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Abstrakt 

Detta examensarbete behandlar undervisningsmetoden infärgning. Infärgning kan beskrivas 

som en metod att öka intresse, motivation och förståelse för kärnämnen på yrkesförberedande 

gymnasieprogram. Rent konkret består metoden i att man använder kunskaper och annat som 

anknyter till elevernas karaktärsämnen som en del av sin kärnämnesundervisning. 

Nödvändigheten av detta visar litteratur, skolverksutredning samt styrdokument på. 

Syftet är att undersöka huruvida infärgning av ämnet samhällskunskap i en klass på ett 

yrkesförberedande program kan leda till ökat intresse, motivation och förståelse för ämnet. 

Metoder som använts är både kvalitativa och kvantitativa, enkät, intervju samt observation, 

med undersökning efter två separata ”moment” där det ena momentet bedrivits med 

infärgning av lektionerna och det andra momentet icke infärgat. Resultatet är ej statistiskt 

säkerställt, men tendensen visar på att motivation, intresse och förståelse förändrats ökat. 
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Bakgrund 
Inledning 

Detta examensarbete, riktat mot ämnet samhällskunskap, har genomförts med metoden 

infärgning i fokus, och syftet är att undersöka om man med den metoden kan öka intresse, 

motivation och förståelse för ämnet. Många instanser inom skolvärlden menar att infärgning 

är nödvändigt för att kunna skapa motivation för elever på yrkesförberedande program att läsa 

kärnämnen. Infärgning kan beskrivas som att ”…kärnämnet används som redskap i 

karaktärsämnet och karaktärsämnet används som stoff i kärnämnet”. För ytterligare 

utveckling av anledningar till detta och förklaring av metoden kommer efterföljande 

underrubriker i bakgrunden att behandla dessa två aspekter. Denna bakgrund är också att 

betrakta som en genomgång av tidigare forskning. De grundläggande synsätt på kunskap och 

motivation som ligger till grund för examensarbetet redogörs också för nedan.  

Inlärning 

Den grund som anläggs för syn på inlärning är den teori, kognitiv inlärningsteori, som 

beskrivs i Mats Hembergs artikel ”Att förstå det som eleven förstår”(Lendahls & Runesson, 

1995). Denna teori beskriver den insiktsfulla problemlösningen som den väsentligaste 

inlärningsformen. Rent konkret bygger den på strävan efter förståelse. Detta menar man sker 

genom att inlärningen syftar till att få personen att ”bygga ut” sina ”mentala kartor”. De 

”mentala kartorna” är alltså personens förkunskaper som man går in med i inlärningen, och 

”utbyggnaden” är de nya kunskaper man kan tillföra som anknyter till den tidigare kunskapen. 

Man skapar alltså någon slags mening eller sammanhang i de nya kunskaperna istället för att 

”stoppa in dem i huvudet osorterade” för att kunna ta fram dem till exempelvis ett prov. 

Motivation 

Motivation är grunden till all inlärning, menar Anna Hedin i boken ”Nycklar till kunskap”. 

Därför detta fokus för examensarbetet. Motivation kan i sin tur delas upp i fyra olika faktorer 

som används vid överväganden som styr motivationen: hur viktigt detta är för mig 

(personligen), hur intressant ämnet är, vilken nytta jag har av det och hur ansträngande det 

kommer att bli (Hedin & Svensson, 1997). Främst de tre förstnämnda faktorerna används i 

den undersökning som är del av detta examensarbete, och anknyter även till syftet.
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Därför infärgning 

Ett problem som uppmärksammats när det gäller dagens gymnasieskola är svårigheterna att få 

eleverna på (främst) yrkesförberedande program att få ökad förståelse och intresse för 

gymnasieskolans s.k. kärnämnen. Litteraturen som föreslår infärgning har dock olika sätt att 

se på varför, samt att en del litteratur hävdar (direkt eller indirekt) att infärgning är berättigat 

oavsett om problem uppmärksammats eller ej.  

Den källa som tydligast pekar på problemet är skolverkets rapport ”Gymnasieskola för 

alla…andra, En studie om marginalisering och utslagning i gymnasieskolan”(Hellsten & 

Prieto, 1998). Problemet där menar utredningen visar sig i icke godkända betyg i kärnämnena 

hos elever på yrkesförberedande program. Utredningen menar bl. a. att en av anledningarna 

till detta är att intresset är mer dominerande för karaktärsämnena på utbildningen, än det är för 

kärnämnena. En annan anledning är att dessa elever upplever undervisningsmetoderna i 

kärnämnena som annorlunda i jämförelse med karaktärsämnena där de oftast får större del 

eget ansvar för sitt lärande, de menar att kärnämnena oftast undervisas som 

katederundervisning utan samma typ av ansvar.  

Vad som ytterligare anförs är att både lärare och elever menar att kärnämnena är för 

akademiska i sin karaktär, men på olika sätt. Lärare menar att kärnämnena är sådana att de 

kräver mycket tänkande och arbete medan eleverna menar att lärarna gör undervisningen 

”krångligare än nödvändigt”. Utredningen menar också att det finns två undervisningskulturer 

i dagens gymnasieskola, karaktärsämneslärarnas och kärnämneslärarnas, vilka resulterar i 

olika arbetssätt. Ett grundläggande problem (menar utredningen) är att kärnämneslärarna i 

högre utsträckning ser till kursmålen för sina ämnen i stället för programmålen på 

gymnasieprogrammen, de menar att det finns en viss stomme av kunskaper som eleverna 

måste få och att mista någon del av detta innebär en försämring av undervisningen, ett slags 

normtänkande. De har därför svårt att tänka sig att undervisa på annat sätt än de gör. I övrigt 

anförs praktiska problem såsom att eleverna i kärnämnesundervisningen ofta måste lämna de 

lokaler där de har karaktärsämnesundervisningen och att kärnämnestimmarna oftast inte läggs 

schematekniskt sammanhängande utan istället hackar upp karaktärsämnesundervisningen 

Som åtgärd mot dessa problem pekar utredningen på infärgning som en verksam 

metod(Hellsten & Prieto 1998).  

