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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka elevers erfarenheter och attityder till infärgning på 

Hotell- och restaurangprogrammet. Forskningsfrågorna bestod av hur infärgning förändrar 

elevers intresse till kärnämnen och vilka kärnämnen de ansåg var viktiga för karaktärsämnena 

samt om deras studieresultat påverkats av infärgningen och hur eleverna såg på ett samarbete 

mellan olika ämnen. Undersökningen gjordes av kvalitativa intervjuer med sex elever i 

årskurs tre. Resultatet visade att infärgning inte förekommit i så stor omfattning. Eleverna 

antydde att undervisningen borde förändras för att intresset skulle öka för kärnämnena, de 

poängterade att intresset berodde på dem själva. Eleverna framförde också att de hade 

förståelse varför de läste kärnämnena, att de hörde till allmänbildningen. Slutligen framkom 

det i studien att deras studieresultat inte hade påverkats av infärgning samt att eleverna trodde 

på ett ökat samarbete mellan kärn- och karaktärsämnen för att det skulle leda till en ökad 

kunskap och därmed bli en helhet för programmet.  
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Inledning 

Jag läser nu sista kursen på yrkeslärarutbildningen AUO 90, med inriktning som yrkeslärare 

inom servering och måltidsservice. Det ämne som intresserat mig under studietiden, 

”verklighetsförlagd utbildning (VFU)” och med mitt arbete på Hotell- och restaurang 

programmet både som serverings och köks lärare är hur eleverna upplever att 

ämnesintegrering/ infärgning påverkat deras studier. Jag tror att det är viktigt att eleverna 

känner att det blir en helhet i deras programval när det gäller samverkan mellan de 

obligatoriska kurserna i kärnämnena och de obligatoriska gemensamma karaktärsämnena som 

ger en grund för programmet. 

 I och med att det är ett yrkesförberedande program är det viktigt att som det står i Läroplanen 

för de frivilliga skolformerna (Lpf94) att ”Läraren skall: i undervisningen skapa en sådan 

balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som främjar elevernas lärande”(s.45) för 

att skapa en helhet för eleverna. Många elever som söker sig till Hotell- och restaurang 

programmet är oftast svaga eller inte godkända i kärnämnena. De söker sig till ett praktiskt 

program för att slippa teoretiska studier. Verkligheten ser annorlunda ut, även i de praktiska 

ämnena ingår det mycket teoretiskt fast det många gånger kombineras med det praktiska 

arbetet. I en utvärdering från Skolverket (1998) visar resultaten att eleverna vill ha en 

tydligare anpassning av kärnämnena som är anpassade till karaktärsämnena. Det visar sig att 

många av de elever som väljer yrkesinriktade program har svårt att se nyttan av kärnämnena. I 

och med resultat från tidigare forskning av Skolverket (2000) inom området är det en viktig 

aspekt att samarbetet mellan olika lärargrupper ökar eftersom analysen av rapporten visar på 

att lärarna anser att samverkansmöjligheterna har minskat mellan olika ämnen. 

Kärnämnena har en viktig roll för att eleverna ska klara av det yrkesinriktade programmet. 

Svenska behövs för att klara av att läsa recept, skriva menyer, och ha ett vårdat språk i 

kommunikationen med gäster. Matematik är viktigt för att kunna omvandla recept och förstå 

måttangivelser, prisberäkna och hantera kassa. När det gäller engelskan är den viktig för att 

kunna kommunicera med gäster och översätta menyer samt framför allt att dessa elever har 

hela världen som sitt arbetsfält om viljan finns. Religionskunskap är ett ämne som är 

högaktuellt inom Hotell- och restaurang branschen eftersom vi arbetar internationellt, där mat, 

tro och traditioner har en viktig roll. En annan viktig faktor är att kärnämnena är av stor 

betydelse om de vill fortsätta sina studier på högre nivå. 
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 Det är viktigt att läraren kan medverka och samverka för att öka elevernas motivation till sina 

studier. I Lpf 94 står det uttryckt:” Kunskap kommer till uttryck i olika former- såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet- som förutsätter och samspelar med varandra”(s.40)  

För att eleverna ska kunna utvecklas och få en grund för ett livslångt lärande är det viktigt att 

de får en möjlighet att se ett samband mellan karaktärsämnen och kärnämnen det som vi idag 

kallar för infärgning. Elisabet Rudhe (1996) beskriver begreppet infärgning så här: 

 Är ett sätt att arbeta som utgår från elevernas intresse för karaktärsämnena. Enklast 

kan infärgning beskrivas som att kärnämnet används som redskap i karaktärsämnet 

eller att karaktärsämnet används som stoff i kärnämnet. På så sätt skapas en helhet som 

fungerar motiverande för eleverna (s.29).  

Genom mitt intresse för detta ämne om hur eleverna upplever att infärgningen fungerar i teori 

och praktik ser jag det som ett viktigt arbete att pedagoger kan reflektera över och lära sig av 

elevernas perspektiv och syn på hur arbetet med infärgning sker i skolan. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka elevers erfarenheter och attityder till infärgning på Hotell- 

och restaurang programmet. Begreppet infärgning definieras här som att lärarna ska tänka 

programinriktat och samarbeta över ämnesgränserna, för att det ska bli en helhet av 

programmet och att undervisningen skall kännas meningsfull för eleverna.  

 

Utifrån detta syfte ställs följande frågor: 

 Hur förändrar infärgningen elevers intresse för kärnämnena? 

 Vilka kärnämnen tycker eleverna är viktiga för karaktärsämnena? 

 Hur, anser eleverna, att deras studieresultat påverkas av infärgningen? 

 Hur ser eleverna på ett ökat samarbete mellan karaktärs och kärnämnen? 
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Bakgrund 

I bakgrunden inleder jag med förklaring, tidigare forskning och ursprunget kring definitionen 

och begreppet infärgning. Därefter beskrivs den svenska yrkesutbildningens historia. Vidare 

kommer information om Hotell- och restaurangprogrammets innehåll och struktur följt av 

gymnasieskolans styrdokument. Och om didaktikens betydelse av teoretiska och praktiska 

kunskaper för arbetet med infärgning. Avslutningsvis tar jag upp att vikten av att motivation 

och intresse hos eleverna är en viktig faktor för att deras inlärning skall främjas med hjälp av 

lärares motivation till stimulans. 

 

Definition av begreppet infärgning 

Ordet infärgning beskriver Egidius (2006) på följande sätt: Att låta innehållet i ett kärnämne 

(som svenska, engelska, matematik etc.) påverkas av ett karaktärsämne (yrkesinriktningen i 

utbildningen); syftet med detta är att öka elevernas studiemotivation och stärka sambandet 

mellan arbetsliv och skola.(s.177). I den här studien använder jag mig av begreppet 

infärgning, andra begrepp som används i helhetstänkandet i skolors undervisning är även 

begreppen ämnessamverkan och ämnesintegrering. Rudhe (1996) påstår för att det ska kunna 

skapas en helhet och motivation hos eleverna använder man begreppet infärgning som 

redskap i karaktärsämnen och kärnämnen. Rudhe (1996) menar: ”För infärgaren handlar det 

om att ha förmågan att fånga ögonblicken, att ha blick för hur vardagen kan användas i 

undervisningen och att infärgning fungerar bäst när den uppstår ur en konkret situation” 

(s.29). Begreppet ämnessamverkan kan tydas på att flera lärare samverkar i olika kurser för att 

kursmomenten ska kopplas ihop till varandra. Begreppet ämnesintegrering innebär enligt 

Rudhe att man arbetar med olika projekt och teman som kan pågå under en längre tid. 

Arbetsformer av denna typ ger eleverna en större möjlighet att utveckla sin kunskap genom 

att själva söka information.  

I en rapport av Skolverket (2000) beskrivs en rad olika ramfaktorer som schema, lokaler, 

gruppstorlek, elevgruppens sammansättning och elevernas motivation till hur undervisningen 

kan genomföras i de olika kurserna i utbildningen. Det visar sig också att eleverna har 

förväntningar på att gymnasieutbildningen skall skilja sig från grundskolan och ofta visar det 

sig att eleverna har en negativ inställning till skolan, grundad på deras tidigare erfarenheter. I 

rapporten visas även skillnad på de olika lärargrupperna mellan kärnämnen och 

karaktärsämnen såsom att de representerar olika kunskaper, erfarenheter och olika kulturer. 
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Analysen visar på att skolorna inte lyckats förena dessa olika kulturer inom lärargrupperna 

och att det bör finnas ett gemensamt mål för arbetet. Det konstateras i rapportens resultat att 

eleverna värderar olika kursmoment efter hur de finner mening i dem. Elevernas olika 

uppfattningar om kärnämnen och karaktärsämnen är grundade i attityder och värderingar som 

är socialt och kulturellt grundade. En intressant del i denna studie är att se om det kommer till 

några nya resultat jämfört med den analys som Skolverket (2000) rapporterat om tidigare.  

 

Begreppet infärgning 

Gymnasiereformen 1991 har inneburit att begreppet infärgning vuxit fram inom karaktärs- 

och kärnämnen. Enligt en rapport från Skolverket (2000) syftade reformen till att höja 

kvaliteten på utbildningen med en samverkan som innebär att olika ämnesområden integreras 

i ett tema eller ämnesöverskridande kunskapsområde. Utgångspunkterna för ett sådant 

samarbete är att skapa sammanhang, helheter och förståelse. Enligt Rudhe (1996) har ordet 

infärgning som term sitt ursprung från ett projekt vid gymnasieskolor i Göteborg. Rudhe 

skriver om vikten av att arbeta med helheten, att kommunikationen och organisationen är en 

grund för samarbetet med kärnämnen och karaktärsämnen på yrkesprogrammen. Kontakten 

mellan kärnämnena och karaktärsämnena, samt kärnämneslärare och karaktärsämneslärare är 

av stor betydelse. Organisationsmässigt kan det handla om gemensamma arbetsrum för 

lärarna, lärarlag, planeringstid och att lokaler för undervisning är närliggande eller 

gemensamma. Syftet med infärgning innebär att karaktärsämnen och kärnämnen integreras 

för att förstärka helhet, att inlärning och att motivationen för kärnämnena kan öka hos 

eleverna och därmed deras självförtroende. En orsak till problemen för kärnämnena är att 

elever på yrkesprogram känner att kärnämnena är någonting abstrakt, därmed förknippas det 

med kunskap som inte är nyttig, omvänt är karaktärsämnena förknippat med konkret kunskap 

som är förenat med nyttig yrkeskunskap. 

