilket menas att vi ville på ett säkert sätt få fram hur lärarna 

arbetar på skolan med infärgning. Ingen av lärarna besvärades av inspelningen utan de 

upplevde det som ett vanligt samtal där läraren fokuserade enbart på samtalet. Intervjuerna 

varade mellan 20-30 minuter för varje lärare, efter varje samtal avslutade vi med att fråga 

respondenten om den hade några mer tankar och funderingar kring forskningsområdet. Vi lät 

den intervjuade ta god tid på sig för att inte stressa respondenten. Lärarna fick efter 

utskrifterna ta del av det renskrivna materialet vi var noga med att vi båda använda oss av 

samma förvaringssätt vid utskrifterna, för att undvika att det skulle bli svårt att tolka de 

språkliga i intervjusamtalen. Kvale (2009) beskriver att det finns en grundregel vid utskrifter 

av intervju samtal, där det ska stå klart och tydligt på rapporten hur utskriften har utförts. På 

så sätt kunde vi säkerhetsställa giltigheten, och tillförlitligheten av respondenten, dvs. att vi 

skrivit det som respondenten sagt och ingenting annat. 

Bell (2005) nämner ett annat sätt som man kan sammanfatta intervjuer på, det exemplet är en 

transkribering som menas att forskaren skriver ut ordagrant vad den intervjuade har sagt. Där 
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det kan finnas nackdelar för forskaren. Det kan vara tidskrävande för varje intervjutimme kan 

ta fyra timmar att renskriva materialet efter en intervju (Bell 2005, s.166). 

Vi bearbetade materialet genom att läsa intervjusvaren, där vi sedan delade in intervjusvaren i 

olika kategorier som redovisas i resultatet under följande rubriker: Enstaka projekt, samarbete, 

tid och planering, organisatoriska faktorer, motivation, kompetens, kursmål och bedömning 

samt lokaler.  

En aspekt som är viktig är att ta hänsyn till är konfidentialitetskravet.  Kvale (2009) menar att 

det betyder att respondentens privata uppgifter som skulle kunna identifieras i undersökningen 

får bara användas i denna studie. Kvale (2009) nämner att man måste säkerhetsställa med 

respondenten att den förblir anonym.  

3.6 Etik 

Det åligger forskaren att ha det yttersta ansvaret att forskningen är av god kvalité och att den 

är moraliskt acceptabel, där Kvale (2009) beskriver att de finns etiska och moraliska rikt-

linjerna att tänka på under en process i en kvalitativ forskning som:  

Samtycke som enligt Kvale (2009) betyder att forskaren ska informera om det allmänna syftet 

med undersökningen samt om vilka risker och fördelar som kan vara förenade med studien 

(Kvale 2009). Denscombe (2004) beskriver att när forskaren tilldelar respondenten adekvat 

information syfte med en studie är inte respondenten förpliktad och tvingad till att stanna kvar 

i studien, utan respondenten kan dra sig ur vid vilken tidpunkt som helst. Det åligger 

forskarens ansvar att informera respondenten om detta (Denscombe 2004 s, 229). 

Konfidentialiteten Kvale (2009) menar att om respondentens uppgifter kan identifieras och 

hänföras till en viss person får inte dessa användas i något annat syfte än i denna 

undersökning. Respondenten ska kunna förbli anonym (Kvale 2009).  

Studien är genomfört på en liten skola och där vi valde att intervjuat sex stycken behöriga 

lärare. För att inte någon ska kunna avslöja vem som har sagt vad i intervjusvaren så väljer vi 

att inte ta med intervjusvaren som bilaga i denna forskning.  
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4. Resultatredovisning 

I denna del kommer vi att presentera utförandet av resultatet av de intervjuer som vi har 

genomfört på de sex behöriga lärarna. Vi sammanställde de olika svaren i olika kategorier. 

Dessa kategorier redovisades tidigare under metodavsnittet och finns representerade nedan 

som rubriker. Redovisningen kommer att ske på så sätt att skillnader och likheter i 

uppfattningar om infärgning lyfts fram. Efter denna redovisning följer ett avsnitt där vi 

sammanställer, analyserar och tolkar svaren. 

4.1 Enstaka projekt 

I intervjuerna framkom det att fem av sex lärare i någon form har arbetat med mindre enstaka 

infärgningsprojekt. Fyra av dessa fem lärare har ingen större erfarenhet av att planera och 

arbeta med större infärgningsprojekt. Den femte läraren har mer erfarenhet av att arbeta med 

större infärgningsprojekt, från en tidigare skola som läraren har arbetat på. Från dessa fyra 

lärare som har arbetat med de mindre enstaka projekten framkom det att lärarna själva skapat 

sina projekt med infärgning, som en karaktärsämneslärare sa:  

"När eleverna ska skriva en rapport, så säger jag som karaktärsämneslärare att jag tänker lämna denna 

rapport till svenskläraren, för då blir eleven mer noggrannare när det gäller stavning och meningsbyggnad 

i texterna." 