En annan källa som berör infärgningen, i viss mån, är ”Bilder och motbilder – Elevers och 

lärares förställningar om yrkesinriktad gymnasieutbildning”, en utredning som syftar till att 

visa på mätmetoder för att utröna elevers och lärares föreställning om undervisningen och 
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arbetet i klassrummet(Häckner m. fl. 1996). Eftersom en av de fyra undersökta 

gymnasieklasserna ingick i ett infärgningsprojekt som bedrevs i Göteborg på 

Kortedalagymnasiet, och författarna drar vissa slutsatser från dessa undersökningar som kan 

hänföras till begreppet infärgning, är dessa relevanta att beskriva trots att syftet för studien 

inte kan sägas vara helt relevant för detta examensarbete. Exempelvis nämns att ”Eleverna i 

elmekklassen värderar situationer som rör matematik betydligt mer positivt än eleverna i de 

övriga klasserna. En tolkning som stöds av lärarnas och skolledningens uppfattning är, att 

detta är en effekt av infärgningsprojektet. Eleverna uppfattar matematiken som rolig och 

meningsfull, när uppgifterna kopplas till karaktärsämnet” (ibid, p. 72). Ytterligare ett exempel 

är vid analys av värdering av olika begreppsuttryck inom svenskämnet där man konstaterar att 

”… elementet ’yrkesinstruktion’ värderas mer positivt än ’svenska, muntlig framställning’. 

Den slutsats vi kan dra av detta är, att det är av stor betydelse att elementen är konkreta. I det 

här fallet kopplade förmodligen inte eleverna ’muntlig framställning’ till den aktuella 

uppläggningen av undervisningen i infärgningsprojektet” (ibid., p. 92). En mening som kan 

sammanfatta studiens analys av infärgningens effekter är ”Sammantaget förefaller 

infärgningsprojektet ha starka positiva effekter på både elevernas inställning till skolarbetet 

och möjligheterna till dialog i klassen. Det finns anledning att påpeka, att elmekklassen 

verkligen inte var någon klass där eleverna hade idealförutsättningar.” (ibid., p. 116). 

Ytterligare en källa som behandlar infärgning är ”Ur nöd – i lust” (Ruhde, 1996), en skrift 

som inte kan betecknas som akademisk litteratur men som ger många exempel på infärgning 

utifrån ett mera vardagsnära perspektiv. Då Skolverket står som utgivare av skriften har jag 

ändå valt att betrakta den som adekvat litteratur på området. Boken består till stor del av 

beskrivningar av infärgningsprojekt, bakgrund, genomförande, problem, resultat och allmänna 

tankar kring frågan. Ett av många exempel på behovet av infärgning kommer från 

Strömbackaskolan i Piteå. De menar att behovet föddes ur en kris: ”-Jag kommer ingen vart 

med dem, sa Kerstin Sahlström, lärare i engelska, på en klasskonferens för tre år sedan. –Jo, 

det hade varit svårt länge, de var totalt omotiverade och motsträviga och allt var tråkigt, 

påminner hon sig nu. Låt undervisningen i engelska börja i elevernas intresse för bilar, 

föreslog konferensen” och efter genomförandet konstaterades att ”De flesta elever reagerade 

positivt. Vi vill skruva på engelska, skrev en elev i en senare utvärdering.” (Ruhde 1996, p. 

10). Man konstaterar generellt att infärgning är att arbeta med helheten, för att komma ifrån 

det faktum att eleverna upplever sig sakna helhet och mening i studierna och det faktum att 

många elever på yrkesförberedande har en nyttoinriktad kunskapssyn, de anser att nyttig 
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kunskap är sådant som hänger ihop med yrkesutbildningen. Kort sagt handlar infärgning om 

att skapa motivation (Ruhde 1996). 

Vårt främsta styrdokument Lpf 94 (Läroplan för de frivilliga skolformerna) har en hel del att 

säga om infärgning, även om man inte använder just det ordet. Exempelvis säger man i avsnitt 

1.2, under ”Den enskilda skolans utveckling” att ”Skolan skall sträva efter flexibla lösningar 

för organisation, kursutbud och arbetsformer”. Under stycke 2.1 ”Kunskaper” konstateras att 

ett mål att uppnå är att ”Läraren skall:  
• Utgå från den enskilde elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,  
• Stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, 
• Organisera arbetet så att eleven 
- utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga 
- upplever att kunskap är meningsfull och den egna utvecklingen går framåt… 
• i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som främjar elevers 

lärande…  
• samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen,” 
 

Den utredning som låg till grund för Lpf -94, konstaterade även de under stycket 9.2 ”Att höja 

den gymnasiala utbildningens kvalitet” att ”Detta innebär att varje kärnämne måste ha en del 

som är gemensam för alla program, och som ger grunden för att fortsätta i ämnet och som 

därigenom garanterar påbyggbarheten. Utöver denna gemensamma del skall ämnet kunna 

profileras (min kursivering) mot respektive program” (SOU 1992:94, p. 292), vilket således 

bekräftar att dessa tankar fanns med redan under utredningen som ledde till nu gällande 

läroplan 

Detta är infärgning 

Hur den infärgning som beskrivs i flera av källorna genomförs, finns det hur många olika 

konkreta exempel som helst på. Utöver detta finns det ingen tillräckligt bra beskrivning av 

arbete med infärgning mot mitt undervisningsämne samhällskunskap. Nedan beskrivs därför 

endast de generella bilder och definitioner som källorna visar på. 