Rudhe`s skrift tar upp flera konkreta exempel på hur man arbetat med infärgning på olika 

skolor. De olika modellerna är att arbeta med helheten, arbetsliv – undervisning, upplevelser 

och gemenskap, där infärgningen består av olika teman, projekt och problembaserat lärande 

som ger elever mer självständighet, inflytande och nya metoder att inhämta kunskap.  
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Svensk yrkesutbildnings historia 

Olofsson (2005) beskriver att yrkesutbildningens ursprung finns inom det äldre hantverket. 

Fram till mitten av 1800-talet fanns en lagstiftning som reglerade utbildningen av lärlingar 

och gesäller. Därefter tappade utbildningen mark, och början av 1900-talet när behovet av 

kompetens behövdes i industrin, låg detta till grund att inrätta särskilda yrkesskolor. 

Beslutsfattarna hade även ett motiv till detta, genom yrkesutbildningen skulle de unga 

arbetarna bli moraliska och samhällsnyttiga medborgare. Det stora genombrottet för 

yrkesutbildning i offentlig regi kom i samband med ett riksdagsbeslut 1918, därefter 

inrättades kommunala lärlings- och yrkesskolor i landet.  

1920- och 1930- talet kopplades utbildningsfrågorna till den höga arbetslösheten. 

Landsorganisationen och arbetsgivarorganisationen fick inflytande över utbildningsfrågorna. 

1940 – talet bildades en speciell yrkesutbildnings kommitté´, arbetsmarknadens yrkesråd 

genom Saltsjöbads- förhandlingar. Yrkesutbildningen sköttes av rationaliserings- och 

verkstadsskoleutredningen. Parterna avvisar lagstiftning men föreslår ett kollektivavtal. 

Kungliga överstyrelsen för yrkesutbildning (KÖY) inrättas 1944. Antalet elever finns inte 

registrerade under 1940- talet enligt Olofsson (2005). 

Under 1950- talet ökade anslagen till både kommunala och landstingsskolor. Tack vare detta 

ökade antalet elever till utbildning, genom detta kunde det då kontrolleras offentligt. Från 

1950 till 1960 utökades elevantalet trefaldigt inom kommunal och landstingskommunal 

yrkesutbildning. Skolöverstyrelsen och KÖY slås samman och myndighetsinflytande blir 

mindre. Yrkesutbildningsberedningen tillsätts och föreslår en gymnasieskola där yrkesskola 

ingår, under denna tid löd skolorna under ecklesiastikdepartementet. Från 1960 till 1970 

fördubblades antalet elever. 1971 etablerades det integrerade linjegymnasiet, och 

yrkesutbildningens innehåll breddas. Allmänna ämnen det som i dag kallas för kärnämnen får 

större utrymme. En viktig aspekt för denna undersökning är att kunna se, att de teoretiska 

ämnena haft inslag i tidigare yrkesutbildning och att det har blivit en större del av kärnämnen 

när yrkesutbildningen lagts till inom gymnasieutbildningen.   

Olofsson (2005) beskriver att 1986 presenteras en översyn av den gymnasiala 

yrkesutbildningen (ÖGY) som ger förslag på en treårig utbildning, som ska ge behörighet till 

högskolestudier. Det treåriga gymnasieprogrammet beslutas av riksdagen 1991. Trots detta 

blir det en tillbakagång av yrkesutbildningen, där antalet elever minskar och färre elever 

fullföljer utbildningen som medför försörjningsproblem för de unga. Skolöverstyrelsen 



  

6 

 

avvecklas och kommunaliseringen av skolor sker. Den övergripande målstyrningen sker av 

nya skolverket.  

Yrkesutbildningens tanke var från begynnelsen att de unga skulle bli samhällsnyttiga 

medborgare. Riksdagsbeslutet från 1918 och 1921 blev inte framgångsrikt förrän på 1950- 

talet. Yrkesutbildningen har genomgått förändringar som beror på arbetsmarknadens 

efterfrågan av arbetskraft samt ekonomin enligt Olofsson (2005). I yrkesutbildningens historia 

ser vi att teorin har funnits där och att den har fått mera plats vart efter att skolreformerna har 

genomförts. I Skolverkets rapport (2000) påstås det att eleverna vill ha en förändring när de 

kommer från grundskolan till gymnasiet eftersom de elever som väljer ett yrkesförberedande 

program vill utbilda sig till ett yrke. I grunden beror kärnämnena på att eleverna skall bli 

allmänbildade och samhällsnyttiga medborgare och för att kunna gå vidare i högre studier. 

Tore Wretman (1996) känd restauratör med anor från 1945 berättar i sin bok Kökspojken, hur 

han i början av 1930- talet blev antagen på nåder vid Stockholms restaurangskola med hjälp 

av hans mors kontakter, fastän han hade dåliga betyg och blev avvisad från läroverket. Med 

bestämdhet gjorde han upp med sig själv att han skulle klara detta både för sin egen och för 

sin mors skull. Instruktionerna var sådana att kockkläder och knivar fick de tillhandahålla 

själva. Dagligen fick de infinna sig på restaurangskolan som hade sina lokaler högt upp i det 

så kallade Centralpalatset vid Tegelbacken i Stockholm. Där eleverna fick läsa fackfranska, 

matematik, vinkunnande, spritlagstiftning som exempel. Vidare berättar Tore att en gång i 

månaden var samlingen i ett skolkök på Kungsholmen för matlagning och receptlära. Den 

praktiska utbildningen fick han på Hotell Continental i restaurangköket, som hans mor fick 

betala 500 kronor till köksmästaren för. Tore uppfattade själv att han utnyttjades som billig 

arbetskraft och arbetsuppgifterna mestadels bestod i att skala potatis, kola spisar och springa 

ärenden. Det var inget större intresse från kockarna och köksmästare att vilja lära ut yrket, 

eftersom de ansåg eleverna som potentiella konkurrenter på arbetsmarknaden. Vid den här 

tiden var det en hög arbetslöshet som var en följd av den ekonomiska krisen i landet. Med 

oviljan från kockar och köksmästare att lära ut, skriver Tore att det var den starka viljan att 

lära sig som avgjorde att han skulle klara av det, och han skulle kämpa sig till framgång. Detta 

beteende i restaurangköket blev en sporre, lärdomarna fick han själv ta reda på och det 

innebar att man fick vara mer observant. Wretman (1996) beskriver sin kunskaps inlärning så 

här: ”Ville jag lära mig något utöver detta fick det ske genom eget initiativ, nyfikenhet och 

iakttagelseförmåga.”(s, 55).  Tore beskriver också att lärotiden gav viktig kunskap om 
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verktygen och redskapens betydelse för yrket. Den egna motivationen för kunskapen i teori 

och praktik ökade med hans egen ambition att klara av gesällåren.  

Hedlund, Häggblom, Johannison och Åkermark (2002) beskriver om föregångarna till dagens 

restaurangskolor, där en av dem kan utrönas från 1947 i Göteborg där kurser hölls för köks- 

och kallskänks personal men den ansågs för provisorisk. Den mest kända restaurangskolan 

med gamla anor är Hasselbackens hotell- och restaurangskola på Djurgården i Stockholm som 

även var en krog som endast var öppen på somrarna, eftersom undervisning i stort sett saknats 

sen tidigare passade det sig bra för Stockholms stads yrkesskolor att hyra in sig för att bedriva 

undervisning. Skolan tog emot cirka 150 elever från Sverige och övriga Norden. 

Undervisningen berörde alla de sysslor som var förekommande i hotell och restaurang 

rörelser. Köks- och servisutbildningen var på två år och hovmästarutbildningen var på ett år. 

Läsåret varade från första oktober till sista mars och somrarna var praktikperiod, under det 

andra året var det undervisning en dag i veckan. En morot för många var att kunna få 

stipendium för fortsatt utveckling inom yrket som delades ut varje månad. Betyg och diplom 

delades ut efter avslutad undervisning och godkända fackprov, efter två års undervisning fick 

eleverna tillgodoräkna sig tre års yrkeserfarenhet. Tore Wretman var en av de initiativtagare 

och drivande till utbildningen, han menade på att det var viktigt att höja kvalitet, utbildning 

och löner. Målsättningen var att kunna ge en bred och allmängiltig utbildning för yrket. 

Hasselbackens hotell- och restaurang skola bedrevs från 1947- 1969, därefter flyttades den till 

Kristineberg och från 1991 finns den i dag vid Globen området i Stockholm. 

 

Hotell- och restaurang programmet 

Centrala delar i utbildningen på Hotell- och restaurangprogrammet är att eleverna ska få 

kunskaper om kost och logi för människor som befinner sig utanför sitt hem och att den 

svenska restaurangtraditionen är en bärande del i utbildningen enligt (Gy 2000:09) 

Programmet har två nationella inriktningar: hotell samt restaurang och måltidsservice. 

Sedan 1994 är gymnasieutbildningen decentraliserad, målstyrd, treårig och kursutformad 

enligt Olofsson (2005). Kursutformningen innebär att utbildningen är indelad i flera kurser 

inom ett ämne. Enligt Skolverket finns det totalt 17 nationella gymnasieprogram som är 

studieförberedande, yrkesförberedande eller både och. Gymnasiet är en frivillig och avgiftsfri 

skolform som erbjuds till ungdomar mellan 16-20 år. En fullständig utbildning på ett 

nationellt program omfattar 2500 poäng oavsett inriktning. Samtliga nationella program 
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innehåller kärnämnen, gemensamma karaktärsämnen, valbara ämnen, individuellt val och 

projektarbete. De obligatoriska gemensamma kärnämnena är Svenska A och B, Svenska som 

andra språk A och B, Engelska A, Matematik A, Idrott och hälsa A, Samhällskunskap A, 

Religionskunskap A, Naturkunskap A och Estetisk verksamhet är lika för alla program medan 

karaktärsämnena varierar beroende på vilken inriktning eleverna väljer. Karaktärsämnena 

innehåller både teoretiskt och praktiskt inriktade kurser. Utbildningen på Hotell- och 

restaurang programmet omfattar även arbetsplatsförlagd utbildning (APU) på minst 15 

veckor. Den ska utgöra en helhet mot programmets mål, och utgör en viktig aspekt på att 

förena teori med praktik det vill säga att teoretiska och praktiska kunskaper varvas. Den 

praktiska undervisningen i karaktärsämnena hålls ofta i skolans egen restaurang för att 

utbildningen skall bli så verklighetsanpassad som möjligt för att få en inblick i produktion, 

gäst bemötande och att eleverna samtidigt ser resultatet av sitt praktiska arbete menas i en 

rapport av Skolverket (1998). 