 

Två karaktärsämneslärare menade att lärarna på skolan måste våga pröva att starta upp ett 

större infärgningsprojekt och inte vara rädda för att misslyckas. En karaktärsämneslärare 

tyckte att man inte borde arbeta med dessa små projekt för det blir hackigt och eleven får svårt 

att se helheten.  

4.2 Samarbete 

I intervjuerna blev det tydligt att samtliga lärare är både villiga och intresserade av att 

samarbeta med andra lärare när det gäller infärgning, men att det krävs att man får tid till 

samarbete. En karaktärsämneslärare samt en kärnämneslärare sa att det känns väldigt ensamt 

att vara ensam som lärare i sitt ämne, dessa lärare tycker det blir roligare att arbeta i lag. Det 

kom också fram att några lärare tror att en anledning till att infärgningsprojekt inte fungerar 

på skolan är att en del lärare har svårt för att samarbeta. En kärnämneslärare sa ”vi måste 

sätta oss ner tillsammans och titta på de olika målen och hur vi kan integrera dessa 

tillsammans, för eleverna måste ju nå sina mål och vi måste också få eleven till att förstå 
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innehållet”. De flesta av lärarna tycker att det är roligare att arbeta tillsammans och 

undervisningen blir roligare, som en lärare uttalade sig ”det är roligare när man kan 

samarbeta tillsammans med lärarna och detta ser eleverna att vi samarbetar och det smittar 

av sig på eleverna”. 

Flera av lärarna tycker att det är viktigt att det finns ett samarbete mellan 

karaktärsämneslärare och kärnämneslärare. En kärnämneslärare menade att ”det är viktigt att 

kärnämneslärare och karaktärsämneslärare kan samarbeta i verkstaden och skapa uppgifter i 

kärnämnen som är relevanta till yrket”. Både kärnämneslärare och karaktärsämneslärare 

tycker att personalen spretar åt olika håll och vi har olika mål för eleven, då blir det svårt att 

få igång något arbete med infärgning där en lärare upplevde att det blir rörigt för eleven om vi 

inte arbetar tillsammans. En del kärnämneslärare och karaktärämneslärare hade den 

uppfattningen att sitt eget ämne eller kurs är viktigare än någon annans ämne eller kurs och 

som lärare måste man våga släppa på sitt ämne, som en lärare uttryckte ”vissa lärare har för 

mycket revir-tänkande och vill inte tappa kontrollen över sitt ämne, genom att man släpper in 

en annan lärare i sitt ämne”. Det kom också fram att de flesta utav lärarna upplever att det 

finns olika åsikter mellan karaktärsämneslärare och kärnämneslärare för att kunna skapa ett 

samarbete, som en lärare uttalade sig: 

"Jag ser det som lite svårt eftersom kärnämneslärarna existerar för sig och yrkeslärarna existerar för sig 

och detta gör det svårt med att komma igång med infärgningsprojekt." 

4.3 Tid och planering 

I intervjuerna kom det fram att alla lärare var överens om att det måste avsättas mer tid för att 

kunna planera arbete med infärgningsprojekt. Där en lärare uttryckte sig. ”Om inte tiden finns 

då orkar vi inte”. 

I intervjuerna ställdes frågan, vad tycker du att du kan bli bättre på när det gäller infärgning? 

Där svarade flertalet av lärarna att det är svårt att säga vad man kan bli bättre på när man inte 

får tiden att planera och arbeta med infärgning. Både karaktärsämneslärarna och 

kärnämneslärarna uttryckte att de måste ha tid för att kunna sätta sig ner och bestämma något 

både när det gäller struktur och syftet med ett infärgningsprojekt samt hur eleverna ska kunna 

uppnå sina mål. Det fanns en kärnämneslärare som nämnde att schemat behöver anpassas 

både i yrkesämne och i kärnämne, för att kunna arbeta med infärgning. 
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Kärnämneslärarna ville gärna få tid att åka med karaktärsämnesläraren ut på 

arbetsplatsförlagd utbildning, APU för att få en djupare förståelse för vad eleven gör på sin 

APU. En kärnämneslärare uttalade sig ” om jag kan få möjligheten och åka med på ett APU 

besök där skulle eleven uppleva mig som en annan person, där jag inte bara är en 

kärnämneslärare, jag kan genom detta få en annan kontakt med eleven”. Alla lärare upplever 

att man måste ha mycket mer planeringstid tillsammans med karaktärsämneslärarna och med 

kärnämneslärarna för att kunna få igång ett infärgningsprojekt. Lärarna var eniga om att det 

största hindret till att lärarna inte kom igång med infärgningsprojekt på skolan var att det inte 

avsattes någon planeringstid till att skapa arbete med infärgningsprojekt. En lärare uttryckte 

sig så här:  

"Vi lärare måste få planeringstid för att arbeta med infärgningsprojekt och det måste komma från 

ledningens håll att nu ska vi arbeta med infärgning och avsätta planeringstid för att komma igång  med att 

arbeta med infärgningsprojekt." 