Den generella förklaring som ”En gymnasieskola …” (Hellsten & Prieto, 1998) ger är endast i 

form av en not, där man konstaterar att infärgning innebär att inslag från programmets 

karaktärsämne i stor eller liten utsträckning integreras i ett kärnämne, men av övrig text 

framgår att detta främst riktar sig mot elever på yrkesförberedande program . 

Studien ”Bilder och motbilder…” (Häckner m.fl., 1996) visar på lite fylligare definitioner, 

man talar om att ”infärgningsprojektet i Kortedala är ett exempel på hur ämnesintegration och 

lärarsamarbete kan främjas”, men man menar också att detta är en del av en nödvändig 

individcentrering till förmån för gruppnivån, vilket skall leda till att man i högre grad sätter 

”eleven i centrum”(Häckner m.fl., 1996: p. 5). Ytterligare en definition som ges är att det 
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innebär att kärnämnen och karaktärsämnen integreras, i syfte att förstärka inlärning, öka 

intresse för de teoretiska ämnena samt öka elevernas självförtroende.  

”Ur nöd – i lust”(Ruhde, 1996) är full av konkreta exempel på hur man arbetat med 

infärgning. En definition är ”modeller för samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen, 

mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare” för att intressera och motivera elever för 

kärnämnena på yrkesförberedande gymnasieprogram(Ruhde, 1996: p. 5). En annan definition 

som dyker upp är att kärnämnet och karaktärsämnet förenas i en helhet, samt att det hävdas att 

arbetslag mellan de olika lärarkategorierna är nödvändigt. Vidare hävdar man att infärgning är 

att skapa närhet och integration mellan kärnämnen och karaktärsämnen(Ruhde, 1996). En 

något fylligare definition är den att ”…kärnämnet används som redskap i karaktärsämnet och 

karaktärsämnet används som stoff i kärnämnet”(Ruhde, 1996: p. 29) samt att infärgning 

fungerar bäst om den uppkommer ur en konkret situation. Man menar också att infärgning 

skapar och förutsätter mötesplatser mellan de olika aktörerna på skolan. Infärgning kan även 

vara att ”formulera ett pedagogiskt svar på elevernas många gånger icke-verbala protest mot 

kärnämnen vars nytta de inte förstår”(ibid: p. 39), men också en integrerad del av avancerade 

projekt, inte bara en metod för att motivera de omotiverade. Källan menar också att infärgning 

kan genomföras genom olika metoder, såsom problembaserat lärande, projektarbete eller 

individualisering(Ruhde, 1996). 

Sammanfattning av bakgrunden 

En flera olika orsaker finns till varför infärgning bör användas, av vilka de främsta är dels att 

våra styrdokument säger att vi skall göra det, dels att resultaten av infärgning är positiva 

främst hos de grupper som skolvärldens tillsynsmyndighet Skolverket identifierat har 

svårigheter att uppnå kunskapsmålen, d.v.s. kärnämnesstuderande elever på 

yrkesförberedande program. Dessa positiva resultat visar sig oftast i form av ökad förståelse, 

intresse och motivation. 

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”. 

En sak som samtliga källor har gemensamt är att de inte har undersökt, separat och 

kvantitativt, om intresse, förståelse och motivation ökar med infärgning som metod. 

Förståelse för kärnämnets nödvändighet, motivation att läsa det och intresse för ämnet är det 
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som jag i likhet med skolverkets skrift (se ovan) har försökt utveckla hos eleverna under detta 

examensarbete. 

Syfte 
Syftet med detta examensarbete är således att undersöka om och hur elevernas intresse, 

förståelse och motivation för kärnämnet samhällskunskap förändras vid användning av 

metoden infärgning. 

Frågeställningar 
För att uppnå detta syfte ställs följande frågor: 
1. Ger metoden infärgning ökat intresse, förståelse och motivation för kärnämnet samhällskunskap på ett 

yrkesförberedande gymnasieprogram? 
2. Leder infärgning till så ökat intresse hos eleverna att de själva får idèer om hur man ytterligare kan infärga? 
 

Metod 
Metoden för att uppnå syftet har varit kvalitativ och kvantitativ undersökning, med syftet att 

mäta förändring i attityd utifrån ovanstående. De kvantitativa delarna bestod av enkäter vilka 

delades ut vid två tillfällen för att uppmäta attitydskillnader, samt deltagande observation där 

kvantifiering av responsen på utvecklingsarbetet gjordes genom antalet inlägg. De kvalitativa 

delarna bestod av intervjuer vilka inte är så hårt strukturerade, och där ordagranna svar 

antecknats, vilket rekommenderas i metodboken ”Vetenskaplig metod” (Ejvegård, 2003). 

Kvalitativt är också syftet med frågeställning 2 ovan, vilken också återfinns i enkäterna, då ett 

positivt svar där ytterligare förstärker eventuell positiv förändring för de övriga metoderna 

 

Enkätkonstruktion 

 

Enkätens frågor har graderade svarsalternativ, med ojämnt antal steg på värdeskalan vilket ger 

större säkerhet för svar som ligger runt mitten eller i ytterkant på skalorna (Ejvegård, 1996). 