Syftet till Hotell- och restaurangprogrammets programmål enligt (Gy 2000:09): ”Är att ge 

grundläggande kunskaper för arbete inom hotell- och restaurang verksamhet. Programmet 

syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare 

studier”(s.9). 

De grundläggande kunskaperna i programmet är en bra grund för elever som vill 

vidareutvecklas inom restaurang, storhushåll, hotell och turism. Möjligheterna att studera 

vidare inom hotell- och restaurang branschen har genom tiderna ökat genom att statusen på 

yrket har höjts. I en utvärdering av Skolverket (1998) påstås att det endast var en procent som 

gick ut Hotell- och restaurangprogrammet 1995 som gick vidare till högskolestudier 1996, 

studien visar att en stor andel av de ungdomar som avslutade Hotell- och 

restaurangprogrammet gick vidare till förvärvsarbete och att majoriteten arbetade inom 

programmets inriktning. En anledning till den låga andelen är att det oftast är elever som har 

en lägre motivation till studier som går de yrkesförberedande programmen. 

 

Hotell- och restaurang programmets struktur är uppbyggt på följande sätt enligt (Gy 2000:09): 

 Kärnämnen 750 poäng 

 Karaktärsämnen, gemensamma kurser 650 poäng + Projektarbete 100 poäng 

 Inriktning Hotell 400 poäng 
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 Inriktning Restaurang och måltidsservice 300 poäng 

 Valbara kurser 300-400 poäng 

  Individuellt val 300 poäng 

Specificering av Hotell- och restaurang programmets struktur av kärnämnen, karaktärsämnen, 

inriktningar och valbara kurser se Bilaga 1. 

I programmålet beskrivs att lärarna skall arbeta över ämnesgränserna, och sträva åt att tänka 

programinriktat istället för ämnesinriktat. Detta är en viktig del för att eleverna skall känna att 

deras studier blir nyttiga och intressanta. För att ämnesintegrering mellan kärnämnen och 

karaktärsämnen (infärgning) skall kunna förverkligas måste skolan kunna ge de 

organisatoriska möjligheterna till detta. Ett bra sätt är att ta stoff ur karaktärsämnena till 

kärnämnenas undervisning. Hotell- och restaurang programmet har en stor spännvidd att 

kunna samarbeta över ämnesgränserna. 

 

Styrdokument 

För den offentliga gymnasieskolan är det en rad styrdokument som ligger till grund för dess 

organisation. De nationella styrdokumenten är bindande föreskrifter som måste följas, dvs. 

anvisningar om skolans uppdrag kommer i form av skollag, (SFS 1985:1 100), 

gymnasieförordningen, (SFS 1992:394), läroplanen, (Lpf94), programmål,(Gy2000:09), 

kursplaner och betygskriterier. Dessa styrdokument utgör en helhet som ska läsas tillsammans 

och alla fyller en funktion var för sig. Utöver de nationella styrdokumenten finns de lokala 

styrdokumenten och de är: skolplanen, lokal arbetsplan och en individuell studieplan. 

Skollagen (SFS1985:1100) innehåller de grundläggande bestämmelserna om utbildning i alla 

skolformer och de stiftas av riksdagen. Läroplanerna och programmålen fastställs av 

regeringen som anger skolans värdegrund, riktlinjer, mål och beskrivningar av programmens 

uppbyggnad, syfte och karaktär. Syftet med målen är att få en helhetsbild för de olika 

utbildningarna. Kursplaner, förutom kärnämnenas, och betygskriterier fastställer Skolverket. I 

gymnasieskolan används följande beteckningar till betyg, Icke godkänd (IG), Godkänd (G), 

Väl godkänd (VG), Mycket väl godkänd (MVG), (Skolverket, 2004). 

De lokala styrdokumenten är: skolplanen, lokala arbetsplanen samt den individuella 

studieplanen. Kommunen bestämmer i skolplanen hur resurser ska användas och hur 

organisation, lokaler, personal och andra viktiga villkor, för att målen skall nås. Kommunen 
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ska också i skolplanen visa på utveckling och förändringar på kort och lång sikt samt att de 

jämsides i det arbetet följer upp och utvärderar skolplanen. Den lokala arbetsplanen visar på 

hur den enskilda skolan organiserar verksamheten på skolan samt reflektion, utvärdering och 

förändring. Hur målen från de nationella styrdokumenten och skolplanen skall uppnås skall 

också finnas med. Den lokala arbetsplanen är ett kontinuerligt arbete som rektor ansvarar för. 

Den individuella studieplanen skall finnas för varje elev, där skall det framgå program, kurser 

och om eleven följer ett fullständigt, utökat eller reducerat program. Den skall följas upp 

kontinuerligt under elevens studier enligt Hotell- och restaurangprogrammets styrdokument 

(Gy2000:09). 

 

Didaktik 

Definitionen av ordet didaktik kommer från grekiskans ”didaskalia” som betyder 

undervisning. Ett vidare begrepp är läran om undervisning eller undervisningsvetenskap, och 

att kunskapsområdet innebär både teoretiska och praktiska kunskaper. För att arbetet med 

infärgning mellan teori och praktik skall kunna genomföras menar Lindström och Pennlert, 

(2006) att kommunikation och samspel mellan människor är en central del i det pedagogiska 

arbetet.  De pekar på tre områden som är viktiga för lärares yrkeskunnande, vilka är social 

kompetens, didaktisk kompetens och ämnes-/innehållskompetens och att dessa är beroende av 

varandra för att en samverkan ska kunna fungera med andra människor. Eftersom min 

undersökning utgår från elevers uppfattningar och erfarenheter om infärgning, anser jag att 

det är en viktig del att beskriva ämnet didaktik för att lärare skall kunna förstå att det är en 

viktig del i arbetet för att eleverna ska uppleva att undervisningen blir motiverande och 

meningsfull. Genom undersökningen förväntar jag mig att få svar på hur eleverna upplever de 

didaktiska metoderna och innehållet i deras utbildning.  

Kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet samverkar med varandra och 

kunskaperna är redskap för att lösa teoretiska och praktiska problem i olika situationer, dessa 

måste då användas för att kunna utvecklas och förändras. Lindström och Pennlert(2006) 

menar att: ”Skolan skall inte enbart förmedla kunskaper utan också skapa möjligheter för 

barn och ungdomar att använda och utveckla kunskaper i olika former”(s.15).  

Lindström och Pennlert (2006) beskriver undervisningens dimensioner i tre olika frågor som 

innebär vad- frågan som berör innehållet, hur- frågan uppmärksammar metoderna som 

används och varför- frågan gäller syftet med dess innehåll och metoder som bearbetas i 
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undervisningen. Dessa tre frågor skall leda till målet med undervisningen i form av personlig 

utveckling och kunskap. Utöver dessa frågor och mål för undervisningen, påverkas den av en 

mängd olika faktorer som utgör villkoren för undervisningen. Tre faktorer är skolans 

styrdokument som reglerar verksamheten, som också förändras med tiden och dess 

samhällsförändringar, lärares didaktiska ämnes- och sociala kompetenser. Två andra faktorer 

är elevers olika förutsättningar och elevinflytande på undervisningen. En annan viktig grupp 

av faktorer för ämnesintegrering är ramfaktorerna som innefattar tid, personal, gruppstorlekar, 

ekonomiska resurser, lokaler, skolans organisation, betygssystem, samhället, kultur och 

föräldrar/vårdnadshavare. De olika dimensionerna för undervisningen är att sätta kunskaperna 

i rörelse och utveckla läroprocessen.  

Uljens (1997) definierar begreppet didaktik som undervisningens och inlärningens teori och 

praktik. Det innebär att didaktik inte bara innebär teori att det också alltid innefattar 

undervisnings och inlärningspraktik. Även att de praktiska pedagogiska handlingar som elever 

och lärare utför är en del av didaktiken.  Uljens beskriver problematiken kring teorin om hur 

sambandet mellan didaktisk teorikunskap och handlingskompetens är för lärare, att det är i 

stort sett omöjligt att göra de teoretiska antagandena till verklighet i praktiska handlingar. Han 

menar att känslorna och handlingarna är en viktig del i undervisningen. För att den didaktiska 

teorin skall bli fulländad behövs en rad olika faktorer som påverkar undervisningsprocessen 

såsom lärarens personlighet, undervisningserfarenhet, metodkännedom, ämneskunskap, 

förmågan att kunna uttrycka sig verbalt och kroppsligt även kunskap om sambandet mellan 

undervisnings och inlärningsprocessen. Uljens menar på att faktorerna avgör om läraren är 

intressant eller långtråkig eller om det är bra eller dålig undervisning om hur resultatet blir. 

Didaktiken har två centrala frågor enligt Uljens (1997) och det är att didaktiken skall: 

”beskriva undervisningsverkligheten sådan den är och föreslå hur en bättre undervisning bör 

se ut” (s. 47). 

Kernell (2002) menar, för att bli en bra lärare är det inte enbart de medfödda egenskaperna 

som gäller, det är förhållningssätt och beteenden som bör uppmärksammas och utvecklas. 

Han poängterar att det är även lärarens grundläggande egenskaper och att personligheten är 

ganska avgörande, Kernell beskriver det på följande sätt: ”Det är dock inte egenskaperna i sig 

som ska bedömas. Det är lärarens förmåga att utnyttja dem!”(s.83). 
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Motivation 

Egidius (2006) förklarar ordet motivation så här: ”medveten eller omedveten inriktning hos en 

person att vilja utföra vissa handlingar”(s, 259).  