4.4 Organisatoriska faktorer  

Alla sex lärare var eniga om att, för att kunna skapa förutsättningar med att arbeta med 

infärgningsprojekt så måste det bestämmas från ledningen på skolan. En lärare uttalade 

genom att ledningspersonalen på skolan måste ha en drivkraft till att vilja utveckla och hitta 

arbetsformer med infärgningsprojekt. En del lärare säger att de aldrig har upplevt att någon 

från skolledningen har uttalat sig om att nu ska vi arbeta med ett större infärgningsprojekt. En 

lärare uttalar sig så här ”som det ser ut på denna skola så måste foten sättas ner från 

ledningsnivå och att man har tagit fram ett konkret förslag som vi kör på”. 

En möjlighet som en kärnämneslärare nämner är att skolledningen kan skapa arbetslag som 

arbetar med infärgningsprojekt på skolan. Flertalet av lärarna nämner en annan faktor som gör 

att det är svårt att arbeta med infärgningsprojekt, de upplever att det är för många yrkes-

program i kärnämnesundervisningen. I yrkesprogrammen är det oftast små klasser, vilket gör 

att man sätter ihop klasserna när eleverna ska läsa kärnämnen. En karaktärsämneslärare 

uttrycker att ”i kärnämnena idag så är det 3-4 olika program i gruppen och det är inte lätt att 

hitta en lösning på hur man ska infärga utifrån de olika programmen”. 

Detta kan bero på ekonomiska skäl från skolledningen, genom att blanda ihop fler elever i 

undervisningsgrupperna innebär det större klasser i kärnämnena och undervisningstimmarna 

blir mindre och då behövs det inte mer lärarresurser. En annan ekonomisk drivkraft kan vara, 

som en lärare nämner, att få skolledningen att se vinsten med att samarbeta med andra lärare i 
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infärgningsprojekt och på så sätt frigöra resurser för lärarna, genom att skapa utrymme för 

kärnämneslärarna att kunna vara behjälplig i någon annan undervisning.                   

4.5 Motivation  

I intervjuerna framkom det att samtliga lärare är villiga till att arbeta med infärgning. En 

kärnämneslärare tycker det är viktigt att man genom att arbeta med infärgningsprojekt som 

lärare kan motivera varandra, genom att ta del av andra lärares kunskaper och dela med sig av 

sina egna kunskaper. Både karaktärsämneslärare och kärnämneslärare upplevde att motivation 

skapas genom att vara kreativ och att kunna utveckla nya tankar och idéer. Två 

kärnämneslärare ville inte vara styrda av att arbeta från en bok som exempel i kurserna 

matematik, svenska och engelska vilket ibland kunde göra att både läraren och eleven tappade 

motivationen. Ett exempel som en kärnämneslärare tog upp är att behöva hitta de 

programspecifika uppgifterna i varje program, till exempel genom att använda 

fordonsmatematik under ordinarie lektion för att kunna motivera eleven. En kärnämneslärare 

menade att ”läraren måste vara motiverad först” till infärgningsprojekt där vi tillsammans 

behöver arbeta fram en helhetsbild till att förstå innehållet och målen som ska uppnås under 

en infärgningsprocess. En lärare som undervisar både i karaktärsämnet och i kärnämnet menar 

att motivationen kan öka om man kan frigöra tid för lärarna, genom att arbeta med 

infärgningsprojekt.  

Det framkom också att lärare som undervisar i både kärnämnen och karaktärsämne har 

fördelar att kunna se helheten på ett annat sätt, med tanke på att denna lärare har kunskaper i 

både karaktärsämnet och kärnämnesmålen som eleven ska uppnå. Genom att läraren 

undervisar både i karaktärsämnet och i kärnämnet så upplever eleven denna lärare som mer 

trovärdig och läraren har en annan förutsättning att motivera eleven  

I intervjuerna framkom det att alla lärare tycker det är viktigt att skapa motivation hos 

eleverna. Eleverna som läser på denna skola har valt ett praktiskt program och är lite 

skoltrötta och då är det viktigt att koppla kärnämnen till karaktärsämnen för att skapa 

motivation hos eleven, till att läsa kärnämnen. Karaktärsämneslärarna och kärnämneslärarna 

menade att det är viktigt för eleven att de förstår vad de ska ha för användning av kärnämnena 

i sitt yrke. Där lärarna uttryckte att ” det ska vara en vinn vinn grej för både lärare och 

elever”. Alla lärare menade att, om eleverna får en djupare förståelse för syftet med att läsa 

kärnämnen som är kopplade till sitt yrke, kan eleverna bli mer motiverade till att läsa 
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kärnämnen. En lärare menade att om eleverna startar upp första tiden i årkurs ett med att 

enbart läsa karaktärsämnen och på så sätt få en större förståelse till varför och vad eleverna 

ska ha för användning av kärnämnen i sitt yrke. Både kärnämneslärare och karaktärs-

ämneslärare menade att om eleverna blir motiverade till att läsa kärnämnen kan det smitta av 

sig på lärarna som i sin tur blir mer motiverade till att undervisa elever. En kärnämneslärare 

menade att: 

"Jag tycket det är viktigt att arbeta med infärgning på en skola där det är praktiska program, för jag 

märker också att elevernas motivation ökar till att läsa kärnämne när karaktärsämnet är infärgat i 

svenskan eller engelskan." 

