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Sammanfattning 
Den här studien undersöker hur min gymnasieklass på en kommunal skola i år ett på Fordon- 
och transportprogrammet, FT med 24 elever, upplever en intervention med infärgning av 
yrkesämnet i engelskkursen. Bakgrunden till studien är att jag har upplevt problem med att få 
eleverna motiverade till att jobba med engelskan och visa intresse för det vi gör. Många elever 
söker enligt Skolverket till FT för att de är skoltrötta och intresserade av bilar och motorer och 
inte av teoriämnen. Forskning i Sverige och internationellt visar på att man jobbar med 
infärgning med goda resultat. Man har till exempel i USA även startat universitetskurser för 
lärare som vill lära sig om infärgning. I USA har man till och med lagstiftat om att infärga. 
Interventionen genomfördes under fyra veckor, åtta lektioner om vardera 90 minuter. 
Eleverna jobbade under interventionen med en textbok och en arbetsbok som rörde verktyg 
och motorer på svenska och engelska. Efter dessa fyra veckor genomfördes kvalitativa 
fokusgruppsintervjuer enligt intervjuguide med eleverna. Jag fick ett bortfall på 5 elever. Det 
visade sig vara lite svårt att få igång diskussioner i fokusgrupperna men trots detta samlades 
en del data in. Resultaten tyder på att majoriteten av eleverna var mer intresserade av engelska 
och även motiverade under interventionen. Dessutom var alla elever, även de som var 
negativa till yrkesengelska, helt säkra på att de skulle ha nytta av yrkesengelska i framtiden. 
Mina resultat stämmer i stora drag med resultat från både svenska och internationella studier 
av infärgning. 
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Inledning 
Jag undervisar i engelska på Fordons- och transportprogrammet, FT, på en kommunal skola. 
Mina elever är dåligt motiverade och inte särskilt intresserade vad gäller att läsa engelska. Det 
är svårt att få dem att jobba med språket på lektionerna och i princip omöjligt att få dem att ta 
hem och läsa på inför t ex prov. Det innebär att många elever får underkänt. Många elever 
säger till mig att de är skoltrötta; de orkar alltså inte läsa teori. De kan på sin höjd jobba med 
teori i karaktärsämnena (yrkesämnena) men de vill hellre jobba praktiskt med bilar och 
motorer. När jag pratar med lärarna i svenska och matematik är det likadant. Många elever får 
underkänt även i dessa ämnen och sedan får de kämpa med att försöka pröva upp till godkänt 
under hela gymnasietiden. I många fall orkar de inte göra något åt det och går ut med ett 
ofullständigt betyg.  I Skolverkets utvärdering av fem gymnasieprogram var dåvarande 
Fordonsprogrammet FP, ett av dem. Där konstateras att för de som sökt till FP visar 
statistiken att de har de lägsta avgångsbetygen av alla (Skolverket, Utvärdering av fem 
gymnasieprogram, 1999). Många elever tror enligt Skolverkets utvärdering att de ska få en 
gratisresa men de upptäcker snart att det inte är så lätt (1999). Mina erfarenheter stämmer med 
resultaten från Skolverket. Där konstaterar man: ”Vanligt är att eleven kombinerar skoltrötthet 
och bilintresse i sitt programval” (Skolverket, Utvärdering av fem gymnasieprogram, 1999, s. 
93). 
 
Många av mina elever säger att de inte har insett att de gymnasiegemensamma ämnena (före 
Lgr11 kallade kärnämnena) är samma i alla program. De måste läsa Engelska, historia, idrott 
och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska oavsett 
vilket program de väljer. De flesta inser inte vilken nytta de kommer att ha av de 
gymnasiegemensamma ämnena. Beträffande mitt ämne så är nästan alla manualer och 
instruktioner som används inom bilbranschen på engelska nuförtiden. I Skolverkets 
utvärdering (1999) trodde 57 % av eleverna i Fordonsprogrammet att de bara skulle ha lite 
nytta eller ingen alls av kunskaper i kärnämnena. Detta stämmer också med min erfarenhet. 
När jag pratade med samordnaren på FT berättade denne att han frågat före detta 
fordonselever som nu jobbade i bilbranschen vad de haft störst nytta av för kärnämne. Svaret 
blev engelska, speciellt teknisk engelska. 
 
Det nämns i Skolverkets rapport att samverkan mellan yrkeslärare och kärnämneslärare och så 
kallad infärgning, där man tar in delar av ett yrkesämne i ett kärnämne, förekommer sparsamt 
(1999). 
 
Det är min tro att om man jobbar med infärgning i de gymnasiegemensamma ämnena så ökar 
elevernas intresse och motivation. Konsekvensen av detta borde då bli färre underkända 
elever i de gymnasiegemensamma ämnena, eller åtminstone fler nöjda elever. Vad gäller 
infärgning så finns det stöd för det i nya läroplanen, Lgr11. Under examensmål för Fordons- 
och transportprogrammet står det: ”Eleverna ska också utveckla ett yrkesmässigt språkbruk 
som fungerar i olika situationer med ett ordförråd som är relevant för yrket i både svenska och 
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engelska” (Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola, 2011, s. 23). 
 
Det skulle vara intressant att forska på hur infärgning påverkar intresse, motivation och i 
slutändan betygen, men det blir för stort för den här kursen. Däremot skulle en kortare 
intervention med infärgning gå att genomföra och sedan försöka få reda på hur eleverna 
upplevde interventionen; om deras intresse och motivation påverkades under interventionen. 
Jag tror att det skulle upplevas positivt av eleverna att få jobba med sitt intresseområde i 
engelskan och jag tror även att det skulle kunna påverka resten av engelskkursen positivt 
oavsett om vi jobbar mycket eller lite med infärgning. 

Syfte och forskningsfrågor 
Mitt syfte med studien är att ta reda på hur mina Fordonselever upplever en intervention med 
integrering av yrkesämnet i engelskan, i vilken utsträckning och på vilket sätt elevernas 
intresse och motivation påverkas av att jobba med yrkesämnet i engelskan. 
 
För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att studeras: 
1. Hur ser eleverna på traditionell engelskundervisning? 
2. Hur såg eleverna på innehållet i undervisningen under interventionen? 
3. Hur tycker eleverna att deras intresse och motivation påverkades? 
4. I vilken utsträckning kunde eleverna under interventionen göra kopplingar till sitt framtida 
yrke? 
5. Vad säger eleverna om arbetsmoralen i klassen som helhet under interventionen? 
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Bakgrund 
Tidigare var Yrkesutbildningarna på gymnasiet två år jämfört med idag då de är på tre år. 
Vidare läste man inte samma svenska och engelska som de treåriga utbildningarna. Svenskan 
och engelskan på dåvarande Fordonslinjen var enklare och inte så omfattande som för de 
treåriga linjerna. Med Lpf 94 innebar det att man på Fordonsprogrammet, FP, läste exakt 
samma svenskkurser som t ex Naturvetenskapliga programmet, NV. Man läste på FP också 
exakt samma engelska i årskurs 1 som på NV. Därefter fortsatte NV med engelska i årskurs 2 
och 3 medan FP hade det som tillval i årskurs 2 och 3. 
 