Analys av förändringar har gjorts genom uträkning av medelvärden. 

 

Intervjumetoder 

 

Enligt generell forskningspraxis när det gäller intervjuer gällande värderingar och åsikter, har 

respondenterna garanterats anonymitet. Urvalet har skett genom att jag klippt sönder 

klasslistan, lagt den i ett kärl och därur dragit 5 resp. 6 namn. Intervjun har varit strukturerad
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(Ejvegård, 2003: p.49) på det viset att alla fått samma frågor, men förtydliganden har gjorts 

för de som så önskar. Information gavs muntligt om syftet med intervjun, vilket också 

rekommenderas i metodlitteratur (Ejvegård, 2003).  

 

Observationsmetod 

För att säkerställa mätbara faktorer har ”lektionsdagbok” förts under hela perioden vilken är 

sammanställd i en bilaga. I denna lektionsdagbok har tillfogats personliga observationer samt 

notering över antalet inlägg från eleverna i diskussioner som rör det jag undervisar om.  

 

Försökspersoner 

De personer som undersökningen avser är eleverna i Omvårdnadsprogrammets klass 1. 

Klassen bestod av 26 elever vid första mättillfället och 27 elever vid andra mättillfället. 

Antalet pojkar var vid båda mättillfällena två, antalet flickor således 24 resp. 25. 

 

Urval 

Urvalet har varit olika för de tre undersökningsmetoderna. Gällande enkäterna har de 

besvarats av de elever som var närvarande vid utdelande av enkäterna. Urvalet till intervjuer 

gjordes slumpmässigt genom att jag klippt ut samtliga elevers namn ur klasslistan, blandat 

dessa, samt dragit 6 namn ur ett kärl.  

Bortfall 
Eventuellt bortfall i enkäterna lämnas i bilagornas redogörelse för resultatet (bilagor 4,5 & 6)  

 

Genomförande 

 

Arbetet har genomförts på två tvåveckorsperioder, och påbörjades med ett presentationsbrev 

där jag redogjorde för utvecklingsarbetet för eleverna (se bilaga 1). Under första perioden 

bedrevs ”traditionell undervisning” (se bilaga  6 för att se exempel på detta, traditionell 

innebär i detta sammanhang alltså ej infärgad), samt att dialog fördes med elevernas 

kärnämneslärare. Detta för att få en så god uppfattning som möjligt om hur infärgning kan ske 

och givetvis för att lära känna eleverna. Sista lektionspasset under denna period har delades en 

enkät ut för att avgöra elevernas intresse, förståelse och motivation  för kärnämnet 



8 

 

samhällskunskap som ingående värden innan jag påbörjade perioden med infärgning (se 

bilaga 2). Följande två-veckors period ägnades, som redan tidigare nämnts, åt infärgning av 
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varje enskilt lektionspass. Särskild noga dokumenterades lektionsupplägget under denna 

period för att kunna använda de data utvärderingen kom fram till på ett bra sätt. Denna andra 

period avslutades med en enkät där jag undersökte deras intresse, motivation och förståelse, 

samt att jag särskilt efterfrågade förändring. Här undersöktes också om eleverna själva fått 

några idéer om hur infärgning kan användas vidare (se bilaga 3). Elevernas egna förslag på 

infärgning har analyserats kvalitativt samt genom textanalys se om de går att hänföra till 

någon del av infärgningen. Frågan är också konstruerad så att det ej skall finnas någon 

prestigefaktor i hur detta svar avges, vilket rekommenderas i metodboken ”Vetenskaplig 

metod”( Ejvegård, 1996). Enligt generell forskningspraxis betraktas internt respektive 

externtrespondensbortfall för enkäten som att eventuella resultat ej betraktas som säkerställda, 

”Vetenskaplig metod” anger gränsen 70 % för lägsta svarsfrekvens att behandla statistiskt( 

Ejvegård, 1996). För att ytterligare eventuellt kunna förstärka de tendenser enkäter och 

observationer visar på har intervjuer genomförts med 6 resp5 elever/tillfälle vid 

”referenstillfället” (då ingångsvärdena uppmäts) respektive ”mättillfället” (där ev. förändring 

mäts) där enkätens frågor fått en något fördjupad förklaring och utförligare svar. (för 

frågeställningar se sammanställning bilaga 4). Detta tillvägagångssätt, att använda alla de tre 

metoderna enkät, observation och intervju, har varit nödvändigt då de perioder som funnits till 

förfogande för utvecklingsarbetet har varit alltför korta (och få) för att rent metodmässigt 

kunna säkerställa något resultat som uppbär vetenskapliga krav på reliabilitet och validitet 

genom att endast använda en av mätmetoderna. 

 

Resultat 
 

Förändring i motivation, intresse och förståelse 

Denna del omfattar både enkätsvar, intervjuer och observation 

Enkätsvar 
 

Gällande enkätsvaren kan man inte säga att de visar på någon ökning vad gäller motivationen, 

det faktiska utfallet visar istället på en minskning med 0,1 i medelvärde för klassen vid 

”förändringsmätningen”. Detta ser jag som en alltför liten förändring för att kunna påvisa 

någon säker tendens åt någondera hållet.
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Mätningen av förändringen gällande intresset visar ej heller någon tydlig tendens, här 

uppvisar medeltalet en negativ förändring på 0,05 i jämförelse med referensmätningen. Av 

samma anledning som vid föregående enkätfråga menar jag att denna förändring ej är ”säker”. 