4.6 Kompetens 

I intervjuerna kom det fram att två kärnämneslärarna känner att de saknar kompetens i de 

olika yrkesämnena för att kunna arbeta med infärgningsprojekt. Det visade sig i studien att om 

kärnämneslärarna bara skulle undervisa i ett yrkesprogram med sitt kärnämne, så skulle det 

finnas en större möjlighet till att lära sig vissa delar av yrkeskompetensen för att kunna arbeta 

med infärgningsprojekt. Det visade sig att två karaktärsämneslärare tycker att det är för 

många olika program i kärnämnesgrupperna, vilket gör det svårare för kärnämnesläraren att 

inhämta kunskap i de olika yrkesprogrammen när de ska arbeta med infärgningsprojekt. I 

intervjuerna fick lärarna svara på vad de tyckte var svårt när det gäller infärgning, en 

kärnämneslärare svarade ”det som är svårt med infärgning, är att jag som kärnämneslärare 

inte sitter på den djupare yrkeskunskapen i de olika yrkesprogrammen”. En 

karaktärsämneslärare menade att hon skulle vilja sätta sig in i kärnämneskurserna för att se 

möjligheterna till att arbeta med infärgning. En kärnämneslärare menade att undervisnings-

materialet i kärnämnena inte är kopplade till de olika yrkesprogrammen för att arbeta med 

infärgning, vilket gör det svårt för mig som lärare att arbeta med det materialet i 

infärgningsprojekten. Detta innebär, menar läraren att ”jag som lärare måste då inhämta 

kunskaper i de olika yrkesprogrammen för att kunna arbeta med infärgningsprojekt”.  

4.7 Kursmål och bedömning  

Flera av de intervjuade lärarna upplever att det kräver mer av läraren där den måste ha en 

inblick i andras ämnesinnehåll och kursmål för att se helheten i infärgningsprojektet, om 

läraren ska kunna göra bedömningar av elevens kunskaper, det krävs att läraren har en större 

inblick i flera ämnesinnehåll och kursmål. En karaktärsämneslärare menar att den kan släppa 



21 

 

kontrollen över bedömning av målen och kan lita på den andra lärarens bedömningar En 

annan karaktärsämneslärare menade att: 

"En del lärare kan vara rädda för att släppa sitt ämne och när det gäller bedömning. Jag tror att man måste 
bestämma innan vilka mål och vilka kurser vi ska arbeta med och vad vi ska bedöma. Då måste man som 

lärare våga släppa detta med målen och bedömning i sin kurs och våga lita på andras bedömningar när 

man sätter betyg." 

När det gäller kursmål så upplever lärarna att det är viktigt att veta vilka mål i kursen man ska 

arbeta med i ett infärgningsprojekt, så det kan se helheten tillsammans med eleven och vad 

han eller hon ska lära sig. En lärare säger att ” ja om man kan uppnå gemensamma mål i 

kurserna så underlättar det för mig som yrkeslärare och även för en kärnämneslärare”.  

4.8 Lokaler 

En karaktärsämneslärare och en kärnämneslärare uttryckte sig att det är viktigt att kunna lyfta 

in kärnämnet i verkstaden, där de olika yrkesprogrammen har sin undervisning. För att kunna 

lyfta ut kärnämnet i verkstaden krävs det att schemat är utformat så att lärare och elever kan 

ha undervisning i verkstaden. En kärnämneslärare utryckte att ”om jag går in i verkstaden kan 

jag både sätta igång läraren och eleven i ett infärgningsprojekt” och efter en viss tid kan vi 

tillsammans kolla upp resultatet med någon form av bedömning i infärgningsprojektet.   
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5. Resultatanalys 

I denna del kommer vi att analysera resultatet utifrån teoretiska utgångspunkter, 

dokumentation, styrdokumentation och tidigare forskning. Vi analyserar resultatet på samma 

sätt som vi redovisa resultatet, genom att redovisa resultatanalysen under samma kategorier 

som används i resultatredovisningen.   

5.1 Enstaka projekt 

I studien visade det sig att flertalet av lärarna på skolan endast hade erfarenhet av att planera 

och arbeta med mindre enstaka projekt när det gäller infärgning. Anledningen till att lärarna 

arbetar med mindre enstaka projekt kan vara det som Kveli (1994) nämner att dagens skola 

inte klarar av att lösa de stora uppgifterna med enskilda lärare. En lärare hade mer erfarenhet 

med att planera och arbeta med större infärgningsprojekt, men det var på en annan skola som 

den läraren hade arbetat på. Läraren som har mer erfarenhet med att arbeta med större 

infärgningsprojekt har inte använt dessa erfarenheter där studien genomfördes. Genom att 

arbeta med större infärgningsprojekt så måste lärare och elever våga pröva och misslyckas 

med större projekt (Rudhe 1996).  