I och med Lgr 11 läser man på Fordons och transportprogrammet i årskurs 1 samma 
svenskkurs och samma engelskkurs som Naturprogrammet, N. Därefter fortsätter N med 
svenska och engelska i årskurs 2 medan nu även svenskan är tillval för FT efter årskurs 1. 
Redan när en elev börjar på Fordons och transportprogrammet, börjar han eller hon på ett 
program som inte värderas särskilt högt i programhierarkin: ”Naturvetenskapsprogrammet 
betraktas av både elever och vuxna i skolan, som mera värt än t.ex. Mediaprogrammet och 
detta i sin tur står över Fordonsprogrammet i hierarkin. Det här omvittnas i många rapporter” 
(Hellsten & Prieto, 1998, s. 40). Detta bidrar inte till större intresse för teoretiska studier. 
Som nämnts i inledningen är fordonseleven vanligen skoltrött vad gäller teoretiska ämnen 
men måste i alla fall läsa en hel del teoretiska gymnasiegemensamma ämneskurser som 
engelska, svenska, matematik m fl. 

Infärgning 
Här kommer den så kallade infärgningen in i bilden för att försöka motivera eleverna till att få 
ett större intresse för teori. Infärgning definieras av Egidius: ”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” (Egidius, 2006, s. 177). 
 
Samarbete mellan yrkeslärare och kärnämneslärare skulle med andra ord vara ett sätt att 
komma åt problemen med ointresse för teoristudier. Tar man in yrkesundervisning i ett 
kärnämne skulle motivationen kunna öka och därigenom ökar möjligheten att få intresserade 
elever vilket i slutänden förmodligen ger ökad måluppfyllelse i kärnämneskurserna. 
 
Begreppet infärgning är inte nytt. Det dök upp redan på 90-talet. År 1996 beskriver Elisabet 
Rudhe infärgning på följande vis: ”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” (Rudhe & Skolverket, 1996, s. 29).  
När man läser i Lgr 11, examensmålen för Fordons- och transportprogrammet, står det inte 
uttryckligen att man ska jobba med infärgning men där står följande: ”Eleverna ska också 
utveckla ett yrkesmässigt språkbruk som fungerar i olika situationer med ett ordförråd som är 
relevant för yrket i både svenska och engelska” (Skolverket, 2011, s. 23). 
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Dessutom, i centrala innehållet i kursplanen för Engelska 5, står det i en av punkterna under 
rubriken kommunikationens innehåll: 
• ”Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning, samt samhälls- och 
arbetsliv” (Skolverket, 2011, s. 54).  
I Lgr11, som tidigare nämnts, finns stöd för, men inte krav på, samarbete mellan yrkesämnena 
och de gymnasiegemensamma ämnena. 
 
Det finns några studier gjorda på infärgning och i Forsell, Lifbom och Åströms studie handlar 
det om hur gymnasieelever uppfattar infärgningens betydelse för att teoriundervisningen ska 
bli mer intressant. Studien beskriver att många elever känner tydlig olust inför teoretiska 
undervisningstillfällen. I studien dras slutsatsen att genom programinfärgning visar eleverna 
intresse och motivation samt känner sig redo för det som ska komma efter skolan (Forsell, 
Lifbom, & Åström, 2007). I Wahlströms studie som handlar om infärgning av kärnämnen på 
yrkesförberedande program pekar resultatet på en tendens att infärgning ökat motivation, 
intresse och förståelse hos eleverna (Wahlström, 2003). I Wikström Bennulf och Larssons 
studie visar resultaten på att lärarna har uppfattningen att infärgning kan medföra att elever lär 
sig mer genom att de ser ett större samband (Wikström Bennulf & Larsson, 2008). 
 

Infärgning internationellt 
I engelskan använder man ordet integrate när man infärgar. Tittar man på teknisk high school 
utbildning i USA anser man det som så viktigt att det till och med finns lagstadgade krav på 
att infärga teori i CTE program (yrkestekniska program): ”While each CTE program has 
unique objectives and desired outcomes, they are required by Perkins IV to integrate 
academic and career and technical instruction in order to prepare students for high-skill high-
wage occupations” (Threeton, 2007, s. 78). Det betyder alltså att teori skall infärgas i 
yrkeskurserna. 
 
I Nederländerna har man i yrkesprogram börjat diskutera vikten av att infärga teori. Man 
pratar om vikten av att lärarna är smidiga och anpassningsbara till detta: “Here too the most 
appropriate examples can be found in educational practices that involve the integration of 
theory and practice or insight and application, specifically where content-based areas are 
concerned in which the teacher is an expert” (de Bruijn, 2004, s. 34). Det finns ytterligare 
exempel från Nederländerna på hur eleverna förvärvar kunskap genom infärgning. Eleven lär 
sig inte olika saker var för sig för att sedan försöka få ihop det och tillämpa sina kunskaper i 
en praktisk situation, utan jobbar med att lära sig allt i den aktuella professionella situationen. 
Förvärvandet av kunskap, skicklighet och inställning är alltså integrerade (van der Klink, 
Boon, & Schlusmans, 2007). 
 
I Virginia, USA, studerar man infärgning av matematik i yrkesämnen och forskarna har 
kommit fram till att infärgning är något som man måste fortsätta med. Det har visat sig 
fungera mycket bra. De använder matematik i jordbruksmekanik, mätmetoder, svetsning, 
avläsning av mikrometer etc. Dessutom räknar man på kostnader per planta i trädgårdsodling, 
samt på vinster. I skogsbruk räknar man på virkeslängder. Forskarna fann i studien att det 
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fungerade så bra med integration av matematik så att de rekommenderar att lärarna måste 
fortsätta med infärgning av teori i praktiska ämnen (Anderson & Anderson, 2012). 
 
I USA har man på sina håll kommit så långt vad gäller infärgning, att man gör försök med att 
utbilda lärare i konsten att samarbeta för att få till stånd infärgning. Man skapade redan 2006 
en kurs på universitetsnivå för tekniska lärare att utveckla lärarnas förmågor att samarbeta och 
förse dem med strategier för att integrera teori i tekniska ämnen. Detta startade som svar på 
lagstiftningen om infärgning. Både de som utbildade och de lärare som utbildades var nöjda 
och tyckte kursen var effektiv (Gregson & Sturko, 2007). En annan studie från USA av 
samma forskare jämför vad som händer när några lärare går en universitetskurs i infärgning 
av teoriämnen jämfört med några andra lärare som bildar en slags studiecirkel där man träffas 
regelbundet för att diskutera. Det visade sig att båda lärargrupperna utvecklade kunskap om 
samarbete och integration. Denna studie visar att man behöver med andra ord inte gå en 
universitetskurs för att utvecklas inom området infärgning. Man kan alltså komma långt på 
egen hand genom att sätta sig ner och diskutera med kollegor eller inom arbetslaget. Även de 
deltagande lärarna var mycket positiva till studien och konstaterade att båda sätten var högst 
effektiva (Gregson & Sturko, 2009). 
 