I de yrkesförberedande utbildningarna ska teori och praktik förenas, man läser det teoretiska 

för att sedan kunna praktisera dessa ämnen. Gustavsson (2002) anser att teorin förknippar vi 

med tänkande och praktiken med det handlande vi gör. Tanken sitter i huvudet och 

handlingen förknippar vi med våra händer och kropp. Det praktiska kan delas in i två delar, 

det ena är något vi ska skapa och göra och det andra är något för ens egen skull. Med teori 

påstår Gustavsson att det är aktiviteten hur vi utforskar något, och att teori och praktik ska 

förenas för att vi ska uppnå ett resultat. I Skolverkets (1998) utvärdering om fem 

gymnasieprogram framkommer det att elever har svårt att se nyttan med teorin och att den 

behöver kopplas mer till karaktärsämnena för att utbildningen ska kännas meningsfull. 

Gustavsson (2002) påstår att i vårt samhälle i dag finns större krav på att kunskapen ska vara 

användbar. Vad menas då med nytta? Är det för vårt välbefinnande eller är det för 

produktionens ekonomi. För människorna kan nyttan ha ett egenvärde för att vi finner ett 

intresse i det. 

I Skolverkets rapport (2000) beskrivs att undervisningen är beroende av ramar som schema, 

lokaler och gruppens storlek. De påstår även att undervisningen är beroende av 

sammansättningen av elevgruppen och elevernas motivation för utbildningen. Att 

motivationen är låg anses ha ett samband med att eleverna har för låga betyg från grundskolan 

och för att de inte erbjuds den utbildning de tänkt sig. Förutom det så har eleverna dålig 

erfarenhet av grundskolan som medför att deras attityd till skolan är negativa och att deras 

förväntningar på gymnasiet skall skilja sig från grundskolan. Det konstateras i rapporten att 

eleverna värderar innehållet i utbildningen efter att de finner mening i den. Att eleverna har 

olika uppfattningar om kärnämnen och karaktärsämnen har en bakgrund i deras attityder och 

värderingar som är socialt och kulturellt grundade. I Skolverkets (2001) forskning påstås att 

eleverna börjar gymnasiet på olika grunder där grundkunskaperna är olika som att intressen, 

prioriteringar och motiv för sin utbildning är avgörande faktorer för att eleverna skall känna 

sig motiverade för sina studier. 

Allt vi gör handlar om motivation, att vilja göra någonting. Det kan innebära elevers 

motivation till sina studier eller lärarens motivation till att stimulera elevers inlärning. Hedin 

och Svensson (1997) beskriver att ordet motivation kommer ifrån latinets verb movere- röra 
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sig. De påstår att motivationen kan bero på något inre som innebär att vi har lust att lära, om 

kunskapen anses som relevant och viktig för den egna kunskapsutvecklingen. Den andra 

motivationsfaktorn kan också vara av en yttre karaktär då inlärningen har ett syfte av att klara 

av något t.ex. att få ett betyg. Att motivation förbättrar inlärning beror inte enbart på den tid 

och energi som eleven lägger på sina studier. Det är även intresset och uppmärksamheten för 

ämnet som leder till ett bättre resultat och att inlärningen ska bli något positivt för eleverna 

menar Hedin och Svensson (1997). I studier från Skolverket (2000) visar det sig att elever i 

yrkesförberedande program oftast ser till de kunskaper som de anser är relevanta och nyttiga 

för deras programval. Hedin och Svensson (1997) pekar på att attityder och behov är faktorer 

som påverkar motivationen. Andra viktiga motivationsfaktorer är stimulans och känsla, det 

kan tolkas att det är svårt att lära sig utan uppmärksamhet och att känslan inför studierna, och 

de människor som finns i ens närhet i skolan ska kunna medföra positiva känslor som ökar 

intresset för inlärning. I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) finns en riktlinje 

som innebär att läraren skall ” stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att 

lära samt att organisera arbetet så att eleven upplever att kunskap är meningsfull och att den 

egna kunskapsutvecklingen går framåt”(s,45). I Skolverkets (2002) forskning antyder det till 

att samverkan mellan karaktärsämneslärare och kärnämneslärare är en viktig del för att 

eleverna skall finna sitt utbildningsval intressant. De menar på att gymnasiereformen 1991 

skulle vara en skola för alla med valfrihet. Där eleverna skulle kunna få en utbildning som 

individanpassas efter intressen, fallenhet och ambitioner. Detta var högt ställda mål och de 

menar för att detta skulle kunna förverkligas måste lärarna samverka. För att kunna höja 

kvaliteten på utbildning och motivationen hos eleverna menar Skolverket (2002) att de 

kulturella skillnaderna mellan lärargrupper bör undvikas för att samverkan skall kunna 

fungera men att det är även en rad praktiska faktorer som kan vara avgörande.  

Metod 

Anledningen att jag valde kvalitativa intervjuer var att det var en liten grupp av elever som 

var med i studien och därmed kunde jag undvika något bortfall i undersökningen och att 

genom mina frågor få eleverna att berätta så uttömmande som möjligt om sina uppfattningar 

och erfarenheter om infärgning. Slutligen så är det en bra metod att använda sig av i läraryrket 

för att kunna öka förståelsen av de människor som är runt omkring sig i skolan. Metodvalet är 

kvalitativa intervjuer som enligt Dimenäs (2008) är en form av ett vanligt samtal, skillnaden 

från det vanliga samtalet är att den kvalitativa intervjun har ett bestämt fokus. Den som leder 
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samtalet ser till att fokus ligger inom det ämne som är valt för intervjun. Viktigt är att inte 

ställa ledande frågor, lyssna på respondenten då det är dennes föreställningar och erfarenheter 

inom ämnet som är av intresse. Öppna frågor med möjlighet till följdfrågor för att kunna få så 

uttömmande svar som möjligt. Kvale och Brinkman (2009) menar på att den kvalitativa 

intervjun med några fasta frågor och med möjlighet till följdfrågor beskrivs som en 

halvstrukturerad intervju. De menar också på att det kan vara en fördel med ledande frågor i 

syfte att kunna följa upp och verifiera respondenternas svar. Metodvalet med intervju är en 

bra teknik för det kommande läraryrket när man ska bemöta ungdomar och föräldrar. För att 

kunna förstå deras föreställningar om deras omvärld.  

Stensmo (2002) beskriver att intervju som metod är fenomenologins främsta 

insamlingsmetod, där intervjuaren med hjälp av sina frågor kan få tillträde till respondentens 

medvetande, upplevelser och erfarenheter. Den fenomenologiska intervjun ger svar på hur 

respondenten uppfattar saker och ting i sin omvärld. Syftet i studien är att undersöka elevers 

uppfattningar om ämnet infärgning, därför är den fenomenologiska metoden en bra metod 

eftersom den intervjuades svar är personliga och de kan varken vara rätt eller fel och att jag 

via den fenomenologiska metoden kan skapa mig en bild av hur eleverna uppfattar begreppet 

infärgning. 

Kvale och Brinkman (2009) menar att intervjun är ett utbyte av synpunkter mellan två 

personer, de kan föra ett samtal om ett gemensamt intresse för ett ämne, och att den 

kvalitativa forskningsintervjun genomgår sju stadier i arbetet. Det innebär att ju bättre 

förberedd man är inför intervjuarbetet blir slutarbetet av bättre kvalitet. För nybörjare inom 

forskningsarbete är denna metod en fördel för att kunna se helheten i intervjuarbetet. Inför 

arbetet är frågorna varför och vad viktiga att kunna besvara först för att kunna beskriva syftet 

med arbetet innan hur frågan kan besvaras om metoden.  Fördelen med intervjuer är att det är 

ett bra sätt att skaffa sig ny kunskap för läraryrket. Intervju som metod kan vara en nackdel 

eftersom det kan vara tidskrävande och att det inte ger några kvantitativa svar. 

 

Urval 

I undersökningen har jag avgränsat mig till att göra de kvalitativa intervjuerna med elever från 

årskurs tre på Hotell- och restaurang programmet. Anledningen till det urvalet är att de 

eleverna har mer erfarenhet av undervisningen i gymnasiet med ett flertal lärare under 

studietiden än andra elever. Att jag valde Hotell- och restaurangprogrammet beror på att jag 
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själv är verksam inom det programmet och att det är intressant att se hur elevernas attityd till 

infärgning är inom programmet, och genom det kunna utveckla sitt eget och lärarlagets arbete 

med infärgning. Urvalet består av sex stycken elever fördelat på tre unga kvinnor och tre unga 

män. Jag har valt ut elever med inriktning både från kök och servering med samråd av 

elevernas mentor.  För att få ett varierat undersökningsresultat ligger eleverna på en varierad 

betygsskala inom kärnämnen och karaktärsämnen, vilket innebär att det är fördelat på två 

högpresterande elever, två som ligger på medelprestation och två lågpresterande elever med 

en fördelning av båda könen i varje prestationsgrupp.   

 

Datainsamlingsmetod 

Fördelarna med en kvalitativ intervju är att få respondenten att ge så uttömmande svar som 

möjligt, med hjälp av de öppna frågorna som har ett bestämt ämne, och med möjlighet till 

följdfrågor. Farorna med en kvalitativ intervju är att intervjuaren inte lyssnar tillräckligt och 

frågorna övergår till en strukturerad intervju. Inför intervjun har respondenterna fått ett 

förhandsbrev om syftet med intervjun och de forskningsetiska principerna se Bilaga 2. Vid 

intervjuerna har jag använt mig av en diktafon för att kunna spela in samtalen. Fördelen är att 

jag får med allt det respondenten säger och att jag samtidigt hör mina egna frågor, på det 

sättet kan jag höra om jag har ställt någon ledande fråga, betonat frågorna och kommenterat 

något som kunnat påverka respondenten. Innan undersökningen påbörjade använde jag mig av 

en för-intervju med en elev för att kunna säkerställa att frågorna förstods. Fördelen med en 

kvalitativ intervjumetod som bestod av en liten grupp respondenter var att jag på det sättet 

kunde undvika några bortfall i min undersökning. 

 

Material 

Inför planeringen av intervjufrågorna utgick jag från mitt syfte och forskningsfrågorna i min 

studie.  Ett problem som jag tog med, var att eleverna inte skulle förstå vad begreppet 

infärgning innebär. Eftersom alla elever fick förhandsbrevet utav mig personligen under 

skoltid, fick de först läsa igenom det och därefter kunde jag fråga om det var något de inte 

förstod och kunde då direkt ge en förklaring om begreppet infärgning. I förhandsbrevet tog 

jag upp mitt syfte med studien och att de kunde få mer information eller ställa frågor till mig. 