Ej heller när det gäller frågan om förståelse för ämnet kan uppvisas någon statistiskt 

säkerställd förändring, även här är differensen 0,05. För ovanstående statistik se bilaga 5 

Intervjuer 
 

När det gäller de genomförda intervjuerna pekar de åt ett annat håll, trots att frågorna vid 

intervjuerna ställdes likadant till varje respondent.  

Gällande motivationen pekar det tydligt (4 respondenter av 5) på en positiv förändring, och 

när eleverna fått utveckla svaret muntligt hänvisar de ofta till infärgningen, exempelvis citatet 

”Med infärgning blir det lättare att förstå, då blir jag mer motiverad”. 

Intresset för samhällskunskap gav ännu tydligare signal om en positiv förändring, samtliga 

respondenter visar på detta. Utvecklande svar var betydligt färre på denna fråga, men en av 

respondenterna gav motivationen till ökat intresse med ”Det är mer intressant för det angår 

mig”. 

Även när det gäller förändring i förståelse var resultatet positivt, här visar 2 av eleverna på 

nödvändigheten för framtiden. För fullständiga intervjusvar se bil. 4. 

Observationer 
 

Vad gäller de observationer som gjorts så kan man säga att de visar på en tendens att 

gensvaret blir större vid de infärgade lektionerna, både de konkreta räknandet av inlägg och 

min ”medlevda” observation (ett slags generellt intryck). Dock skall sägas att den lektion som 

inbegrep en ”organiserad debatt” i etiska frågor under momentet lag och rätt blir rätt 

missvisande då denna övning direkt uppmanade till att komma med inlägg. För 

lektionsbeskrivningar inklusive observationer se bilaga 6. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att enkäterna ej visat på något säkert resultat, intervjuerna 

uppvisar en positiv tendens och observationerna en försiktigt positiv tendens.



11 

 

 

 

Egna initiativ till förändring 

 

Denna fråga på enkäten renderade ej något positivt svar, av svaren hade hälften av 

respondenterna lämnat frågan utan svar medan den andra hälften angav svar av typen ”Har 

ingen idé på infärgning”.  

 

Diskussion 
 

Inget kan statistiskt säkerställas vad gäller förändring i motivation, förståelse och intresse, 

dock en tydligt positiv tendens vid användandet av infärgning som metod. Min undervisning 

renderade ej några egna idéer hos eleverna om att utveckla infärgningen att omfatta fler delar 

av samhällskunskapen, vilket hade varit en indikator på en stor höjning av motivation, 

förståelse och intresse. 

En trolig delförklaring till de klena resultaten kan vara enkätkonstruktionen, då den icke ger 

några förklaringar på begreppen för eleverna. Validiteten gällande enkäten kan således 

ifrågasättas. Däremot är reliabiliteten hög då bortfallet varit lågt, och intervjuerna kunde 

genomföras utan så värst mycket förtydliganden. Få försökspersoner ger en statistisk 

osäkerhet, men jag menar att tendensen ändock är tillräckligt tydlig för att kunna hävda att 

reliabiliteten är relativt hög. En annan delförklaring kan vara den korta period som jag hade 

möjlighet att genomföra projektet på (2+2 veckor), vilket beror på faktorer utanför min 

påverkan (eleverna var på ”praktik” under 3 veckor och 2 veckor gick åt till muntliga 

redovisningar av redan tidigare påbörjade grupparbeten). 

Gällande utvecklingen så menar jag att infärgningen fungerade bra sammantaget men skulle 

kunna göras ännu bättre om längre tid funnits till förfogande. Denna typ av utvecklingsarbete 

i skolan bör, om optimalt resultat skall uppnås, ha längre förankringsperiod och genomföras 

av lärare som känner eleverna och programmet bättre. Det tillvägagångssätt jag hade vid 

infärgningen, att använda olika delar av karaktärsämneskunskaperna och att använda dessa 

både till regelrätt undervisning och till olika former av examination, upplevde jag som att 

eleverna uppskattade. Vid utvecklandet av de enskilda lektionspassen hade jag stor nytta av 

hur tidigare forskning beskrivit tillvägagångssättet, exempelvis vad gäller kontakten med 

karaktärsämneslärare(Rudhe, 1996). Vid ett större utvecklingsarbete skulle man givetvis 



12 

 

kunna omfatta längre tid och kanske fler ämnen, men detta föll utanför ramen för detta 

examensarbete. Om man dessutom skulle arbeta med infärgning mot fler gymnasieprogram så 

skulle detta givetvis ge en annan väg till infärgning, varje karaktärsämne respektive kärnämne 

är unikt
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Bilaga 1 

 

 

Introduktionsbrev 

Bäste elev, jag heter John Wahlström och studerar till gymnasielärare och kommer att 

undervisa i Din klass under 9 veckor. Som en del av undervisningen kommer jag att arbeta 

med något som kallas för infärgning, vilket betyder rent konkret att under tre av dessa nio 

veckor kommer jag att ha lektioner i samhällskunskap som anknyter lite mer till erat 

”karaktärsämne” (huvudämnet på programmet). Jag kommer också att vilja att ni besvarar 

enkäter om Ert intresse, förståelse och motivation för ämnet samhällskunskap. Detta för att 

kunna mäta eventuella skillnader mellan ”vanlig undervisning” och ”infärgning”. Fullständig 

personlig anonymitet garanteras givetvis, alla mätningar gäller klassen som helhet. Även 

intervjuer kommer att genomföras, samt att jag kommer att observera klassen på olika sätt 

under de veckor examensarbetet pågår. Anonymiteten garanteras även gällande intervjuerna 

och observationerna.
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Enkät 1 

Fyll i lämpligt alternativ på skalan genom att sätta ett kryss på den punkt du håller med om! 
 