Det finns alltså många internationella exempel som visar att infärgning är något som ger bra 
resultat. Något som är värt att pröva och till och med fortsätta med. Det anses på vissa håll 
som så viktigt att man till och med lagstiftat om att infärgning ska ingå. Vidare framgår att 
man på vissa håll också har startat universitetskurser för att utbilda lärare i infärgning. 
 

Infärgningens problem 
Om man tittar på svenska förhållanden i praktiken konstaterar Skolverket (1999) att det på 
Fordonsprogrammet finns en kulturskillnad mellan kärnämneslärarna och 
karaktärsämneslärarna vilket gör det svårt att förstå varandras situation. Vidare konstateras att 
i vissa fall hör inte ens kärnämnesläraren till programmets arbetslag.  Dessutom konstateras 
att denne undervisar på flera program där man dessutom slår ihop yrkesklasser om 16 elever 
till större grupper i kärnämnena.  Detta kan ställa till det rejält och det kan bli svårt att få till 
en bra gruppdynamik i kärnämnena. Elevernas motivation kan påverkas negativt. Risken är 
stor att det blir stökigt (Skolverket, 1999). Det finns också för lite tid för att jobba med 
infärgning vilket konstateras i ett examensarbete på lärarutbildningen i Sverige: ”I studien 
visade det sig att respondenterna är villiga till att arbeta med infärgningsprojekt, men det finns 
inte tillräckligt med arbetstid till planering för att arbeta på detta sätt” (Karlsson & 
Gustafsson, 2011). 
 
Andra saker som ställer till med svårigheter kan vara skolans organisation med trög byråkrati 
och även den geografiska utbredningen av skolans lokaler. En studie av Hellsten och Prieto 
(1998) belyser tydligt vilka svårigheter som kan dyka upp vad gäller att få eleverna 
motiverade att gå på kärnämneslektioner. Den konstaterar att de flesta eleverna inte upplever 
själva ämnena som problem, men däremot arbetssättet, med mycket teori och lite eget ansvar 
jämfört med yrkesämnena. Vidare konstateras att eleverna får gå iväg långt bort till andra 
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lokaler eller byggnader för att ha engelska och andra gymnasiegemensamma ämnen. Eleverna 
har ju faktiskt valt ett yrkesprogram och är som en konsekvens därav mest intresserade av 
yrkesämnena vilket gör att de lätt tappar intresset för de gymnasiegemensamma ämnena. Det 
blir så att skolan pekar på skillnader mellan olika ämnen och då får eleverna ett slags alibi så 
att de inte satsar på kärnämnena vilket kan medföra att de tappar orken för att komma till 
lektionerna, i synnerhet när det är lång väg att förflytta sig inom skolan. (Hellsten & Prieto, 
1998). 
 
 

Motivation 
Motivation är ett viktigt begrepp och nämns ofta. Vad är då motivation? Imsen (2006) säger 
att den centrala faktorn i allt lärande är motivationen. Enligt henne är det ett måste att 
undervisningen väcker intresse hos eleven för att skapa de känslor som får eleven motiverad 
och därigenom lära sig saker. Hon menar att både känslor, tankar och förnuft måste vara 
överens för att en individ ska bli motiverad att sätta igång med en aktivitet: ”En aktivitet 
föregås av känslor och förväntningar, och de följer med när vi utför handlingen och lägger sig 
som en slöja runt minnet av den utförda handlingen” (Imsen, 2006, s. 457). Som Imsen (2006) 
också påpekar kan motivationen för eleven handla om olika saker. För en elev kan 
motivationen komma från intresset att få så bra betyg som möjligt, men för en annan elev kan 
den handla om intresset att lära sig så mycket som möjligt; att skaffa sig så bra kunskaper som 
möjligt. I sin studie skiljer Brewer (2005) på elever med inifrån kommande och elever med 
utifrån kommande motivation, där den förstnämnda kategorin är där för nöje och 
kunskapsinlärning, medan den andra kategorin styrs mera av yttre faktorer som betyg och 
belöning. 
 
Vad gäller infärgningens effekt på motivationen i samhällskunskap konstaterar John 
Wahlström (2003) i sitt examensarbete på lärarutbildningen att enligt enkätsvar från elever 
ökar inte motivationen när man infärgar, men när eleverna intervjuas blir det ett helt annat 
resultat – 4 av 5 elever säger att de blir mer motiverade av infärgningen. Vid 
lektionsobservation är tendensen att gensvaren är större på de infärgade lektionerna. Efter en 
studie med kvalitativa intervjuer med elever i årskurs 3 på Samhällsprogrammet, Barn och 
fritidsprogrammet och Byggprogrammet drar Forsell, Lifbom och Åström (2007) i sitt 
examensarbete på lärarutbildningen slutsatsen att programinfärgning och ämnesintegrering 
möjliggör ett helhetsperspektiv på undervisning och utbildning. 
 
Enligt vissa leder dock inte motivation inte självklart till prestation. I en studie av Rotgans 
och Schmidt beskrivs att enbart motivation räcker inte, eleven måste även vara aktivt och 
avsiktligt engagerad i sin inlärning: ”There are reasons to believe that cognitive regulation 
factors  play  a  significant  mediating  role  between  motivation  and  achievement…  Cognitive 
self-regulation refers to students being actively and purposely engaged in their own learning” 
(Rotgans & Schmidt, 2012, s. 197). Enligt den här studien krävs alltså ett mellanled mellan 
motivation och prestation. Eleven måste sålunda vara tydligt medveten om hur denne ska 
planera och fördela resurser för att kunna analysera och lösa uppgiften. 
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I en studie använder Williams (2007) sig i sitt ämne, biologi, av olika spel för att få eleverna 
mer motiverade för att lära sig. Han använder till exempel korsord och kortspel med goda 
resultat: “Students who faithfully availed themselves of the activities consistently improved 
their test scores and their overall grades within the course” (Williams, 2007, s. 64). För att 
motivera sina elever använder sig Brecke och Jensen (2007), bland annat av grupprojekt och 
även av vad han kallar developmental assignments, som är mer omfattande än vanliga 
inlämningsuppgifter: ”A course should use what might be called developmental assignments. 
Rather than presenting students with discrete exercises that are handed in, graded, returned 
and are replaced with a new assignment” (Brecke & Jensen, 2007, s. 61). I sin konklusion 
säger Brecke och Jensen (2007) att när eleverna börjar formulera sina egna frågor som de 
vrider och vänder på och diskuterar i klassrummet då jobbar man med något som de tycker är 
mödan värt att lägga energi på: ”Motivation in the classroom, and life in general, must be 
authentic and therefore related to what students see as interesting and worthwhile” (Brecke & 
Jensen, 2007, s. 61). 
 
I en studie på lärarutbildningen, om infärgning och samarbete på El-programmet mellan el-
ämnet och matematik, konstateras bland annat att Resultaten från intervjuer och enkäter tyder 
på att det idag inte finns något fungerande samarbete, men ändå känner eleverna att den 
matematik de läser är nyttig och att de utvecklar sina matematikkunskaper inom 
karaktärsämnet. Eleverna tror också att deras motivation till kärnämnet matematik skulle öka 
om kursen skulle vara inriktad mot karaktärsämnena (Andersson & Lindegren, 2011). Det kan 
ju tyckas självklart med ett samarbete mellan matematik och det för Elprogrammet så viktiga 
el-ämnet, men som tidigare nämnts kan det finnas en hel del hinder där vissa är för höga att 
hoppa över. I studien Infärgningens nyanser (Wikström Bennulf & Larsson, 2008) tyder 
resultaten på att det för lärarna är svårt att komma till enighet vad som är infärgning. 
 