Utifrån forskningsfrågorna sammanställde jag ett antal intervjufrågor som jag sökte svar på i 

mina intervjuer se Bilaga 3. Kvale och Brinkman (2009) beskriver att det är viktigt att 
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intervjuaren har korta och enkla frågor och att en inledande fråga kan vara ur en konkret 

situation och att de öppna frågorna ger de mest fullständiga svaren. De menar på att de 

standardiserade frågorna inte behöver ge standardiserade svar eftersom människor kan tyda 

frågorna på olika sätt, därför bör de anpassas efter individen. Stensmo (2002) menar att det är 

viktig att kunna forma frågorna till öppna frågor med frågeord som vad, hur eller att kunna 

inleda med ord som berätta eller beskriv för mig, med detta sätt menar Dimenäs (2008) att 

man undviker problemet med att ställa ja och nej frågor. Jag utgick från att jag inte skulle ha 

så många färdiga frågor, intervjun skulle byggas vidare på följdfrågor som: hur menar du, kan 

du förklara och utifrån detta kunna få så mycket information som möjligt av eleverna om 

deras erfarenheter och attityder kring infärgning. 

 

Intervjugenomförandet  

Det första jag gjorde innan intervjuerna skulle påbörjas var att jag lät en kollega läsa 

underlaget till mina intervjufrågor för att se hur kollegan uppfattade frågornas utformning. 

Därefter gjorde jag en provintervju med en elev från årskurs tre för att kunna se om 

intervjufrågorna belyste forskningsfrågorna och hur eleven uppfattade frågorna.  Johansson 

och Svedner (2010) beskriver att ett vanligt fel vid kvalitativa intervjuer är att intervjuaren 

inte är tillräckligt lyhörd på vad respondenten berättar, för att undvika det är det bra att göra 

en för-intervju för att kunna analysera sin intervjuteknik.   

Två veckor före min planerade intervjuvecka skickade jag ett förhandsbrev med en förfrågan 

till eleverna om de skulle vilja delta i min studie. Jag förklarade syftet med studien och tog 

med att studien grundar sig på de forskningsetiska principerna. Efter att eleverna tackat ja till 

att delta så fick de information om tid, plats och vilken lokal jag hade tänkt mig för 

intervjuerna. Jag valde att genomföra intervjuerna i Hotell- och restaurangskolans lokaler, jag 

valde det för att eleverna skulle känna sig som ”hemma” och att de kunde känna en trygghet i 

det.  Jag använde mig av ett mindre grupprum med bord och stolar med ett fönster som vetter 

mot en innergård med lite trafik av människor. Grupprummet har en låsbar dörr. Dessa 

faktorer var viktiga för att jag skulle kunna genomföra intervjun på en lugn och avskild plats 

utan störande moment. Dimenäs (2008) menar att det är viktigt att tänka på dessa faktorer när 

man planerar de praktiska arrangemangen inför en intervju. Under intervjun satt vi placerade 

mitt emot varandra vid ett rektangulärt bord med duk på. Anledningen till det valet är för att 

jag skulle kunna se eleven i ögonen under intervjuns gång på ett naturligt sätt. Det 
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arbetsmaterial jag använde mig av var diktafon för att kunna spela in samtalet, block och 

penna för att kunna göra anteckningar under intervjuns gång. Intervjuerna delade jag upp 

under två dagar. Tiden för intervjuerna varierade mellan eleverna och tiden för dem var 

planerade så att ingen skulle behöva känna sig stressad av tidsbrist. (Elev 1) 31 minuter,( Elev 

2) 38 minuter,( Elev 3) 34 minuter, (Elev 4) 45 minuter,(Elev 5) 31 minuter och (Elev 6) 35 

minuter. Att tiden för intervjun höll sig inom den planerade tidsramen är också en fördel för 

att inte trötthet skulle infinna sig och för att inte tappa koncentrationen, det påpekar även 

Dimenäs (2008). Respondenterna har jag kallat för elev 1 till elev 6 med tanke på att skydda 

deras anonymitet i studien.  Intervjun inleddes med en kort redogörelse för mitt arbete och 

syftet med studien och om de hade några funderingar kring intervjun. Eleverna tillfrågades 

om de samtyckte till att intervjun spelades in, de fick information om att de själva fick 

bestämma om de ville medverka eller om de ville avbryta intervjun. Jag poängterade för 

eleverna att intervjun endast var till för mitt arbete och att inga obehöriga får åtkomst till 

materialet. I slutet på intervjun gjorde jag en sammanfattning av de svar jag fått tillgång till 

för att säkerställa att det var rätt uppfattat av mig. Sist av allt undrade jag om respondenterna 

hade egna frågor om intervjun eller om de ville göra något tillägg. Tackade dem för att de 

ställt upp på intervjun. Jag upplevde att intervjuerna gick bra och respondenterna glömde bort 

att det spelades in så samtalet föll sig naturligt och att det inte kändes så konstlat. Även att det 

blev en del tysta pauser under intervjun kändes naturligt. 

  

Bearbetningsmetod 

Materialet från de inspelade intervjuerna lyssnade jag först igenom, innan jag skrev ner dem 

vilket innebar en överföring från talspråk till skriftspråk. Utifrån det nedskrivna materialet har 

jag kategoriserat svaren med forskningsfrågorna som utgångspunkt för att därefter analysera 

all data för att finna struktur och mönster i intervjumaterialet 

. 

Reliabilitet och Validitet  

Stensmo (2002) menar på att data som man samlat in genom olika metoder skall vara giltiga 

och tillförlitliga. Giltighet benämns som validitet och tillförlitlighet benämns som reliabilitet, 

dessa begrepp menar Stensmo är de mest genomarbetade när det gäller kvantitativ data, men 

de har även en stor betydelse för kvalitativ data. Reliabilitet betyder noggrann eller pålitlig 
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och innebär att det man mäter ska få ungefär samma resultat varje gång. Validitet betyder 

giltighet eller överenstämmelse i samband med den verklighet man studerar. 

I den här studien är reliabilitet och validitet utifrån de personer som har deltagit i intervjuerna 

vid just det tillfället. Att tillförlitligheten och giltigheten stämmer överens med det jag hade 

för avsikt att mäta, är att jag använde mig av samma metod vid intervjutillfällena. Kvale och 

Brinkman (2009) beskriver att reliabilitet härrör sig till resultatens tillförlitlighet och om 

resultatet kan göras om vid ett annat tillfälle av andra forskare. De menar på att svaren kan 

förändras om det är olika intervjuare. Utifrån mitt syfte och frågeställningar borde resultatet 

bli liknande även om någon annan gjorde om undersökningen. Utifrån den struktur och 

mönster jag har fått fram i den första analysen utgår jag från dem för att se om det finns några 

jämförelser mellan de olika resultaten. Det som kan sänka reliabiliteten och validiteten i min 

studie är att jag inte har så stor erfarenhet av intervjuer och analyser, Kvale och Brinkman 

(2009) beskriver just detta fenomen, att reliabiliteten kan påverkas av hur studien genomförts 

när det gäller intervju, utskrifter och analyser. Johansson och Svedner (2010) menar att det är 

värdefullt att kritiskt granska sina egna resultat eftersom huvudsyftet är att fördjupa sina 

kunskaper för läraryrket och kunna vidareutveckla dessa. Generaliserbarheten för studien är 

att jag endast kan utgå från de elever som går Hotell- och restaurangprogrammet just vid den 

här tidpunkten för intervjuerna på just den skolan, därför kan jag inte generalisera till andra 

program eller andra skolor och det var inte heller mitt syfte för studien.    

 

Forskningsetiska aspekter 

Dimenäs (2008) beskriver de forskningsetiska principerna som berör forskning inom 

lärarutbildningen. Där finns ett antal principer som är antagna av Humanistisk- 

samhällsvetenskapliga forskningsråden som nu kallas för Vetenskapsrådet.  Dimenäs menar 

på att dessa principer ska vara en vägledning för forskningsarbetet. Individskyddskravet är 

indelat i fyra huvudkrav informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa krav måste alla som bedriver forskningsarbete ta hänsyn till för att 

kunna fullfölja sitt arbete. Speciellt viktigt är det när man ska göra en studie med barn och 

ungdomar som är minderåriga. I min studie var alla respondenter över 18 år, vilket medförde 

att de själva kunde samtycka till medverkan utan föräldrars eller vårdnadshavares samtycke. 

Johansson och Svedner (2010) beskriver att forskningsetik är att kunna visa respekt och 

hänsyn till de som deltar i examensarbetet. Genom att bygga upp ett förtroende hos de 
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medverkande och att inte föra dem bakom ljuset med avseende på forskningssyftet, så visar 

man respekt till de deltagande av att använda sig av de anvisningar som finns. Genom det 

ökades förtroendet till mig som ledde undersökningen och motivationen hos deltagarna ökade.  

 

Resultat 

Resultatet av de kvalitativa intervjuerna redovisar jag utifrån studiens forskningsfrågor, syfte 

och underlaget av elevintervjuerna. Efter sammanställningen av svaren har jag jämfört de 

olika resultaten bland de intervjuade som kommer att kallas för Elev 1, 2, 3, 4, 5, 6. När 

resultaten är liknande från respondenterna gör jag en redovisning av det sammanfattande 

resultatet.  

Hur förändrar infärgningen elevers intresse för kärnämnena 

Utav de sex eleverna var det tre unga kvinnor och tre unga män. Två av vardera kön hade valt 

Hotell- och restaurangprogrammet som första handsval när de ansökte till gymnasiet. En man 

som tredje handsval och en kvinna som fjärdehandsval. 

Vad tänker du på när det gäller begreppet infärgning? 

När det gällde själva begreppet infärgning så var det ingen som hade hört att lärarna hade 

diskuterat begreppet tidigare i skolan. Det som eleverna tänkte på, var att ämnena skulle 

handla om programmet, inlärning, att utvecklas, få kunskaper, samarbete mellan olika ämnen. 

Vilka erfarenheter har du av det? 