1. Hur motiverad känner du dig för ämnet samhällskunskap? 
 

Inte alls (0)                                                                        Mycket (5) 

 

 
2. Hur intresserad känner du dig av ämnet samhällskunskap? 
 

Inte alls (0)                                                                             Mycket (5) 

 

 
3. Hur stor förståelse har du för ämnet samhällskunskap? 
 

Inte alls (0)                                                                                Mycket (5) 

 

 

 

 

Tack för din medverkan
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Enkät 2 
Nu när det gått två veckor med arbete med infärgning så vill jag veta om du har samma 

åsikter fortfarande, besvara därför fråga 1 till 3 med x på lämplig plats. Fråga 4 besvaras 

skriftligt! 

 
1. Hur motiverad känner du dig för ämnet samhällskunskap? 
 

Inte alls (0)                                                                        Mycket (5) 

 

 
2. Hur intresserad känner du dig av ämnet samhällskunskap? 
 

Inte alls (0)                                                                             Mycket (5) 

 

 
3. Hur stor förståelse har du för ämnet samhällskunskap? 
 

Inte alls (0)                                                                                Mycket (5) 

 

 

 
4. Nu när det gått några veckor, har du fått någon idé på hur man skulle kunna infärga andra samhällslektioner, 

hur i sådana fall? 
 

Tack för din medverkan
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Intervjusammanställning 
Frågor: 
a) Vad gör dig motiverad att läsa samhällskunskap? 
b) Varför är du intresserad av samhällskunskap? 
c) Vad har du mest förståelse för nödvändigheten av inom samhällskunskapen? 
 

Respondent 1 
a) För att jag tycker det är roligt. Fast inte partierna 
b) Jag vet inte, kanske för att man lär sig nåt.  
c) Jag har förståelse för allt, utom partierna. Fast jag är inte så insatt. 
 

Respondent 2 
a) För att få kunskaper för att kunna förändra det som är fel, nu och i framtiden, och att få en bakgrund till 

varför det är som det är. 
b) För att veta saker som händer i samhället, och förändra dom 
c) Att lära sig om politik och sådant som är aktuellt 
 

Respondent 3 
a) Sådant som är intressant, helst nära mig som omsorg eller sådant som gäller Boden eller Sverige. 
b) För att jag får nya kunskaper. 
c) Allt är intressant och nödvändigt. 
 

Respondent 4 
a) Att jag får användning av kunskaperna, både själv och för att hjälpa andra. 
b) Jag får nya kunskaper, speciellt om partierna 
c) Statsskicket 
 

Respondent 5 
a) Sånt som är kul, politik och statsskick är tråkigt. 
b) För att lära sig något nytt, för att kunna hjälpa sig själv och andra och kunna berätta för andra. 
c) Politiken har jag mest förståelse för, för den påverkar alla. 
 

Respondent 6 
a) Jag vill lära mig mer om politik och lagar 
b) Lagar måste man känna till, det som ligger nära mej är intressant. 
c) Statsskicket kanske, jag vet inte. 
 

Intervjusammanställning 2 
Frågor: 
a) Har de infärgade lektionerna givit någon förändring i din motivation för att studera ämnet samhällskunskap? 
b) Har intresset för samhällskunskap förändrats av de infärgade lektionspassen? 
c) Gör infärgade lektioner att du bättre förstår nödvändigheten av att läsa samhällskunskap? 
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Respondent 1: 
a) Nej, ingen förändring. Jag tycker ändå det är bra att infärga med sånt som anknyter till omvårdnad. 
b) Ja. När jag förstod hur viktigt det är med lagarna ökade intresset. 
c) Ja, för det är nödvändigt för det framtida jobbet. 
 

Respondent 2: 
a) Jag har blivit mer motiverad. Det är nödvändig kunskap. 
b) Jag har blivit mer intresserad. Det var inte så intressant innan. 
c) Lite grann. 
 

Respondent 3: 
a) Med infärgning blir det lättare att förstå, då får jag mer motivation. 
b) Det har blivit mer intressant. 
c) Ja. 
 

Respondent 4: 
a) Jag känner mig mer motiverad, det är mer intressant när det handlar om saker som rör oss och viktiga saker. 
b) Se ovan 
c) Jag har fått mer förståelse med att det är kunskaper jag behöver i framtiden. 
 

Respondent 5: 
a) Se föreg. respondent fråga a. 
b) Det är mer intressant för det angår mej mer. 
c) Ingen förändring i förståelse för mig.
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Enkätsammanställning 
Referensmätning 

Enkät 1 utfördes efter 2 veckors icke infärgad undervisning. Detta för att ge ett ingångsvärde 

på de tre frågeställningarna att jämföra mot svaren efter att 2 veckor infärgad undervisning 

skett. Klassen bestod vid mättillfället av 26 elever och antalet inkomna enkäter uppgick till 20 
Fråga 1 
0:a 1 st. 
2:a 6 st. 
3:a 7 st. 
4:a 4 st. 
5:a 2 st. 

Medelvärdet blir således 2,95 på skalan 0-5 
 
Fråga 2 
1:a 1 st. 
2:a 2 st. 
3:a 11 st. 
4:a 5 st. 
5:a 1 st. 