5.2 Samarbete 

I de intervjuer som genomfördes på de sex respondenterna visade det sig att samtliga lärare är 

villiga och intresserade av att samarbeta, men på skolan visade det sig att det inte fanns något 

större samarbete mellan lärarna när det gäller att arbeta med infärgning. Det visade sig att de 

flesta utav lärarna upplevde att det finns olika åsikter mellan karaktärsämneslärare och 

kärnämneslärare. Flera av lärarna menade att karaktärsämneslärarna och kärnämneslärarna 

existerar var för sig och då blir det svårt att kunna samarbeta. Skolverket (2004) tar upp i sin 

rapport att det krävs en större insats av kärnämneslärarna och att de behöver lära sig elevernas 

karaktärsämne för att kunna arbeta med ett infärgningsprojekt. Det Berglund (2009) nämner i 

sin doktorsavhandling är att de kärnämneslärarna som vill arbeta med infärgningsprojekt möts 

av motstånd från de övriga kärnämneslärarna som menar att de har förfuskat kärnämnena med 

att blanda in yrkesinnehåll. 

Det visade sig också att alla lärare inte hade tillräckligt med tid för att kunna samarbeta. 

Rudhe uttrycker att för att kunna arbeta med helheten kan det handla om att det behövs mer 

gemensam planeringstid för att kunna samarbeta. Men det Kveli (1994) säger är att det inte 
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alltid blir något fullgott slutresultat genom samarbete. Kveli menar att det kan vara 

tidskrävande att samarbeta. Samtidigt kan det ha en positiv effekt att kontinuerligt lära sig att 

samarbeta, genom att lärarna samarbetar kan de undvika fallgropar som gör att fallgroparna 

förstärks. Kveli menar också att samarbete kan skapa konflikter och oenigheter i en grupp 

(Kveli 1994). Kernell (2002) menar också att samarbete skulle kunna effektivisera 

verksamheten i tid, men det har det inte. Utan det Kernell menar är att samarbete handlar om 

kvalitetshöjning av verksamheten och inte tidsbesparing.   

Trots att respondenterna uttryckte att de vill samarbeta så finns det en karaktärsämneslärare 

och en kärnämneslärare som tycker att de känner sig ensamma i sitt eget ämne och 

undervisning. Det framkom också att en karaktärämneslärare och en kärnämneslärare tycker 

att lärarna spretar åt olika håll. Ohlsson (2004) menar att den balkaniserade skolkulturen har 

olika grupperingar med olika status som drar upp skarpa gränser mellan varandra och det kan 

innebära att olika ämnesgrupper isolerar sig och undviker kontakt med lärare som anser sig 

mindre värda. Det som Kveli (1994) tar upp är att dagens skola inte kan lösa de stora 

uppgifterna med endast den enskilde läraren, utan det krävs ett samarbete mellan lärarna.  

Trots att viljan fanns till att samarbeta bland respondenterna, så tyckte några lärare att 

anledningen till att infärgningsprojekt inte fungerar på skolan är att en del lärare har svårt med 

att samarbeta, där en lärare uttalade sig att ”vi måste sätta oss ner tillsammans och titta på de 

olika målen och hur vi kan integrera dessa tillsammans, för eleverna måste ju nå sina mål 

och vi måste också få eleven till att förstå innehållet”. Något som Rudhe (1996) nämner i 

boken Ur nöd – i lust är att lärarna måste ha en gemensam uppfattning om hur eleven ska 

uppnå målen.  

5.3 Tid och planering 

Samtliga karaktärsämneslärare och kärnämneslärare menade att det är viktigt att få tid till att 

sätta sig ner tillsammans för att skapa en struktur och ett syfte som infärgningsprojekt ska ha. 

Genom att få en tydlig struktur och ett syfte med infärgningsprojekt menade lärarna att det 

kan bli tydligare för eleven hur den ska uppnå sina mål. Rudhe säger att det är viktigt att man 

skapar en helhet i studierna för att öka motivationen hos eleverna för att arbeta med 

infärgning och att lärarna har en gemensam uppfattning hur eleverna ska uppnå målen (Rudhe 

1996).   
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Alla lärare var eniga om att det måste avsättas mer tid för att kunna planera och arbeta med ett 

infärgningsprojekt. En lärare menade att det måste komma från ledningens håll att man på 

skolan ska arbeta med infärgningsprojekt och att ledningen måste skapa tid och utrymme för 

att arbeta med infärgningsprojekt. Hargreaves nämner i Ohlsson (2004) om den påtvingade 

kollegialiteten, det är när lärare tvingas till att samarbeta och delta i ett projekt, vilket kan få 

till resultat att påtvingad kollegialiteten blir en nackdel när inre motivationen saknas hos 

läraren.   

För att kunna arbeta med infärgningsprojekt menade en kärnämneslärare att schemat bör 

anpassas genom att skapa schemapositioner där eleverna kan arbeta med infärgningsprojekt. 

Rudhe (1996) tycker att schemapositioner bör fungera för att kunna arbeta med 

infärgningsprojekt. 