Utav samtliga elever visar det sig att de hade ytterst lite erfarenhet av infärgning, att det hade 

varit någon enstaka uppgift. De hade inte upplevt att det varit planerat från lärarna att det 

skulle vara infärgning. Elev 1, 2, 3 och 4 kan peka på konkreta exempel i engelska där de varit 

en koppling till deras programval. Elev 6 hade en erfarenhet av matematik där det fanns en 

koppling till programmet. Elev 5 hade en koppling mellan religion och programmet. Utav de 

sex eleverna var det endast elev 4 som hade erfarenhet av flera kopplingar till programmet av 

kärnämnen som svenska, samhällskunskap, idrott, engelska och matematik. Elev 3 påstod att 

kärnämneslärarna inte var tillräckligt engagerade och att de inte hade någon kunskap om 

Hotell- och restaurang branschen. 
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Beskriv hur motiverad du är av kärnämnen? 

Elev 1 sade att ”jag är motiverad till kärnämnen, gör allt jag kan för att lyckas”. Elev 6 sade 

att” på en skala 1 till 5 ligger jag på 3 medelmåttigt intresserad”. Övriga fyra påstod att de var 

omotiverade för att kärnämnena inte är kopplade eller relevanta till programmet. 

Beskriv hur motiverad du är för karaktärsämnena? 

Alla elever beskrev att motivationen för karaktärsämnena var högre eftersom det var den 

inriktningen de valt de använde beskrivningar som mycket roligare, det var praktiskt och det 

var ett bra sätt att lära sig på. De ville göra sitt bästa, ville lära sig mer för att det var 

intressant. Elev 4 sade att i karaktärsämnena kunde man förbättra sitt resultat eleven menade 

att det inte var lika stor press som det var i kärnämnena. 

På vilket sätt tror du att du skulle kunna öka din motivation till kärnämnena? 

Tre elever svarade för att se nyttan med kärnämnena måste lärarna göra det mer intressant, 

förändra innehållet, mer praktiska inslag i kärnämnena, de trodde att motivationen kunde ökas 

med infärgning. Två män och en kvinna svarade att motivationen berodde på en själv, att det 

var ett eget ansvar. Elev 2 tyckte att lärarna skulle vara mer uppfinningsrika så lektionerna 

skulle bli roliga. Eleven sade för att komma framåt måste” Man måste själv inse att man 

behöver kärnämnena för att kunna bli nåt!” Eleven menade att viktigaste är nog att föräldrar 

kan motivera, de har ett större ansvar än lärare. Om föräldrarna tycker det är viktigt med 

utbildning blir man mer motiverad. Det framkom även att eleverna ville se nyttan med 

kärnämnena på ett tydligare sätt. 

Vilka kärnämnen tycker eleverna är viktiga för karaktärsämnena 

Är det något ämne du anser att det är mer viktigt att arbeta med infärgning? 

Alla svarade att de flesta ämnen mer eller mindre bör arbeta med infärgning. De kärnämnen 

som dominerade bland svaren är engelska, samhällskunskap och matematik därefter kommer 

svenska och sist med en elevröst kom religion. Engelska och samhällskunskap menade de, att 

de har nytta av i arbetslivet och livet i övrigt.  

Är det något ämne du tycker att det är onödigt att använda sig av infärgning till 

karaktärsämnena? 
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Fem av eleverna ansåg att det var viktigt med infärgning i alla ämnen, elev 3 menade att det är 

onödigt med religion, ”vi ska väl inte servera några gudar”. Två män och två kvinnor ansåg 

att ekvationer och geometri inte var nödvändigt i Hotell- och restaurangprogrammet. Elev 5 

tyckte att svenska var onödigt eftersom de både skrev och pratade svenska dagligen. När det 

gällde förståelsen av att läsa kärnämnena var den god hos eleverna. Elev 6 tyckte att det 

tillhörde allmänbildningen och det var till nytta för framtiden.  Elev 2 och 3 påpekade att 

kärnämnena var en repetition från grundskolan. De förväntade sig en förändring när de 

började gymnasiet. 

Hur, anser eleverna, att deras studieresultat påverkas av infärgningen 

Kan du beskriva några konkreta exempel på där infärgningen har underlättat för dig i 

kärnämnena? 

Alla elever svarade att det varit för lite infärgning för att det skulle underlättat i kärnämnena. 

Elev 1 och 3 antydde på enstaka uppgifter i engelska samt att de hade haft engelsk lektion på 

restaurangskolan vid något enstaka tillfälle. Elev 5 såg en koppling till en uppgift i religion, 

elev 6 såg en uppgift i matematik. De resterande två kunde inte se några exempel på där det 

hade underlättat för dem. 

Vilka kärnämnen anser du att det skulle varit mer infärgning, för att det skulle påverkat ditt 

studieresultat? 

Elev 6 menade att alla ämnen hade kunnat förbättra studieresultatet. Elev 4 önskade att 

infärgning skulle kunnat hjälpa till för att förbättra resultatet, men menade att det berodde 

mest på lathet att inte studieresultatet blev bättre. Tre elever svarade samhällskunskap, 

engelska samt svenska. Elev 2 påpekade att svenska skulle kunnat förbättra resultatet eftersom 

den innefattade både A och B kurs. 

 

Kan du ge några exempel på vilken nytta du har kan ha av kärnämnena i ditt kommande 

arbete/yrkesval? 

Alla elever var samstämmiga i svaren, att det är viktigt för vidare studier, arbetslivet och 

allmänbildning, elev 3 svarade dock att det just då kändes onyttigt men för framtiden var det 

bra med matematik och samhällskunskap eftersom det var ett brett område t.ex. politik.  
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Vilket arbetssätt i undervisningen tycker du att du lär dig mest av? 

Här varierade svaren bland eleverna från att arbeta självständigt, grupparbeten till att föra 

diskussioner tillsammans med andra, från att lyssna till att göra praktiska saker. Elev 3 sade 

att det inte var bra när läraren bara stod och skrev på tavlan. 

Hur ser eleverna på ett ökat samarbete mellan karaktärs och kärnämnen 

Kan du ge något exempel på om dina karaktärs- och kärnämneslärare samarbetar inom 

Hotell- och restaurang programmet? 

Alla elever svarade att de inte märkt av något strukturerat samarbete, någon enstaka gång har 

kärnämneslärarna i engelska haft lektion i lokalerna för karaktärsämnena. Elev 3 sade att det 

vore bra för omotiverade att ta in kärnämnet i karaktärsämnet. Flera av svaren antydde att det 

är bra att byta lokal och miljö så att det inte blir så stelt. Elev 1 påstod att kärnämneslärarna 

tänkte bara på kärnämnena, de tog inte upp något som var programinriktat. Elev 4 menade att 

lärarna hade möten, men de orkade nog inte ha ett samarbete. 

Kan du ge exempel på vilka fördelar samverkan kan ha mellan karaktärs- och kärnämnen? 

Eleverna såg fördelar som att de kunde lära sig snabbare, bli mer motiverad, intressantare, 

roligare och att det var nyttigt för arbetslivet. Eleverna menade att har de valt Hotell- och 

restaurang programmet ville de att kärnämnena skulle förknippas med det och vara 

specialiserat mot programmet. De påstod också att samarbete innebär mer kunskap. Elev 3 

trodde att ett ökat samarbete var viktigt för elevernas motivation och det behövdes en 

förändring. 

Tror du att du lär dig mer om du får arbeta mer med infärgning i skolan, och i så fall varför? 

Fem svarade att de trodde att de skulle lära sig mer med infärgning. Elev 3 menade att 

eleverna kunde lära sig mera om de fick vara mer delaktiga i planeringen. Elev 5 påstod att 

kunskapen ökades om det individanpassades. Elev 6 påpekade att det varit för lite infärgning 

och därför vet inte eleven om det skulle varit mer effektivt, eleven understryker dock att en 

del kunskaper kunnat öka. Elev 1 menade att med infärgning skulle det ha blivit en bättre 

helhet över programmet. 
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Kan du ge några förslag på vad man kan göra för att utveckla eller förbättra arbetet med 

infärgning på Hotell- och restaurangprogrammet? 

Elev 3 hade inget svar på hur man kunnat förbättra. Övriga elever pekade på en rad olika 

saker som lärarna och skolan kunde förändra. Elev 2 menade att lärarna måste finna ett 

intresse i det arbetet, de antydde att lärarna gjorde det enkelt för sig. Eleverna fick ingen 

information om infärgning, de menade att om fler elever visste om det, borde nog skolan göra 

någonting åt det. Elev 5 påpekade att lärarna måste kommunicera mer med varandra för att 

förbättra arbetet och att de måste ha en plan för att kunna hålla fast vid det arbetet. Eleverna 

påpekade även att om eleverna inte behövt samläsa med andra program skulle det medfört till 

en bättre helhet till programmets inriktning.  

 

Övriga frågor 

Elev 2 tog upp i sin sammanfattning av intervjun att det kanske hade varit annorlunda med 

infärgning, det hade nog känts som en helhet och mera meningsfullt. Det måste vara kul att 

vara lärare och vilja utbilda. Ibland kan man känna att kärnämneslärarnas uppfattning är att 

elever på Hotell- och restaurangprogrammet inte var lika smarta som en elev på 

Samhällsprogrammet, och då fick man enklare uppgifter, lärarna gjorde skillnad på folk i de 

flesta kärnämnen. Kärnämneslärarna tyckte att det var bättre med teoretiska program. Eleven 

menade att elever skulle kunnat påverka lärare, rektor eller skolverket för att det skulle bli en 

förbättring. Elev 6 påstod att kärnämneslärarna ansåg att yrkesprogram inte är lika viktiga 

som studieförberedande program, de hade svårt att se nyttan med den praktiska kunskapen, 

eleven poängterade att resultatet påverkades av mig själv ” motivationen måste jag hitta 

själv”. Elev 5 trodde att en del lärare tyckte att det var jobbigt att lära om för att undervisa 

med infärgning. Elev 4 påpekade att denne har förståelsen för vikten av kärnämnena och att 

motivationen berodde på en själv. 
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Diskussion 

I metoddiskussionen diskuterar jag först underlaget och metoden till min studie. Därefter 

kommer resultatdiskussionen med de resultat som framkommit ur de kvalitativa intervjuerna. 

Utgångspunkten är de fyra forskningsfrågorna som följer samma struktur som redovisats i 

resultatet. Avslutningsvis ger jag förslag på fortsatta studier. 