Detta ger ett medelvärde på 3,15 på ovanstående skala 
 
Fråga 3 
1:a 1 st. 
2:a 1 st. 
3:a 9 st. 
4:a 8 st. 
5:a 1 st 
 

Medelvärdet på denna fråga blir således 3,45 

 

Enkät 2 

Denna genomfördes efter 2 veckors infärgning av samhällskunskapslektionerna. Antalet 

elever i klassen vid denna mätning var 27 st. Antalet inlämnade enkäter var 20 st. 

Fråga 1 
0:a  2 st. 
2:a  5 st. 
3:a  6 st. 
4:a  6 st. 
5:a  1 st. 
 

Detta ger alltså ett medelvärde på denna mätning på fråga 1 på 2,85. 

 

Fråga 2 
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0:a  2 st. 
2:a  3 st. 
3:a  6 st. 
4:a  8 st. 
5:a  1 st. 
 

Medelvärdet på denna fråga uppgår till 3,2. 

Fråga 3 
2:a  3 st. 
3:a  9 st. 
4:a  5 st. 
5:a  3 st. 
 

Här landade medelvärdet på 3,4
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Lektionsbeskrivning 
Ej infärgat 

Moment 1: Sveriges statsskick (referensmätning) 

Lektion 1: För att introducera eleverna i momentet på ett lustfyllt sätt började lektionen med 

högläsning ur en skönlitterär bok som utspelar sig under den tid då Sverige  styrdes av en 

enväldig kung. Detta följdes av en OH-bild som visade hur debatten gick inför 

parlamentarismens genomförande (ett exempel för och ett exempel emot). Därefter släpptes 

diskussionen fri med anledning av det föregående. Detta följdes av en historisk tillbakablick 

över statsskickets utveckling under 1000 år med vissa nedslag vid historiskt viktiga punkter 

(OH). Diskussion fördes vid ett flertal tillfällen under denna genomgång. Lektionen 

avslutades med beskrivning (muntligt och OH) av de fyra grundlagarna (SO, RF, TF & YGL), 

samt en efterföljande diskussion kring dessa. Denna lektion kom 17 inlägg från eleverna. 

Lektion 2: Lektionen inleddes med en fråga om vem som bestämmer i Sverige. Då eleverna 

besvarat frågan med Göran Persson följde en beskrivning (muntlig och OH) av hur en 

regeringschef utses. Eleverna frågade för att få förtydligat detta. Därefter beskrevs 

regeringens uppgifter (OH och mycket muntlig beskrivning). Även här ställde eleverna många 

frågor. Regeringens struktur (OH) samt en diskussion kring ministrar följde därefter. 

Lektionen avslutades med en beskrivning av statsförvaltningen och de statliga företagen (OH 

+ muntlig genomgång) och deras styre. Även här diskuterade eleverna. Denna lektion gav 

eleverna 15 inlägg som anknöt till det undervisade. 

Lektion 3: Denna lektion inleddes med en OH-bild av riksdagens plenisal, samt en förklaring 

på hur det fungerar där. Riksdagens uppgifter beskrevs därefter (muntligt och OH) samt att 

eleverna fick se bilder på Bodens och Luleås riksdagsledamöter. Efter en diskussion om 

riksdagsledamöterna beskrevs (muntligt) hur de enskilda riksdagsledamöterna arbetar med 

utskottsarbete, kontakt med valkretsar o.s.v. Resten av lektionen gick åt till diskussion om hur 

riksdagsledamöterna kan påverkas att fatta kloka beslut. 23 inlägg blev det denna lektion, de 

flesta (18 st.) kom under den sista delen av lektionen. 

Lektion 4: Lektionen avvek från planeringen då hastigt uppkomna andra angelägenheter 

behövde avhandlas. Då två elever som mina elever kände till fått besked om utvisning ur 

landet fick en viss del av lektionen användas till att diskutera dessa frågor, med muntliga 

beskrivningar från min sida av hur Sveriges invandringspolitik och Migrationsverkets arbete 

fungerar. Resten av lektionen gick till beskrivning (OH och muntlig) av hur riksdagen arbetar, 
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samt en snabb repetition av de tidigare lektionerna. Få frågor från eleverna på denna del av 

lektionen. Som avslutning fick eleverna besvara den enkät vars resultat redovisas på annat 

ställe i detta examensarbete. Debatten kring flyktingsituationen var livlig, 21 av 25 inlägg 

kom under denna diskussion. 

Lektion 5: Detta moment examinerades genom hemtentamen och denna delades ut i början av 

lektionen. Då en del av eleverna ville delta på en manifestation för ovan nämnda 

utvisningshotade kamrater samt deras familj och ytterligare en familj, fick de som så önskade 

delta. De som avstod från detta fick möjlighet att börja arbeta med sin hemtentamen. I 

inledningen av denna lektion genomfördes dessutom intervju med sex slumpmässigt utvalda 

elever för att (om möjligt) fördjupa de tendenser ovan nämnda enkäter visar på. Då knappt 

hälften av klassen utnyttjade möjligheten att demonstrera på lektionstid samt att de arbetade 

med hemtentamen blev antalet inlägg endast åtta st. då de ville få förklarat vissa delar av 

hemtentamensfrågorna. 