I studien kom det fram att kärnämneslärarna hade viljan men inte tiden till att följa med 

karaktärsämneslärarna ut på APU besök. Kärnämneslärarna menade om de kunde få tid till att 

följa med ut på APU besök så skulle lärarna få en djupare förståelse till vad eleven gör på sin 

praktik och det skulle då underlätta när vi ska arbeta med infärgningsprojekt. i Lpf 94 står det 

klart och tydligt att rektorn har ansvar för att ”det kommer till stånd samverkan mellan lärare 

i olika kurser så att eleverna får ett sammanhang i sina studier”. 

5.4 Organisatoriska faktorer 

Alla lärare var eniga om att ledningen på skolan måste skapa förutsättningar för att arbeta med 

infärgning på skolan, där en del lärare som har arbetat en tid på skolan aldrig har upplevt att 

skolledningen har sagt att nu ska vi arbeta med ett större infärgningsprojekt. Det framkom 

också från karaktärsämneslärare och kärnämneslärare att det är för många olika program i 

kärnämnesgrupperna, vilket gör det svårt för kärnämnesläraren att arbeta med infärgning med 

många olika yrkesinriktningar. I Lpf 94 står det att rektorn ansvarar för undervisningens 

uppläggning och att arbetsformer anpassas efter elevernas behov och förutsättningar. Flera 

yrkesprogram i kärnämnesgrupperna kan det bero på ekonomiska skäl från skolledningen. En 

lärare nämnde genom att arbeta med infärgningsprojekt så kan man frigöra resurser och skapa 

utrymme för lärarna att vara behjälpliga i någon annan undervisning.   
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5.5 Motivation 

I studien visade det sig att samtliga lärare är villiga att arbeta med infärgning. En 

kärnämneslärare menade genom att arbeta med infärgningsprojekt så kan lärare dela med sig 

av sina egna kunskaper och motivera varandra. Nilsson tar upp i Hansson (2009) att loggboks-

skrivande är ett exempel där lärarna delar med sig av sina egna kunskaper genom att 

svenskläraren tittar på språket och karaktärsämnesläraren ger feedback i yrkesämnet. På detta 

vis blir det inte betungande för den enskilda läraren att arbeta med loggboksskrivande, utan att 

det kan skapa en motivation och samspel mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare. 

Alla lärare var eniga om att det är viktigt att skapa motivation hos eleverna. För att skapa 

motivation hos eleverna så tyckte lärarna att det är viktigt att eleven får en djupare förståelse 

till varför och vad eleverna ska ha för användning av kärnämnet i sitt yrke. Rudhe (1996) 

menar att man skapar motivation hos eleverna när man arbetar med infärgningsprojekt, genom 

att utgå ifrån elevernas intresse i karaktärsämnet. Hansson (2009) menar också att en 

anledning till att det har gått snett för eleven kan vara att eleven inte har förstått 

undervisningen och vad kunskapen ska användas till. Dysthe (2003) nämner också att 

motivation och engagemang är avgörande för elevens lärande. 

Både kärnämneslärare och karaktärsämneslärare menade att om eleverna blir motiverade till 

att läsa kärnämnen så kan det smitta av sig på lärarna som i sin tur blir motiverad till att 

undervisa elever, där en karaktärsämneslärare menade att det ska vara en ”vinn vinn grej både 

för lärare och elever” En lärare menade att om en lärare undervisar både i karaktärsämnet och 

i kärnämnet kan motivationen öka om man kan frigöra tid för lärarna genom att arbeta med 

infärgningsprojekt. Rudhe (1996) nämner att det är viktigt att tydliggöra de båda 

lärarkategoriernas samarbete inför eleverna, genom att skapa helhet och mening så kan det 

öka elevens motivation till att läsa kärnämnen.  

5.6 Kompetens 

I studien visade det sig att två kärnämneslärare känner att de saknar yrkeskompetens för att 

kunna arbeta med infärgningsprojekt. Det kom också fram att två karaktärsämneslärare tycker 

att det är för många olika program i kärnämnesgrupperna, vilket gör det svårare för 

kärnämneslärarna att lära sig yrkesspecifika i kurserna. Det Lindberg nämner i Berglunds 

(2009) doktorsavhandling är att om kärnämneslärarna har tidigare erfarenheter med att arbeta 

med ett annat yrke, så kan infärgningen bli mer lyckad.  
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5.7 Kursmål och bedömning 

Flertalet av både kärnämneslärare och karaktärämneslärarna utryckte att de krävs mer av 

lärarna när det gäller att ha inblick i andras ämnesspecifika innehåll och kursmål. De tyckte 

också att det är viktigt att veta vilka mål de ska arbeta med i de olika kurserna och på så vis 

kunna få en förståelse av helheten i ett infärgningsprojekt. I Lpf 94 står det att skolan ska 

sträva och kunna utveckla flexibla lösningar samt att lärarna ska samverka och kunna nå 

utbildningsmålen. Det står också i Lpf 94 att läraren ska skapa en balans i sin undervisning 

mellan teoretiska och praktiska kunskaper som främjar elevernas lärande.   