 

Metoddiskussion 

Grunden till studien bygger på den litteratur och tidigare forskning som redovisats om 

begreppet infärgning i gymnasiets yrkesförberedande program. Utifrån mina egna 

erfarenheter av ämnet genom studier och mitt arbete på Hotell- och restaurangskolan hade jag 

en viss förförståelse för begreppet infärgning. Reliabiliteten och validiteten för studien är 

utifrån de erfarenheter och uppfattningar som jag fick fram genom de kvalitativa intervjuerna 

med eleverna vi just det tillfället. En nackdel vid kvalitativa intervjuer kan vara att 

pålitligheten och giltigheten kan minska om man känner respondenterna sen tidigare så att de 

inte berättar allt. Därför var jag noga med att berätta för dem att det som kom fram under 

intervjun enbart var till för min studie och att det inte var något som påverkade deras studier. 

Kvale och Brinkman (2009) menar att det är viktigt att man känner till miljön och vilka 

rutiner som finns och det var en fördel för mig eftersom jag arbetat på skolan i tre år. Jag 

intervjuade sex elever från Hotell- och restaurangprogrammet. Planeringen för intervjuerna 

med tider och praktisk formalia kring intervjun gick väldigt bra eftersom alla elever var 

positivt inställda och det var ingen av dem som tvekade inför uppgiften. Att jag använde mig 

av en diktafon för att spela in intervjuerna var nödvändigt för mig för att jag senare skulle 

kunna analysera resultaten, och på det sättet kunde jag lära mig mer om intervjuteknik 

eftersom jag hade liten erfarenhet av det. Det positiva var att både jag och eleverna inte tänkte 

på att intervjun spelades in så det blev en avslappnad stämning och att det även blev en del 

pauser var inte till någon nackdel utan att det blev lite tid för eftertanke. Generaliserbarheten 

för denna studie omfattar endast dessa sex elever från just denna skola och det är intressant 

för mitt eget arbete, att se hur deras uppfattningar kring infärgning ser ut. För att kunna öka på 

reliabiliteten och validiteten i en liknande studie och för att kunna se en generaliserbarhet har 

jag kunnat göra elevintervjuer på andra skolor inom hotell- och restaurangprogrammet för att 

få en större kunskap om elevernas erfarenheter och attityder om infärgning. 
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Resultatdiskussion 

För att få en struktur på resultatdiskussionen diskuterar jag utifrån de forskningsfrågor som är 

ställda utifrån undersökningen om elevernas erfarenheter och attityder till begreppet 

infärgning på Hotell- och restaurangprogrammet som är syftet med studien. Jag kommer att 

lyfta fram de resultat som framkommit ur intervjuerna och koppla ihop dem med den 

teoretiska bakgrunden samt att ge egna kommentarer. De fyra forskningsfrågorna får varsin 

rubrik i diskussionen. 

 

Förändrar infärgning elevers intresse för kärnämnen 

Utifrån resultatet jag fick av de sex eleverna på Hotell- och restaurangprogrammet, när det 

gäller erfarenheter av infärgning under deras gymnasietid. Visade det sig att ingen av eleverna 

hade hört att någon lärare talat om begreppet infärgning tidigare. De hade inte heller fått 

någon information om att lärarna skall arbeta över ämnesgränserna och tänka programinriktat, 

som det beskrivs om i programmålet för Hotell- och restaurangprogrammet (Gy 2000:09). 

Själva begreppet infärgning uppfattar eleverna att det handlar om samarbete mellan 

karaktärsämnen och kärnämnen. Samtliga elever kan ge ett eller flera exempel där de själva 

kan koppla ihop kärnämnena till deras programinriktning, men de poängterar att dessa enstaka 

inslag i undervisningen inte har varit något eller känts som planerat från lärarens sida.  Utifrån 

resultatet i undersökningen kan man utröna liknelser till Skolverkets rapport (2000) att 

innehållet i kärnämnena har en stor påverkan till hur elevernas inställning av kärnämnena är. I 

min studie framkommer det av eleverna att de inte har haft så stort inflytande på 

lektionsplanering, det beskrivs också i Skolverkets rapport (1998) att elevinflytandet inom 

kärnämnesundervisning inte slagit igenom så stort. Resultatet av min analys visar att eleverna 

endast har haft några fåtal inslag av infärgning i undervisningen under deras studietid, därför 

kan eleverna endast koppla ihop sitt intresse till kärnämnena med enstaka lektionspass, där 

menar eleverna att lektionerna blev mer motiverande när lärarna var engagerade och tänkte 

programinriktat. Slutsats av det är att lärarnas yrkeskunnande med social kompetens, 

didaktisk kompetens samt ämnes och innehållskompetens är avgörande faktorer för att öka 

intresset hos eleverna, Pennlert och Lindström (2006) hävdar att det är en del i det 

pedagogiska arbetet. Eleverna anser att intresset och motivationen för kärnämnena skulle 

kunna förändras med infärgning. Att motivationen är lägre till kärnämnena än 

karaktärsämnena hos eleverna beror på stor del av elevens inställning till skolan och deras 
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sociala och kulturella situation från grundskolan. Eleverna på yrkesförberedande program har 

ofta svårt att se den direkta nyttan med de teoretiska kunskaperna. I den här studien är 

motivationen till karaktärsämnena högre än för kärnämnena, fast eleverna har lite erfarenhet 

av infärgning antyder de att metoderna i undervisningen bör förändras för att de skall bli mer 

motiverade. Det som går att konstatera är att ramfaktorerna styr undervisningen vilket även 

Pennlert och Lindström (2006) menar, att undervisningens villkor såsom tid, personal, 

gruppstorlek, lokaler och skolorganisationen är viktiga faktorer. Dessa faktorer är avgörande 

om skolan skall kunna hjälpa eleverna att förbättra sin motivation. Idag sker samläsning 

mellan olika program allt oftare på grund av mindre elevgrupper och besparingar av personal 

och pengar. Det som är intressant i studien är att flera av eleverna påpekar att motivationen till 

kärnämnena beror helt på dem själva det ser jag som en skillnad i tidigare analyser från 

Skolverket(1998) där resultatet av motivationen skulle ligga till grund i 

undervisningsmetoderna. På något sätt finns alltså motivationen någonstans hos eleverna, de 

behöver extra hjälp med att kunna ta fram den. Om jag ser tillbaka på yrkesutbildning 

historiskt sett, så kan det konstateras att livsvillkoren är förändrade i samhället. Wretman 

(1996) beskrev sin utbildningstid som lärling att det berodde mycket på eget initiativ och eget 

intresse av att få mer kunskap och få arbete i dåtidens stränga arbetsmarknad. Om vi ser till 

idag, när det krävs av samhället och arbetsmarknaden att vi har en utbildning kan vi 

ifrågasätta varför inte eleverna har samma kämpar glöd som förr. Ska vi enbart lasta lärarna 

för det ansvaret eller är det den sociala bakgrunden för eleverna som avgör deras motivation 

till studierna. 

 

Vilka kärnämnen är viktigast för karaktärsämnena 

I studien visar det sig att motivationen för kärnämnena är låga. Eleverna påstår att de har 

förståelse varför de skall läsa dem och det finner jag som någonting nytt i jämförelse med 

tidigare rapport från Skolverket (1998). De menar på att det har betydelse för vidare studier 

och kommande arbetsliv, att det hör till allmänbildningen. Det positiva är att samtliga elever 

tycker att det skulle vara viktigt att arbeta med infärgning inom alla kärnämnen på Hotell- och 

restaurangprogrammet mer eller mindre. Eleverna ser i första hand till nyttan av kärnämnena 

när de ska arbeta praktiskt i kök eller servering. Ämnen som dominerar för infärgning till 

karaktärsämnena är engelska, matematik och samhällskunskap. Det framkommer även i 

studien att eleverna ser negativt på ekvationer och geometri som ingår i kursen Matematik A. 
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De beskriver dessa moment som överkurs för Hotell- och restaurangprogrammet. Andra 

ämnen som berörs som negativa för infärgning är svenska och religion. Eleverna menar på att 

kärnämnena hör till allmänbildningen, fast de poängterar att en del ämnen känns onyttiga för 

deras programval, som också styrks i tidigare rapport från Skolverkets (2000) där det 

framkommer att eleverna upplever kärnämnena som något abstrakt och onyttigt.  

Styrdokument som läroplan (Lpf 94) och programmål fastställs av regeringen och dessa skall 

ange riktlinjer, mål och beskrivningar av programmets uppbyggnad, syfte och karaktär. Där 

ingår då kärnämnena som en del i allmänbildningen. Vad som är allmänbildning kan nog 

diskuteras i det oändliga. I Skolverkets rapport (2000) påstås att kärnämneslärare och 

karaktärsämneslärare representerar olika erfarenheter olika kunskaper och olika kulturer, det 

framkommer även i intervjuerna, där eleverna menar på att kärnämneslärarna ser till sitt 

kärnämne och inte tänker yrkesinriktat. Jag kan konstatera att allmänbildning är som sunt 

förnuft, det uppfattas på olika sätt av olika människor. Ur elevernas perspektiv är språk, 

samhällskunskap och matematik allmänbildning för deras kommande arbetsliv.  

 

Påverkas studieresultatet av infärgningen? 

I tidigare forskning från Skolverket (2000) beskrivs att elever har låga betyg med sig från 

grundskolan. Att deras attityd och inställning till skolan beror på deras erfarenhet från 

grundskolan. Därmed blir programvalet inte som de tänkt sig på grund av att det är en stor del 

teori i de yrkesförberedande programmen som medför att motivationen och intresset är på en 

låg nivå. I den här studien visade det sig att fyra av deltagarna hade kommit in på sitt första 

handsval, av det drar jag en slutsats att de har motivation och intresse för sina studier, 

eftersom de påstår att de har förståelse av varför de läser kärnämnen. Eleverna som är med i 

studien är alla eniga om att det varit för lite infärgning för att det skulle ha påverkat deras 

studieresultat. Fyra av de intervjuade kopplade ihop någon enstaka uppgift i kärnämnen som 

engelska och religion där de upplevde att det blev roligare och lättare att förstå när det var 

inriktat mot Hotell- och restaurangprogrammet. Eleverna beskriver att studieresultatet skulle 

kunna förbättrats genom infärgning, de menar att avgörande faktorer för det är elevens eget 

ansvar samt stöd från föräldrar och att lärarna anpassar innehållet i undervisningen till Hotell- 

och restaurang programmet. För att studieresultatet skall kunna förbättras hos lågpresterande 

elever, beskriver Uljens (1997) faktorer som att läraren bör ha känsla och handlingskompetens 

för att kunna förbättra undervisningsprocessen det ser jag som en viktig del i läraryrket, enligt 
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undersökningen vill eleverna ha mer varierade lektioner där innehållet består både av teori 

och praktiska övningar. Slutsatsen är att teori och praktik ska kunna förenas för att ett bra 

resultat skall uppnås.  