När man jobbar med infärgning och stöter på hinder är lärarens roll mycket viktig. Lindström 
och Pennlert (2009) pratar om lärarens didaktiska kompetens. De menar att det inte bara är 
lärarens ämneskunskaper som är viktigt undervisningsinnehåll. Läraren ska även ta hänsyn till 
läroplaner, önskemål, behov mm. När man pratar om infärgning stämmer det bra att: “Läraren 
ska vidare försöka skapa miljöer och arrangera situationer då elever görs uppmärksamma på 
innehållet, och stimuleras att bearbeta det på olika sätt, med andra ord försöka hitta lämpliga 
former för undervisningen och lärandet” (Lindström & Pennlert, 2009, s. 12). I det fall man 
jobbar med infärgning blir då lärarens didaktiska kompetens mycket viktig. Dessutom blir ju 
tidsramen kritisk då mer tid behövs för kontakter med andra lärare, anskaffande av extra 
material, inläsning av nytt material mm.  
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Metod 
Enligt Hartman (2004) är kvalitativa intervjuer med intervjuguide innehållande teman en bra 
metod om man vill ta reda på vad som karakteriserar en grupp individer. Det pekar på att 
kvalitativa intervjuer i fokusgrupper skulle passa eftersom det var en relativt liten grupp (24 
elever) som var med i min studie. Då var det enklare att undvika något bortfall och dessutom 
kunna få uttömmande svar genom att använda en intervjuguide (bilaga 1) med teman för 
eleverna att diskutera och därigenom få ett bra fokus på det som är valt för intervjun. Jan 
Trost (2010) rekommenderar kvalitativa intervjuer när man är intresserad av människors 
reaktioner eller sätt att reagera. Då kan man få igång samtal och behöver inte ställa ledande 
frågor utan får fram mycket information från elevernas diskussioner. Jag var medveten om att 
det är viktigt att jag som intervjuare lyssnar noga och inte börjar gå över till en strukturerad 
intervju.  

Intervention 
Inför studien informerade jag eleverna i min klass på Fordon- och transportprogrammet om att 
vi skulle göra något annat på lektionerna under en tid och därefter skulle jag intervjua dem i 
små grupper om hur de upplevde det. 
 
Eleverna var med på det och jag påbörjade interventionen. Vi höll till i samma klassrum som 
vanligt. Lektionstiderna var som vanligt. Vi har 2 lektioner i veckan, tisdag och fredag och 
varje lektion är 90 minuter. Före interventionen hade vi jobbat med en vanlig engelskbok med 
texter och övningar samt eftersom eleverna har varsin dator, ett gratis språkträningsprogram 
som heter Selingua, där jag lägger in ord och uttryck från de texter vi jobbar med. Det enda 
som ändrades var att jag delade ut material med texter om motorer och verktyg som används 
inom elevernas framtida yrke. Materialet vi använde under interventionen bestod av en 
textbok, Tracks Vehicles (2007) och en arbetsbok, Tracks Vehicles Workbook (2008), där de 
får  skriva  ner  ord  och  uttryck.  Materialet  är  gjort  av  Bosse  ”Bildoktorn”  Andersson som är 
känd från radio och TV och följer till stor del det som eleverna läser i sina yrkesämnen. Vi 
jobbade med ett kapitel om verktyg i 2 veckor och sedan med början av ett kapitel om en 
vanlig bilmotor i 2 veckor. Eleverna jobbade med sin Workbook och sökte svaren i sin Tracks 
Vehicles. Jag lade också in alla ord som har med verktyg och motorer att göra i 
språkträningsprogrammet Selingua. Selingua har vi som sagt även använt före interventionen. 
Jag använde inte ordet infärgning eller ämnesintegrering när jag undervisade under 
interventionen. När interventionen pågått en månad hade vi ett skriftligt prov (bilaga 2) på det 
vi jobbat med och därefter intervjuade jag eleverna i fokusgrupper. 

Intervjuer 
Jag intervjuade eleverna i 6 grupper, 5 grupper med 3 elever vardera och 1 grupp med 4 
elever. Det skulle ha varit 4 elever i varje grupp. Jag fick alltså ett bortfall på 5 elever på 
grund av sjukdom o. dyl. Jag tog tema för tema och eleverna diskuterade vad de tyckte om 
varje tema. Jag tog anteckningar medan eleverna diskuterade. Vi hade kommit överens om att 
inte spela in, då flera av eleverna inte gillade det. Vi hade 45 minuter till förfogande för varje 



 

10 
 

grupp men eleverna diskuterade snabbt och mycket kortfattat så de var klara efter i snitt 15 
minuter. 

Urval och datainsamling 
I studien faller sig naturligt att göra det som Hartman (2004) kallar bekvämlighetsurval, att 
man väljer de som finns närmast tillgängliga; inom räckhåll. I det här fallet är det min klass 
med mina 24 fordonselever som jag gör studien på och sålunda måste intervjua alla för att få 
fram data som kan tala om hur de upplevde interventionen. Flera av eleverna var inte pigga på 
att jag skulle spela in intervjuerna så vi kom överens om att jag skulle ta anteckningar under 
intervjuerna. Jag var medveten om att det är svårt att få med allt när man antecknar. Det blev 
ett bortfall på 5 elever. 

Bearbetning av materialet 
Det blev mycket mindre data än jag hade hoppats på eftersom eleverna hade svårt att 
diskutera. Jag skrev en sammanfattning för varje grupp där det framgår vad varje grupp sagt 
om varje tema. Ibland framgår det också vilken elev inom gruppen som sagt vad om vilket 
tema. Därefter gjorde jag en omstrukturerad sammanfattning under varje tema från 
intervjuguiden (bilaga 1). Jag bearbetade sammanfattningarna och fick fram två kategorier 
under varje tema. Dessa kategorier speglar diskussionerna i fokusgrupperna. 

Analysmetod 
Beträffande analys pratar Hartman (2004) om att man först gör en kategorisering av materialet 
och därefter kommer själva tolkningen och då framträder förståelsen man är ute efter. Trost 
(2010) pratar om att man vid analys av materialet från kvalitativa intervjuer vill få fram 
mönster av olika slag. Även Johansson och Svedner (2010) förespråkar en kategorisering av 
materialet.  Jag följde alltså Hartman och Trost och gjorde först en omstrukturering av 
intervjusvaren så att de passade in under varje tema. Jag rensade också bort allt som inte har 
med studien att göra; allt som var ointressant. Då blev det som Trost (2010) säger, lätt att se 
det intressanta. Efter en bearbetning av dessa teman där jag ställer dem mot syftets 
frågeställningar, är svaren nu är mer strukturerade och där jag, som tidigare nämnts, för att 
systematisera resultatredovisningen har följt exemplen från Hartman (2004), Trost (2010) och 
även Johansson och Svedner (2010) och hittat två kategorier under varje frågeställning från 
syftet, efter hur informanternas diskussioner utvecklades under intervjuerna i fokusgrupperna. 
Under varje kategori anger jag antalet informanter samt exempel på kommentarer från 
informanterna i form av kortare citat. Jag presenterar också min analys under varje 
tema/frågeställning. 
 