 

Infärgat 

 

Lektion 1: Denna lektion inleddes med videovisning och TV-visning med anledning av kriget 

i Irak, då detta hade inletts samma dag och det fanns anledning att på 

samhällskunskapslektionen uppmärksamma en sådan världshändelse. Därefter inledde jag 

momentet ”Lag och rätt” med att ge en kort introduktion (muntligt) av vad momentet kommer 

att behandla, i korta drag. En lagtext delades ut till eleverna (lagtexten var utdrag ur LSS, en 

lag som dessa elever skall vara behöriga att jobba utifrån efter avslutad utbildning) och vi 

hade en kortare diskussion om vad det innebär att arbeta i lagstyrd verksamhet. Därefter 

förklarade jag muntligt med stöd av en OH-bild hur lagstiftningsproceduren gått till när man 

arbetade fram och stiftade denna lag. Jag stannade särskilt upp vid sådana delar som anknyter 

till verksamheten (exempelvis kortare beskrivning av vad lagen innebär), och eleverna hade 

inget prestationskrav att skriva ner vad som stod på OH:n, utan fick bara följa med i lagtexten 

och fråga om sådant som var oklart. Detta agerande för att visa på processen i detta specifika 

lagstiftningsfall. Tillfälle till frågor gavs och jag efterfrågade elevernas förståelse för den 

tidsåtgång som är nödvändig när man skall stifta en lag. Därefter visade jag (muntligt och 

OH) på hur en lag stiftas generellt sett, här fick eleverna dock föra anteckningar. Dialogen 

med eleverna blev mindre då de var upptagna med att skriva, vissa frågor kom dock. 21 

inlägg kom under denna lektion. 
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Lektion 2: Lektion 2 innebar en fortsättning på lagstiftningsproceduren, samt att eleverna och 

jag hjälptes åt med att komma fram till varför det finns lagar (vi skrev upp på 

whiteboardtavlan). För att ge eleverna en möjlighet till reflektion kring lagstiftning och 

närliggande områden inbjöd jag till diskussion under ordnade former. Det hela gick till så att 

varje elev fick en fråga att ta ställning till och skulle också motivera sitt ställningstagande. 

Man fick svara en åt gången, därefter släpptes debatten fri i klassen. Den infärgade delen av 

detta moment bestod i att de inledande frågorna var av sådan karaktär att de anknyter till deras 

yrke, till exempel: ”lagen säger att den omsorg du som kommunanställd ger ska vara av en 

viss kvalitet. Om det är stressigt och tidsbrist, behandlar du alla likadant då eller får din 

”favorit-gamling” en bättre kvalitet på sin omvårdnad?” eller ”Om din bästa arbetskamrat gör 

något som egentligen borde anmälas enligt Lex Sara-lagen (om vanvård), är du då mer lojal 

mot arbetskamraten eller lagen?”. Denna lektion kom 52 inlägg, men kan nog ej ses som 

representativ i undersökningen då jag under lektionen höll i en övning som krävde att 

eleverna skulle reflektera över och diskutera vissa frågor.  

Lektion 3:  Denna lektion inleddes med ”Veckans nyhetsfrågor”, därefter kom vi in på det 

egentliga lektionsinnehållet. Jag beskrev (OH och muntligt) domstolsväsendet och dess 

hierarki, infärgningen under detta pass bestod i att fokus låg på förvaltningsdomstolar där 

”Omvårdnads-elevernas lagar” d.v.s. SOL, LSS o.s.v. kommer upp till prövning. 

Överklagningsprocedurer tydliggjordes genom exempel som ”… säg att en 82-årig dam söker 

plats på äldreboende. Kommunen utreder hennes funktionsmöjligheter och finner att hennes 

behov av stöd är tillräckligt stort för att hon ska ha rätt till ett sådant boende, men kommunen 

har inte platser lediga på ett äldreboende. Då kan damen överklaga kommunens beslut till 

länsrätten, vilken är en så kallad förvaltningsdomstol”. Många kontrollfrågor kom från 

eleverna under denna lektion, de ville vara säkra på att ha förstått proceduren korrekt. Totala 

antalet inlägg uppgick till 24. 

Lektion 4:  De lagar om anmälningsplikt som dessa elever har att arbeta under i sitt framtida 

yrkesliv (Lex Sarah och Lex Maria), berättade jag om i början av denna lektion (+ OH). Vi 

diskuterade också om vad som händer om man bryter mot dessa lagar, vilka instanser man 

anmäler till o.s.v. Eleverna hade en del frågor på denna del av lektionen, speciellt kring deras 

egen framtida skyldighet (i den framtida yrkesrollen). Resten av lektionen gick till att 

beskriva kriminalvårdens och polisens uppgifter, muntligt och med hjälp av OH-bilder. 

Speciellt straffskalan inom kriminalvården var föremål för en rejäl, i vissa stycken hätsk, 

diskussion. Under denna lektion kom 23 inlägg som anknöt till lektionsinnehållet, dock med 

viss övervikt på diskussionen kring straffskalan. 



Bilaga 6 

Lektion 5: Då denna lektion inleddes med att fem av eleverna blev intervjuade av en journalist 

blev lektionens början rätt stökig. Eleverna fick möjlighet att börja skriva på sitt ”hemprov”, 

eftersom enkäter och intervjuer till detta examensarbete också skulle klaras av under denna 

lektion. Utöver detta höll tre elever ”veckans nyhetsredovisning”, med efterföljande 

diskussion kring nyheterna. Denna diskussion blev dock ej så långvarig. Övrig lektionstid 

fanns jag tillgänglig för att svara på eventuella frågor på hemprovet. Tilläggas bör att frågorna 

på hemprovet främst var konstruerade för att eleverna skulle kunna analysera och reflektera 

själva samt att många av frågorna anknöt till den infärgade undervisningen. Inläggen under 

denna lektion var nio till antalet, varav 6 stycken kom under ”veckans nyhetsredovisning”. 