En karaktärsämneslärare menade att en del lärare kan vara rädda för att släppa in någon annan 

lärare i sin undervisning och till sist kunna lita på att den andra läraren kan bedöma korrekt. 

Berglund (2009) nämner i en studie när två kärnämneslärare flyttade ut 

kärnämnesundervisningen i karaktärsämneslokalen. Där eleverna arbetade med ett 

skrivprojekt, där de olika lärarna utförde bedömningar var för sig, genom att 

kärnämnesläraren hade som uppgift att bedöma elevens skrivprocess och 

karaktärsämnesläraren bedömde det byggrelaterade innehållet i infärgningsprojektet. I studien 

menade en karaktärsämneslärare att man som lärare måste våga släppa bedömning av målen i 

sin kurs och våga lita på andra lärares bedömningar när betyg ska sättas.  

5.8 Lokaler  

En kärnämneslärare och karaktärsämneslärare tyckte att lokalerna spelade stor roll i 

infärgningsprojekt där de båda hade viljan att kunna lyfta ut kärnämnet i verkstaden och 

tillsammans kunna utföra infärgning. En kärnämneslärare sa att ”om jag går in i verkstaden 

kan jag både sätta igång läraren och eleven i ett infärgningsprojekt” Denna kärnämneslärare 

påpekade också att schemat måste anpassa till att kunna lyfta ut kärnämnet i verkstaden i de 

olika yrkesprogrammen. Lundström (2007) uttrycker i sin doktorsavhandling att lokalerna har 

betydelse för att lärarna ska kunna arbeta i en helhet med infärgning, och om inte lokalerna är 

anpassade att arbeta ihop gör det att lärarna blir uppdelade. Ett annat exempel som Berglund 

(2009) nämner i sin doktorsavhandling är när två kärnämneslärare flyttade ut i samma lokal 

som karaktärsämneslärarna för att utföra ett infärgningsprojekt. Där det var mycket uppskattat 

av karaktärsämneslärarna. Genom att Kärnämneslärarna flyttade ut till byggprogrammet och 

industriprogrammets lokaler, så kunde kärnämneslärare och karaktärsämneslärare påverka 

varandras innehåll i kursbeskrivningarna och få en djupare förståelse i både kärnämnenas och 
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karaktärsämnenas innehåll. Rudhe (1996) menar att det är viktigt med anpassade och 

närliggande lokaler för att kunna arbeta med infärgningsprojekt. 
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6. Diskussion 

Vårt syfte med denna studie var att ta reda på hur sex stycken behöriga lärare ser på om och 

hur man kan skapa förutsättningar för att arbeta med infärgning. Frågeställningarna som vi 

använde oss utav var: 

 Finns det svårigheter och hinder kopplade till att arbeta med infärgning? 

 Hur ser lärarna på att arbeta med infärgning? 

 Hur motiverade är lärarna till att arbeta med infärgning? 

I studien ville vi få fram hur motiverade lärarna är att arbeta med infärgning. Det visade sig 

att lärarna är motiverade till att arbeta med infärgningsprojekt om eleverna är motiverade. Vi 

anser att det är viktigt att det finns en motivation hos lärare och elever när det gäller att arbeta 

med infärgning. En karaktärsämneslärare menade att det måste vara en vinn vinn grej för både 

elev och lärare. I undersökningen visade dig sig att lärarna precis som Rudhe (1996) nämner 

att man måste våga pröva och misslyckas med ett infärgningsprojekt, vilket vi också anser är 

viktigt att våga misslyckas när man ska arbeta med ett infärgningsprojekt. 

Lärarna anser att det finns svårigheter och hinder med att arbeta med infärgningsprojekt. 

Enligt lärarna så krävs det en insats från skolledningen, där det handlar om anpassning av 

schemapositioner, tid och planering till infärgningsprojekt. Det framkom också från karaktärs 

och kärnämneslärare att det är för många olika program i kärnämnesgrupperna, en uppfattning 

vi också delar då det gör det svårare för kärnämneslärarna att arbeta med infärgning med så 

många olika yrkesinriktningar. Kan detta bero på ekonomiska skäl från skolledningen att 

kärnämnesgrupperna sätts ihop med flera program? I Lpf 94 står det att rektorn ansvarar för 

undervisningens uppläggning och att arbetsformer anpassas efter elevernas behov och 

förutsättningar. Efter vår studie på skolan så kom vi fram till att det måste skapas utrymme för 

lärarna att planera ett infärgningsprojekt och att schemaläggningen anpassas för att arbeta 

med infärgning.  

I studien framkom det att samtliga lärare var villiga och intresserade av att samarbeta med 

infärgningsprojekt, men studien visade att det på skolan inte fanns något större samarbete 

mellan lärarna när det gäller att arbeta med infärgning. Att det inte finns något samarbete 

kring infärgning kan bero på att det inte avsätts tid för att skapa infärgningsprojekt.  Det 
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framkom också från både karaktärs och kärnämneslärare att lärarna uppfattade att de 

existerade var för sig och att lärarna spretade åt olika håll. Kveli (1994) menar att det kan vara 

tidskrävande och besvärligt att samarbeta samt att det kan leda till att det inte alltid blir ett 

fullgott resultat, att konflikter istället kan uppstå vid samarbete.  