Reliabilitet och Validitet 
Som Trost (2010) påpekar kommer idéerna om reliabilitet och validitet från kvantitativ 
metodologi. Då blir det lite konstigt att tala om reliabilitet och validitet när man gör en 
kvalitativ intervju. Reliabilitet kräver ett statiskt förhållande vid mätning, vid kvalitativa 
intervjuer rör det sig om förändringar; processer. Dessutom gäller det att visa att analyser och 
data är trovärdiga. Men samtidigt är det enligt Trost (2010) vid en kvalitativ intervju man kan 
komma åt att få veta hur någon uppfattar en företeelse och det är ju precis det som det gäller i 
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den här studien; att få veta hur en grupp elever uppfattar en intervention med infärgning. Jag 
har hållit allt så konstant som möjligt under interventionen. Vi har haft samma miljö, samma 
tider, samma undervisningssätt, samma elever, samma lärare (jag), det är bara innehållet, med 
andra ord litteraturen som är utbytt. Dessutom är jag ensam intervjuare vilket enligt Trost 
(2010) också ökar reliabiliteten. 
 
Beträffande validiteten, d.v.s. att frågan mäter det den ska mäta, blir det också konstigt vid 
kvalitativa intervjuer, det vore tydligare om man gjorde en kvantitativ undersökning för att få 
veta hur många minuter eleverna pluggar engelska per vecka. Men nu är det frågan om hur de 
uppfattar företeelsen infärgning och då blir inte svaren lika precisa. I den här studien är det 
reliabilitet och validitet vid just de här intervjutillfällena med just de här individerna i årets 
klass på min skola som man kan diskutera. 
 

 

Forskningsetik 
Som Johansson och Svedner nämner (2010) har Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet utarbetat anvisningar för forskningsetik. Dessa anvisningar har jag tagit i 
beaktande i den här studien. 
 
Eleverna har informerats om studiens innehåll och syfte. 
 
Eleverna har informerats om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta 
sin medverkan i studien. 
 
Uppgifter om Elevernas anonymitet skyddas. 
 
De uppgifter som samlats in är endast för forskningsändamål. 
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Resultat och analys 
Jag redovisar först en bearbetad och systematiserad sammanfattning av resultatet av de 
kvalitativa fokusgruppsintervjuerna från intervjuguidens 6 teman som utkristalliserats från 
studiens syfte och forskningsfrågor. Jag redovisar en kategoriserad sammanfattning av alla 
informanters svar under varje tema. Jag har också en analys och slutsats under varje tema. 
 
 
Intervjuguiden innehåller följande 6 teman: 
Tema 1 – Traditionell engelskundervisning 
Tema 2 – Yrkesundervisning i engelskan 
Tema 3 – Intresse 
Tema 4 – Motivation 
Tema 5 - Användningsområde för yrkesengelskan – framtiden 
Tema 6 – Klassen 
 

Resultat elevintervjuer i fokusgrupper 
Här nedan visas en strukturerad bearbetning av svaren där jag delat in i två kategorier under 
varje tema utifrån vad som kom fram i intervjuerna. Eftersom varje tema direkt speglar 
forskningsfrågorna så skriver jag också ut forskningsfrågorna under varje tema. Man ser 
tydligt enligt kategorierna den väsentliga uppfattningen om varje tema som kom fram under 
intervjuerna med informanterna. Jag har också med några korta citat med informanternas 
kommentarer under varje kategori. Under varje tema har jag alltså skrivit ut forskningsfrågan 
från syftet. 
 
 
Tema 1 – Traditionell engelskundervisning 
Hur ser eleverna på traditionell engelskundervisning? 

Kategorier: 
1. Tråkigt – 6  elever  (”svårt”,  ”fick  stöd  för  att  klara  godkänt”,”  har  aldrig  gillat  engelska”) 
2. Positivt – 13  elever  (”funkat  bra”, ”har  aldrig  haft  problem  med  engelskan”,  ”kul”) 
 

Gällande traditionell engelskundervisning tycker flertalet elever att det är OK eller till och 
med roligt. De som tycker den är OK eller till och med rolig säger sig inte ha några problem 
med engelska. De berättar att de har höga betyg från årskurs 9.  En elev påpekar att han tycker 
det är OK, men han inte heller har så mycket att jämföra med vad gäller engelskundervisning. 
Av de som tycker det är tråkigt, jobbigt och svårt med traditionell engelskundervisning har 
flera haft stödundervisning i engelska och nätt och jämt klarat godkänt. De här eleverna har 
uteslutande E i betyg i årskurs 9. De stämmer bra in på vad Skolverket konstaterat: ”Vanligt  
är  att  eleven  kombinerar  skoltrötthet  och  bilintresse  i  sitt  programval” (Skolverket, 
Utvärdering av fem gymnasieprogram, 1999, s. 93). 
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De flesta brukar enligt min fleråriga erfarenhet inte gilla engelskan, det visar ju Skolverkets 
rapport också. Jag tycker inte det stämmer med hur det var före interventionen. Då jobbade de 
flesta dåligt eller inte alls. Det kan ju vara en slump att eleverna tycker så just i år eller 
möjligen beror det på att det är mina elever som jag frågar och då kanske de inte vågar vara så 
negativa eftersom de är i beroendeställning och ska ha betyg av mig.  

 

Tema 2 – Yrkesundervisning i engelskan 

Hur såg eleverna på innehållet i undervisningen under interventionen? 

Kategorier: 
1. Meningsfullt – 15  elever  (”det  är  prylar  jag  är  intresserad  av”,  ”går  man  fordon  är  det  här  
bra”) 
2. Inte meningsfullt/behövs inte – 4 elever  (”svårt”,  behövs  inte”,  ”vet  inte om  det  behövs”,  
”fattar  inget”) 
 

Beträffande yrkesundervisning i engelskan säger nästan alla elever att de inte har jobbat med 
något liknande och att det känns mycket meningsfullt. De säger att de är i stort sett överens 
om att yrkesundervisning är toppen i engelskan och att det ju är grejor som de ska kunna. De 
tycker att det är många svåra ord men det är ändå kul eftersom det är intressant. De som har 
EPA-traktorer menar att de börjar förstå hur motorerna fungerar efter att ha jobbat med bilder 
och beskrivningar på engelska. I studien Infärgningens nyanser (Wikström Bennulf & 
Larsson, 2008) visas att lärarna anser att infärgning ger eleverna ett större samband och de lär 
sig i längden mer. Det tycks vara vad som händer här också. Eleverna får lättare att ta till sig 
engelskan och samtidigt lär de sig mer och dessutom inför yrkeslivet vilket blir som två flugor 
i en smäll. 