 

Ökat samarbete mellan kärnämnen och karaktärsämnen 

Syftet med gymnasiereformen 1991 innebar att utbildningskvaliteten skulle höjas. Enligt 

Rudhe (1996) kom begreppet till genom ett projekt vid gymnasieskolor i Göteborg. 

Undersökningen visar på hur eleverna uppfattar och hur de ser på ett ökat samarbete mellan 

de olika ämnena. Samtliga i studien berättar att de inte har upplevt något samarbete mellan 

lärargrupperna. Eleverna är eniga om att det skulle ha inneburit fördelar med samverkan 

mellan karaktärsämnen och kärnämnen och genom det skulle utbildningen blivit mer 

intressant. De ser samarbete som en ökad kunskap och det skulle bli en bättre helhet för 

programmet. Eleverna menar på att det måste finnas en plan för att det arbetet skall kunna 

fungera. Det intressanta är att eleverna ser en del lösningar på hur det skall kunna förbättras. 

Här ser jag det som en viktig aspekt för skolan att vara självkritiska och reflektera över vad 

som kan förändras eftersom vi kan utläsa i styrdokumenten för Hotell- och 

restaurangprogrammet att samverkan ska bidra till att skapa en helhet för utbildningen. 

Skolverkets rapport (2000) antyder att möjligheterna till samverkan har minskat och att 

undervisningen har begränsats när det gäller större kunskapsområden och att skillnaderna 

mellan karaktärsämnen och kärnämnen förstärkts. Jag tror att eleverna har en poäng, i deras 

åsikt till att om fler elever visste om att det skulle vara infärgning och samverkan, skulle det 

kunna påverka till en förändring till det bättre. Det skulle kunna resultera i fler motiverade 

elever. 

Avslutningsvis kan jag konstatera att det är en rad olika faktorer som påverkar elevernas 

attityder till infärgning. Erfarenheterna av infärgning i Hotell- och restaurangprogrammet har 

visat sig vara i en sådan liten omfattning att det inte har kunnat påverka elevernas 

studieresultat. Faktorer som eleverna antytt kan förändra och förbättra arbetet är skolans 

planering av samläsning. Att kärnämneslärare och karaktärsämneslärare samarbetar enligt vad 

som står i styrdokumenten och att den arbetsplanen följs. En annan faktor är hur lärarna kan 

göra innehållet och undervisningen mer intressant för att kunna motivera eleverna. Det skulle 

kunna ske genom att eleverna får vara mer delaktiga i lektionsplanering och då få en bättre 

förståelse för teorin. Jag drar den slutsatsen att eleverna i undersökningen har förståelse varför 
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de måste läsa kärnämnen, där de antyder att det är viktigt för yrkeslivet samt att det är viktigt 

om de vill vidareutbilda sig, Olofsson (2005) menar också att yrkesutbildningen skall bidra 

till att ungdomarna blir samhällsnyttiga medborgare. 

Medvetenheten och förståelsen för kärnämnena och teori anser jag är stor hos dessa elever 

oavsett vilken betygsskala de ligger på. De antyder att engelska, samhällskunskap och 

matematik hör till allmänbildningen. Det som är viktigt är att de ska kunna koppla ihop 

kärnämnena till det praktiska i karaktärsämnena för att de ska få en helhet över deras 

programval som de har sökt av eget intresse. Därmed kan det bli en ökad kunskap för ett 

livslångt lärande. Utifrån det resultat jag har analyserat kommer jag även fram till att eleverna 

påstår att det beror mest på den egna motivationen för hur intresserade de är utav de teoretiska 

ämnena, det ser jag som någonting nytt i jämförelse med tidigare forskning kring ämnet. 

Eftersom det framkommer i studien att infärgning inte sker i den omfattning som var tänkt när 

detta begrepp kom till i samband med den gymnasiereform som trädde i kraft 1991, syftet 

med reformen var att det skulle bli en kvalitetshöjning med en samverkan mellan olika 

ämnesområden. Därför bör lärarna reflektera över innehållet, undervisningsmetoder och 

information till eleverna för att det ska kunna ske en förbättring. För att eleverna ska kunna 

hitta sin motivation och kunna förena teori och praktik som de anser att de har nytta av för 

arbetslivet bör dialogen mellan olika lärargrupper, lärare och elever finna ett mer planerat 

arbetssätt.  

 

Fortsatta studier 

Eftersom gymnasiereformen 1991 skulle medföra kvalitetshöjningar för utbildningarna, och 

att det framkommit i olika rapporter att det inte har skett i den omfattning som det var tänkt. 

Kan det vara av intresse att genomföra vidare forskning om infärgning i den nya 

gymnasiereformen som träder i kraft 2011 (Gy11). Vad innebär den nya gymnasiereformen 

för allmänbildningen när tiden för kärnämnena minskas till fördel för karaktärsämnena på 

yrkesprogrammen. Kan det innebära en fördel för de elever som vill arbeta praktiskt. Slutligen 

vilken syn har kärnämneslärare till de yrkesförberedande programmen? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Hotell- och restaurang- programmets struktur 

Kärnämnen 750 

 

 

 

 

Svenska/svenska 

som andraspråk 

A+B 200 

 

Engelska A 100 

 

Matematik A 

100 

 

Estetisk 

verksamhet 100 

 

Idrott och hälsa 

A 100 

 

Naturkunskap A 

100 

 

Religionskunska

p A 100 

 

Samhällskunska 

p A 100 

Karaktärsämne

n 

Gemensamma 

kurser 650 
 

Ansvarsfull 

alkoholhantering 

50 

 

Arbetsmiljö och 

säkerhet 50 

 

Datorkunskap 50 

 

Hotell A 50 

 

Kall kök 100 

 

Livsmedel A 50 

 

Livsmedelshygie

n 50 

 

Näringslära 50 

 

Projekt och 

företagande 50 

 

Servering A 50 

 

Varm kök 100  

Projekt

-arbete 

100 

Inriktning 

Hotell 400 

 

Hotell B 150 

 

Hotell C 200 

 

Turism 50 

 

 

 

Inriktning 

Restaurang 

och 

måltidsservic

e 300 

 

Restaurang 

100 

 

Servering B 

100 

 

Stor kök 100 

Valbara kurser 

300-400 

Exempel på 

kurser som 

erbjuds 

 

Affärsresor 100 

Barteknik 50 

Bordsdekorationer 

50 

Dietik och diet 

matlagning 100 

Drycker 50 

Gastronomi 50 

Hotelladministratio

n 100 

Konferens 100 

Reception 100 

Restaurang 

påbyggnad 100 

Restaurang- och 

storkök A 200 

Restaurang- och 

storkök B 100 

Servering C 200 

Servering D 100 

Snabbmat 100 

Våningsservice 100 

 

Kurser som skall 

erbjudas: 

 

Engelska B 100 

Matematik B 50 

 

 

 

 

Ind

-val 

300 
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Bilaga 2 

Förhandsbrev till respondenterna i undersökningen. 

 

Hej! 

Vill först av allt tacka för att du tar dig tid att läsa detta, och att eventuellt medverka i min 

undersökning. Marie Eriksson heter jag, och läser nu sjätte och sista terminen till yrkeslärare 

med inriktning på servering och måltidsservice. AUO 90 vid Umeå Universitet. I mitt 

examensarbete gör jag en studie om infärgning mellan karaktärsämnen och kärnämnen i 

Hotell- och restaurang programmets sista årskurs. Med en fördelning mellan köks- och 

serverings elever. Syftet är att undersöka elevers erfarenheter och attityder till infärgning på 

HR- programmet. Utifrån syftet finns några forskningsfrågor som utgör underlaget till 

intervjun. Med detta brev undrar jag om du vill ställa upp på en intervju med mig vid en 

överenskommen tid på restaurangskolan. Intervjun beräknas till 30-60 min, intervjun kommer 

att spelas in. I enlighet med de forskningsetiska principerna för intervjun är att du fått 

information om syftet, att du samtycker till medverkan, att alla uppgifter är konfidentiella för 

obehöriga och att uppgifterna enbart är till för forskningssyfte. 

Jag ser fram emot din medverkan. 

Kontakta mig på Tfn XXX-XXXXXXX, för vidare information, frågor och för att bestämma 

tid för eventuell intervju. Det går bra att kontakta mig på restaurangskolan också.  

Tack på förhand/Marie Eriksson 
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Bilaga 3 

Underlag för elevintervjuer 

1. Vad tänker du på när det gäller begreppet infärgning i skolan? 

2. Vilka erfarenheter har du av det? 

3. Beskriv hur motiverad du är av kärnämnen? 

4. Beskriv hur motiverad du är av karaktärsämnen? 

5. Är det något ämne du anser att det är mer viktigt att arbeta med infärgning? 

6. Tror du att du lär dig mer om du får arbeta mer med infärgning i skolan, och i så fall 

varför? 

7. Kan du ge något exempel på om dina karaktärsämnens och kärnämneslärare 

samarbetar inom HR-programmet? 

8. Kan du ge några förslag på vad man kan göra för att utveckla eller förbättra arbetet 

med infärgning på Hotell- och restaurangprogrammet? 

9. Vilket arbetssätt i undervisningen tycker du att du lär dig mest av? 

10. Är det något ämne du tycker att det är onödigt att använda sig av infärgning till 

karaktärsämnena? 

11. Kan du beskriva några konkreta exempel på där infärgningen har underlättat för dig i 

kärnämnena? 

12. Vilka kärnämnen anser du att det skulle varit mer infärgning för att det skulle påverkat 

ditt studieresultat? 

13. Kan du ge exempel på vilka fördelar samverkan kan ha mellan karaktärs och 

kärnämnen? 

14. På vilket sätt tror du att du skulle kunna öka din motivation till kärnämnen? 

15. Kan du ge några exempel på vilken nytta du kan ha av kärnämnen för ditt kommande 

arbete/yrkesval? 

16. Har du någonting du vill fråga om? 
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