I studien visade det sig att kärnämneslärarna saknade yrkeskompetensen för att arbeta med 

infärgningsprojekt på skolan, kärnämneslärare har tre till fyra olika program i sina 

kärnämnesgrupper. Vår upplevelse är att kärnämneslärare har en fördel om de har förståelse i 

yrkesprogrammen, men de behöver inte ha yrkeskompetensen i varje yrkesprogram. Precis det 

som Lindberg tar upp i Berglund (2009) doktorsavhandling, att infärgningen kan bli mer 

lyckad när en kärnämneslärare har tidigare yrkeserfarenheter från arbetslivet. Ett förslag till 

att kunna arbeta med infärgningsprojekt kunde vara att dela upp eleverna i t.ex. årskurs ett. Ett 

exempel kan vara att max tre program arbetar med infärgning i svenska kursen och max tre 

program arbetar med infärgning i matematikkursen och på så vis kan man bygga vidare med 

flera kärnämneskurser och yrkesprogram i infärgningsprojekten. Detta kunde innebära att de 

olika kärnämneslärarna inte får ha alla yrkesprogram under ett och samma infärgningsprojekt. 

Detta kan vara en möjlighet till att kärnämneslärarna kan få en ökad förståelse inom elevens 

yrkesprogram. Ett annat exempel kan vara att använda sig av loggboksskrivande där 

karaktärsämnesläraren bedömer yrkesinnehållet och kärnämnesläraren bedömer den skriftliga 

processen i svenska kursen.  

På den studerande skolan kan vi se att det finns en vilja till att arbeta med infärgning, men att 

de flesta av de intervjuade lärarna ser betydande hinder för att åstadkomma dessa projekt. 

Man ser framförallt hinder som ligger utanför den egna kontrollen, som tid för planering, 

lokaler och direktiv från ledningen. Lundström (2007) menar i sin doktorsavhandling, för att 

lärarna ska kunna arbeta i en helhet med infärgning så har lokalerna en betydelse. Lundström 

hävdar att lärarna blir uppdelade om inte lokalerna är anpassade för att lärarna ska kunna 

arbeta ihop. För att kärnämneslärarna och karaktärsämneslärarna ska kunna påverka varandras 

innehåll i kursbeskrivningarna och få en djupare förståelse i både kärnämnenas och 

karaktärsämnenas innehåll, så är det viktigt enligt Berglund (2009) att lärarna arbetar i samma 

lokal för att kunna arbeta med infärgningsprojekt. Att lokalerna är anpassade är något som vi 

tycker är viktigt för att kunna arbeta med infärgningsprojekt. Om kärnämneslärarna och 

karaktärsämneslärarna ska kunna skapa ett samarbete i undervisningen så är det nödvändigt 

att det finns lokaler som är anpassade. Den uppfattning som vi har med att arbeta med 
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infärgningsprojekt är att våga flytta ut kärnämneslektionen ur ordinarie lektionssalen och in i 

verkstaden, eller så kan man flytta in karaktärsämnet i lektionssalen. Få av lärarna reflekterar 

kring sin egen inställning. Är det så att det enbart handlar om organisatoriska faktorer eller 

kan det även vara så att det finns ett inre motstånd? Eller är det så att alla faktiskt vill men 

saknar förutsättningar? 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vårt arbete kring denna uppsats har inspirerat oss till fortsatt forskning kring vilka möjligheter 

och hinder skolledningen på skolan ser med att arbeta med infärgning, då det i denna studie 

enligt lärarna är en av de viktigaste faktorerna för att åstadkomma infärgningsprojekt. I 

programmålen för GY 2011 står det att ”I gymnasieskolan 2011 ska gymnasiegemensamma 

ämnen samspela med programmets karaktärsämnen” (Skolverket 2011, s.13). Detta innebär 

att skolan måste arbeta med ämnesöverskridande arbete och det skulle inspirera oss till att 

också göra en forskning kring hur elever på gymnasieskolan upplever att arbeta med 

infärgningsprojekt. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

Dessa frågor används för att ta reda på vilka möjligheter och svårigheter sex behöriga lärare 

upplever när det gäller att arbeta med infärgning. Dessa lärare som vi intervjuar arbetar på 

samma skola i Västra Götaland, där eleverna läser praktiska program. Det är tre stycken av 

lärarna som undervisar i kärnämnen och tre lärare som undervisar i karaktärsämnen 

 Vilka erfarenheter har du med att planera och arbeta med infärgning? 

 Vad tycker du är viktigt när det gäller infärgning? 

 Vad tycker du är svårt när det gäller infärgning? 

 Vad tycker du är roligt med infärgning? 

 Vad är du bra på när det gäller infärgning? 

 Vad tycker du att du kan bli bättre på när det gäller infärgning? 

 Vilka möjligheter ser du med att arbeta med infärgning? 

 Vilka hinder ser du med att arbeta med infärgning? 

 