Det är två elever som är riktigt negativa till yrkesundervisning i engelskan. De hade höga 
betyg i årskurs 9 och nu tycker de att det känns som de inte kan något, det är svårt. Dessa två 
är emot att ha yrkesengelska. 

Här kan man igen referera till Skolverkets rapport precis som i Tema 1. De flesta eleverna är 
bilintresserade och då slår det igenom när man infärgar. De lär sig mer. Att ett par duktiga 
elever skulle vara negativa kan kanske förklaras av att de alltid haft lätt för sig och varit bättre 
än alla andra eftersom deras engelskkunskaper är bra men nu får börja på noll och inte 
självklart är bäst i klassen. 

 

Tema 3 – Intresse 

I vilken utsträckning tycker eleverna att deras intresse för engelska påverkades? 

Kategorier: 
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1. Mer intresse för engelska under interventionen – 13 st  (”det  är  saker  jag  gillar”,  ”bra  för  
yrket”) 
2. Minskat/oförändrat intresse – 6 st (mindre intresse nu, lika intresse nu, vet inte) 
 

Många av eleverna säger att de tänker i stor utsträckning mer på engelska nu och en elev 
påpekar att han inte ens kunde motororden på svenska men nu kan han dem på både engelska 
och svenska. Ett par av eleverna som har EPA-traktorer tänker mycket på vad delarna heter på 
engelska och även svenska. De eleverna med höga betyg från årskurs 9 säger att det är mindre 
intressant nu, det blir jobbigt för de måste plugga för att klara proven. De säger att det blir 
nervöst eftersom de siktar på högt betyg. 

Här kan man igen hänvisa till Skolverkets rapport. Eftersom eleverna är bil och även 
motorintresserade så slår det igenom och tar över. Detta stämmer också med studien 
presenterad av Forsell, Lifbom och Åström (2007) som konstaterar att infärgning ger ökat 
intresse och motivation hos eleverna. Det är samma siffror under tema 3 som tema 1 men det 
kan kanske förklaras med att det är mina elever och de fortsätter på samma linje i 
diskussionen som de börjat på under tema 1. Dessutom har eleverna med höga betyg från 
årskurs 9 tydligen bestämt sig att allt som avviker från det normala och därigenom orsakar att 
de måste plugga mer är av ondo. 

 

Tema 4 – Motivation 

Hur tycker eleverna att deras motivation påverkades? 

Kategorier: 
1. Motiverade under interventionen – 13  st  (”intressant”,”  får  lära  sig  om  motorer”) 
2. Mindre motiverade/oförändrat – 6  st  (”fattar  inget”,”  ingen  skillnad”,  ”som  förut”,  ”tyngre  
att  jobba  med  yrke”) 
 

Flertalet elever kände sig mer motiverade under interventionen. Någon tycker det är tyngre än 
förut. De som tycker det är tyngre är de som hade höga betyg från årskurs 9. Någon som 
aldrig hängt med tidigare tycker det känns som en nystart. Någon tycker det är mycket 
roligare än de texterna vi hade i början av kursen. 

Det är samma siffror här som i tema 1 och tema 3. Som bland annat Imsen (2006) säger så ger 
ett intresse känslor som i sin tur skapar motivation och därigenom lärande. Jag trodde fler 
skulle bli intresserade och därigenom motiverade. Men det kanske är så att eleverna låst fast 
sig i sin uppfattning om traditionell engelska, intresse och motivation, eller om det är av 
hänsyn till mig. Vad det beror på är svårt att säga utom i de fallen med eleverna med höga 
betyg från årskurs 9. Kanske är förklaringen helt enkelt som tidigare nämnts att det är mina 
elever och därför säger de saker som de tror jag vill höra. 

 



 

15 
 

Tema 5 – Användningsområde för yrkesengelskan – framtiden 

I vilken utsträckning kunde eleverna under interventionen göra kopplingar till sitt 
framtida yrke? 

Kategorier: 
1. Användbarhet i framtida yrket – 19  st  (”det  här  måste  man  kunna  om  man  går  fordon”, ”ska  
man jobba med bilar  är  mycket  på  engelska”) 
2. Inte användbart – 0 st 
 

Här är alla eleverna överens om att det behövs överens om att engelskan kommer att bli 
användbar. De säger sig vara medvetna om att alla manualer är på engelska. De refererar till 
yrkeslärarna som sagt att yrkesengelska är ett måste om man ska jobba i bilbranschen. Några 
elever refererar dessutom till släktingar som jobbar inom bilbranschen, de säger att man måste 
kunna yrkesengelska. Även de som var negativa till yrkesengelska säger sig under 
diskussionen inse att yrkesengelskan kommer att bli användbar om man jobbar inom 
bilbranschen. 

Resultatet från det här temat krossar siffrorna från Skolverket (1999) där 57 % trodde att de 
skulle ha lite eller ingen nytta av kärnämnena. Dessutom tror inte de här eleverna, utan säger 
sig vara säkra på att de kommer att ha användning för yrkesengelska. Tydligen har all 
påverkan från yrkeslärare, släktingar och egna erfarenheter fått dem att snabbt inse vikten av 
yrkesengelska om man går FT. Det är intressant att se att till och med de eleverna som hade 
höga betyg i årskurs 9 och tycket det var jobbigt med yrkesengelska säger sig vara säkra på att 
den kommer att bli användbar. 

 

Tema 6 – Klassen 

Vad säger eleverna om arbetsmoralen i klassen som helhet under interventionen? 

Kategorier: 
1. Bättre arbetsmoral – 12  st  (”tror  flera  är  intresserade  nu  och  då  jobbar  dom  bra”) 
2. Sämre arbetsmoral/ingen skillnad – 7  st  (”vet  inte, ”ingen  skillnad”) 
 

Ungefär två tredjedelar av eleverna tycker att de flesta jobbar mer och bättre nu än förut. De 
noterar att det diskuteras mer och ställs mer frågor under lektionerna. De tror att det beror på 
ökat intresse för vad vi jobbar med. Resten av eleverna tycker att det inte är någon skillnad, 
eller vet inte om det jobbas mer och/eller bättre. 

Det är nästan samma siffror här som under de flesta andra teman. Men faktum är att också 
från min synvinkel jobbade större delen av klassen mycket bättre och mer fokuserat under 
interventionen. Det kan man nog förklara med att intresset för materialet var större eftersom 
det handlade om verktyg, bilar och motorer. Mina elever började också diskutera mer och mer 
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och började även ställa egna frågor och då har man som Brecke och Jensen (2007) 
konstaterar, fått till något som eleverna tycker det är värt att lägga ner energi och kraft på. I 
min yrkespraktik blir det här relevant och intressant. Det visar på att de majoriteten vill och 
kan jobba med infärgning. 

 

Resultatsammanfattning 
När man ser resultatet av diskussionerna i fokusgrupper framgår det tydligt hur eleverna 
upplevde interventionen. Om man generaliserar var det en positiv inställning bland eleverna, 
även om några få var negativt inställda. Interventionen var alltså något som de flesta fann 
positiv och meningsfull. Alla, även de som var negativa till infärgning, insåg att 
yrkesengelska kommer att bli användbart i framtiden. Det kan man jämföra med Skolverkets 
utvärdering (1999) där 57 % trodde att de skulle få liten eller ingen användning för 
kärnämnena. Beträffande intresse och motivation ansåg sig 68 % mer intresserade av engelska 
under interventionen och 68 % motiverade av att lära sig yrkesord på engelska och även 
svenska. I Forsell, Lifbom och Åströms studie (2007) visar eleverna också intresse och 
motivation vid infärgning, annars känner de olust för teoriundervisning. Det som var oväntat 
och också talade mot min erfarenhet, var att även 68 % var positiva till traditionell 
engelskundervisning. Under varje frågeställning var majoriteten av eleverna positivt inställda. 
Angående yrkesundervisning på engelska var det 79 % som var positiva. Beträffande framtida 
användning av yrkesengelska var det oväntat, men positivt, att 100 % av eleverna kunde se en 
säker framtida användning. Dessutom tyckte 63 % av eleverna att klassen som helhet jobbade 
bättre under interventionen på grund av ökat intresse. Syftet har alltså i stor omfattning 
uppnåtts. Interventionen har setts som positiv av majoriteten av eleverna. De flesta vill ha 
yrkesundervisning på engelska och alla ser en tillämpning av yrkesengelskan i framtiden. 
Slutsatsen blir alltså att infärgning i den här gruppen elever fungerade under interventionen 
och för majoriteten även är motiverande. Även Wahlström (2003) noterar i sin studie att 
eleverna visar intresse och motivation vid infärgning. 
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Diskussion 
Först jämför jag mina resultat med resultaten från andra, liknande studier. Sedan kommenterar 
jag för- och nackdelar med att använda mina egna elever i min studie. Därefter kommenterar 
jag mina elevers svar, både väntade och oväntade. Jag kommenterar också yrkeslärarnas 
inställning till min studie. Jag avslutar med en kort summering med några slutsatser. 
 
 
Om man jämför resultaten från min studie med resultat från andra studier så följer det ett visst 
mönster. Infärgning ökar intresset, motivationen, och ger även eleverna förberedande kunskap 
för sitt framtida yrke. Detta nämns också av Forsell, Lifbom och Åström (2007) som 
konstaterar att infärgning ger ökat intresse och motivation hos eleverna. I studien 
Infärgningens nyanser (Wikström Bennulf & Larsson, 2008) konstateras att lärarna anser att 
infärgning ger eleverna ett större samband och de lär sig i slutändan mer. 
 
Vad gäller motivationen blev majoriteten av eleverna aktiva och därigenom engagerade i sin 
inlärning, precis som Rotgans och Schmidt (2012) beskrivit och det leder till bra resultat. När 
mina elever började diskutera och ställa egna frågor då har man som Brecke och Jensen 
(2007) konstaterar, fått till något som eleverna tycker det är värt att lägga ner sin energi och 
kraft på. I min yrkespraktik blir det här ytterst relevant och mycket intressant. Det visar på att 
de flesta vill och kan jobba med infärgning. Dessutom kan de eleverna som haft det svårt för 
engelska komma mer till sin rätt. Plötsligt är alla på samma nivå; ingen kan mer eller mindre 
än någon annan. Jag insåg också att det här tar ju även yrkeslärarna upp, fast bara på svenska. 
Fördelen med att jag tar upp det blir ju som jag och yrkeslärarna diskuterat att de elever som 
inte fattar eller kommer ihåg första gången får ju en till chans när jag tar upp det. Detta blir då 
till en stor fördel för klassen och därigenom lyfter ju hela Fordons- och transportprogrammet. 
 
Det är naturligtvis en nackdel om man gör en studie på sina egna elever, det kan man inte 
komma ifrån. De känner mig, är beroende av mig för att få godkänt betyg. Men det kan också 
vara en fördel, om de tycker att jag är ärlig och uppriktig och de vet var jag står kan det 
mycket väl vara så att de törs säga sådant som de aldrig skulle våga säga till en främmande 
intervjuare. Inte helt oväntat blev det en hel del negativa kommentarer, men från helt oväntat 
håll. Jag hade inte räknat med det faktum att de elever som är mycket duktiga i engelska och 
hade bra betyg i årskurs 9 skulle så att säga gå in i väggen när de helt plötsligt var tvungna att 
plugga på för att hänga med, det var helt oväntat. Medan däremot en del elever som haft det 
jobbigt i engelska såg sin chans att klara av de här kapitlen eftersom det var intressant och 
dessutom avgränsat. Det hade jag inte heller tänkta på, att en elev som haft stora problem med 
engelskan men tänder till och jobbar skulle kunna hänga med i yrkesengelska. 
 
Analys av resultaten visar att många elever tycker att traditionell engelska har fungerat bra. 
Det var som sagt inte heller väntat att 13 av 19 elever inte har något emot traditionell 
engelskundervisning. De har ju som en elev påpekade inte något att jämföra med. De som inte 
håller med om att traditionell engelska är bra är de elever som har haft svårt att hänga med. 
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Det tycker jag däremot är väntat. Att 13 av 9 elever var mer intresserade och även motiverade 
var oväntat, jag trodde fler skulle vara mer intresserade och motiverade. Enligt min tidigare 
erfarenhet är det vanligtvis svårt att få eleverna att jobba på lektionerna samt att få dem att 
läsa på inför prov. Kanske har de låst fast sig i det de tyckte under tema 1 och fortsätter i 
samma spår. Resultaten visar också att majoriteten tycker det är meningsfullt med 
yrkesengelska. Det var lite överraskande att elever som haft högt betyg tycker det var jobbigt 
med yrkesengelska. Men det är ju så att de aldrig har haft några problem att klara prov i 
engelska. De har aldrig behövt plugga men plötsligt är allt nytt! De måste alltså ta i ordentligt 
och då reagerar de negativt. Beträffande motivationen var majoriteten motiverade under 
interventionen vilket jag tycker får anses som bra. Av de som inte var motiverade var de som 
haft höga betyg i årskurs 9, vilka som redan nämnts får börja plugga för att hänga med. Att 
över hälften var intresserade av engelska tycker jag är positivt. Det skulle ha varit intressant 
att se hur siffrorna varit om alla elever haft svårt för engelska i årskurs 9. 
 
När man diskuterar användningen av yrkesengelska i framtiden visar det sig, lite förvånande, 
att alla elever inser att den är viktig och kommer att behövas. Trots att vissa elever är negativa 
till yrkesengelska har de förstått att den är något som de måste kunna. Det var för mig lite 
oväntat, jag trodde inte att alla elever skulle se en framtida användning av yrkesengelska utan 
att minst 2 – 3 elever skulle ha avvikande uppfattning, men yrkeslärare och även föräldrar och 
andra släktingar tjatar uppenbarligen ganska mycket om det så förmodligen är det orsaken till 
att alla är samstämmiga där. 
 
Att så många som 12 elever skulle tycka att det var bättre arbetsmoral under interventionen 
var också lite oväntat. Jag trodde inte att eleverna skulle notera sådant. Jag tror det beror på att 
det på grund av ökat intresse blev många diskussioner mellan elever och även i små grupper 
på lektionerna om vad verktyg och motordelar heter på svenska och engelska samt även 
funktioner i motorn. Jag blev själv i hög grad inblandad och det var tur att jag var rejält påläst. 
Jag konstaterar med andra ord att läraren måste vara smidig, flexibel, anpassningsbar och 
mycket påläst precis som de Bruijn (2004) konstaterat i sin studie och jag kan inte annat än att 
hålla med. Det är alltså mycket extrajobb med infärgning även om man som i mitt fall har 
materialet är färdigtryckt när man börjar. En annan positiv sak är att yrkeslärarna är nöjda; de 
ska ju ta upp verktygslära och motorer, visserligen bara på svenska. Att jag redan tagit upp det 
på både svenska och engelska är ingen nackdel, tvärtom en stor fördel både för eleverna och 
yrkeslärarna. Dessutom ser eleverna på mig med helt andra ögon – en engelsklärare som kan 
motorer! Det innebär att de respekterar mig på ett helt annat sätt och även lyssnar mer på vad 
jag har att säga! 
 
Trots allt positivt finns som Skolverket konstaterat en hel del ickeverbal kommunikation som 
så att säga sitter i väggarna på en skola och kan påverka elevernas motivation och därigenom 
undervisningen på ett negativt sätt (1999). Sedan har man lärarnas uppfattning att ta i 
beaktande. Kan de inblandade lärarna på en skola enas om vad infärgning är och hur man ska 
lägga upp det? Detta är en intressant fråga som diskuteras i studien Infärgningens nyanser 
(Wikström Bennulf & Larsson, 2008) och där tyder resultaten bland annat på att för lärarna är 
det svårt att komma till enighet om vad som är infärgning. Nu har jag tur som har intresserade 
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och stödjande yrkeslärare på min skola. De vill mycket gärna att jag fortsätter med infärgning 
så mycket det bara går. De har helt och hållet köpt mitt koncept och jag kommer att fortsätta 
med kortare interventioner med infärgning om ett par veckor, eller max en månad under 
kursen. Många av eleverna vill också ha mer av infärgning. 
 
Summerar jag studien så tycker jag ändå den får anses som lyckad. Majoriteten av eleverna i 
min klass är positiva, de flesta vill ha yrkesengelska och alla ser en meningsfull användning 
av yrkesengelskan i framtiden och yrkeslärarna är lyriska. Jag tycker också att klimatet i 
klassen har förändrats till det bättre, det är mer samarbete mellan elever och mer diskussioner. 
Jag blir också mer inblandad i de vanligt förekommande bildiskussionerna än jag blev före 
interventionen. Resultatet blev i stort sett som jag hade förväntat mig, även om några detaljer 
var oväntade. En slutsats som jag tycker mig kunna dra är att jag borde fortsätta med 
infärgning. Det blev tillräckligt många positiva reaktioner för att jag anser att jag ska kunna 
jobba med kortare projekt med infärgning. Dessutom är elevernas reaktioner positiva och det 
känns som jag är en i gänget i FT, både i elevernas och yrkeslärarnas ögon, trots att jag inte 
tillhör arbetslaget. Slutligen kan tilläggas att på det skriftliga provet som avslutade 
interventionen hade endast en elev underkänt – på andra prov vi haft under terminen har alltid 
fyra eller flera elever haft underkänt. En av eleverna hade en väldigt klarsynt och träffande 
kommentar efter provet, han påpekade att förmodligen skulle inte en vanlig engelsklärare 
klara provet han just gjort! Jag kunde inte annat än att hålla med! 
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Fortsatta studier 
Det skulle vara intressant att se vad det blev för resultat om någon gjorde om studien i en FT-
klass, men på en annan skola. Man skulle också kunna tänka sig att göra om den på min skola 
nästa år. Vill man utveckla frågan om infärgningens effekter skulle man kunna göra en större 
studie över längre tid, kanske flera år där man tittar på elevernas uppfattningar samt även 
prestationer och studieresultat före, under och efter ett projekt med infärgning. Man skulle 
också kunna ta med yrkeslärarna i studien, för planering, diskussioner och upplägg. Det skulle 
kanske inte vara helt omöjligt att till stor del följa yrkeslärarnas teoriupplägg, fast på 
engelska. Det skulle vara mycket intressant att se om infärgning i det långa loppet påverkar 
måluppfyllelsen och i slutändan betygen positivt. Kanske det till och med skulle kunna spilla 
över lite positivitet till andra gymnasiegemensamma ämnen om det går bra i engelska. 
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Bilagor 
1. Intervjuguiden som användes i fokusgruppsintervjuerna: 

Intervjuguide 

Tema 1 – Traditionell engelskundervisning 
Tema 2 – Yrkesundervisning i engelskan 
Tema 3 – Intresse 
Tema 4 – Motivation 
Tema 5 - Användningsområde för yrkesengelskan – framtiden 
Tema 6 – Klassen 
  



 

 

2. Provet som avslutade interventionen: 
 
A. Translate the following words into Swedish. 
 
1. open-end(jaw)  wrench  ………………… 2.  stud  ………….………… 
 
3.  allen  key  ………………………………… 4.  socket  ……………………… 
 
5.  ratchet  handle  …………………………….. 6. C-spanner …………………… 
 
7.  bucket  ……………………………  8.  seize  ………………………… 
 
9.  tilts  …………………………………  10.  worn  ………………………. 
 
 
B. Translate the following words into English. 
  
1.  skiftnyckel  …………………………….. 2.  skruvmejsel  ………………… 
 
3.  kort  förlängare  …………………………… 4.  mutter  ……………………… 
 
5. slipmaskin  ………………………………. 6.  garagedomkraft  ……………… 
 
7.  ventilslammer  …………………………….. 8.  ventil  ……………………… 
 
9.  takt  ……………………………  10.  vevaxel  …………………… 
 
 
C. What is your favourite car? Why? 
  
…………………………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………… 
 



 

 

D. Give the English and Swedish words for the following explanations. 
  
1. A variation of the open jaw spanner—these grip hexagonal nuts on at least five sides, 
thereby preventing slipping. 
  
…………………………………………………………………………………… 
  
2. This variation of the open jaw spanner has movable jaws. 
  
…………………………………………………………………………………… 
  
3. This is used for sawing in metal. 
  
…………………………………………………………………………………… 
  
4. This can be handheld or attached to parts with a hook. A plastic or metal cage surround the 
bulb to prevent breakage. 
  
…………………………………………………………………………………… 
  
 
E. Give the answers in English. 
  
1.  What  is  the  main  function  of  the  crankshaft?  ………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………… 
  
  
 2.  What  is  the  main  function  of  the  camshaft?  ………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………… 
  
  
 3.  What  means  by  ”hemi”  engine.  ……………………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………… 
  



 

 

F. Explain the following words/expressions in English. If you know in what situation you use 
them, write down examples. 
  
Steam cleaner 
  
…………………………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………… 
  
 Micrometer 
  
…………………………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………… 
  
 Torque wrench 
  
…………………………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………… 
  
 
G. THE FOUR STROKE ENGINE. Write the names of the phases and describe. 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 


