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Sammanfattning 
 

 
Programinfärgad undervisning har visat sig ha en positiv effekt på både elevers motivation likväl som på 
deras resultat. Utifrån examensmålen uppsatta av Skolverket uppmuntras lärare att samarbeta över 

ämnesgränserna för att göra utbildningen mer inriktad mot respektive program. Tidigare forskning visar att 
idrottslärare generellt har svårt att genomföra sådan ämnessamverkan. Syftet med min studie är att öka 

kunskapen om vilka möjligheter och problem som lärarna upplever att programinfärgad undervisning 

medför. Vidare ville jag undersöka hur lärare inom ämnet idrott och hälsa programinfärgar sin undervisning 
mot fordon- och transportprogrammet. Sex kvalitativa intervjuer genomfördes med idrottslärare som 

undervisar elever från fordon- och transportprogrammet. Resultatet av intervjuerna visar att möjligheterna 
finns men att läroplanens formulering, transformering och realisering skapar problem som inte alltid 

övervinns. Ergonomi och första hjälpen visade sig vara områden där programinfärgning mot 

fordonsprogrammet utfördes i störst omfattning. 

Nyckelord: Programinfärgning, ämnessamverkan, yrkesutbildning, fordon- och transportprogrammet 
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1.Inledning 

Lärarens uppdrag styrs av styrdokumenten. Styrdokumenten styr inte bara innehållet i kurserna, 

utan även vilka kurser som ges på programmen och hur de ska vara utformade. Varje elev som 

läser ett gymnasialt program i Sverige kommer att läsa minst 600 p av gymnasiegemensamma 

ämnen. Detta är ämnen som alla elever läser, oavsett vilket program du tillhör. Dessutom 

innehåller varje program en samling programgemensamma karaktärsämnen som skiljer sig 

mellan programmen. Utöver dessa ramfaktorer finns det ett specifikt examensmål för alla olika 

nationella program. Skolverket (2012) betonar att dessa examensmål ”ska ligga till grund för 

planeringen av utbildningen och gymnasiearbetets utformning och innehåll” (s.1). Skolverket 

(2015) gör ett ytterligare förtydligande av styrdokumenten där det betonas att examensmålen 

och elevens studieriktning skall påverka formen på de gymnasiegemensamma kurserna.  

 

Att arbeta utifrån examensmålen är därför inte bara en del i lärarens uppdrag. Det är också ett 

bra redskap för att ge eleverna den ämnesspecifika kunskap som de har rätt till. Ett redskap som 

också öppnar dörrar för ämnessamverkan  

 

Enligt Skolverket (2016) är betygen för eleverna på yrkesprogrammen är generellt sämre i de 

gymnasiegemensamma ämnena än för eleverna på högskoleförberedande program. Detta kan 

delvis förklaras av bristande intresse, vilket i förlängningen kan orsaka sviktande motivation 

hos yrkeseleverna. För lärare i dagens gymnasieskola är detta något som måste överbryggas. 

Genom att skapa en undervisning som hela tiden kopplas mot examensmålen kan läraren lättare 

motivera för eleverna varför de ska lära sig ett visst stoff. De kommer också ha lättare att just 

motivera eleverna till att lära sig detta. 

 

Som lärare i idrott och hälsa är det inte ovanligt att bli tilldelad en undervisningssituation där 

du förväntas undervisa elever från olika program på samma gång. Detta blir en extra utmaning 

eftersom läraren då måste förhålla sig till två eller flera olika examensmål i sin undervisning. 

Är det ett rimligt tillvägagångssätt som möjliggör måluppfyllande undervisning, eller riskerar 

många idrottslärare att missa målet med att anpassa undervisningen till examensmålen… 

Eventuell avsaknad av anpassningar till examensmålen kan vara en förklaring till att en större 

del av eleverna på yrkesprogrammen har svårt att klara just ämnet idrott och hälsa och behöver 

tas i beaktande av såväl lärare som skolledning. 

Fordon- och transportprogrammet är ett av yrkesprogrammen som har en särskilt besvärlig 
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historia i jämförelse med övriga program. I relation till alla övriga program har 

fordonsprogrammet en låg genomströmning av godkända betyg i idrott och hälsa. Detta gäller 

enligt Skolverket (2016) även ämnets motsvarighet i 1994 års läroplan för de frivilliga 

skolformerna [Lpf94]. (Bilaga 1). 

 

De senaste 20 åren har antalet godkända elever i ämnet idrott och hälsa 1 legat i snitt 7,4 

procentenheter lägre på fordon- och transportprogrammet än genomsnittet.  

 

 

Figur 1: Godkända betyg i idrott och hälsa I för alla nationella program samt fordonsprogrammet. 

Figuren är skapad av författaren själv (2017). 
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2.Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka kunskapen om vilka möjligheter och problem som lärarna upplever 

att programinfärgad undervisning medför. Vidare ska undersökas hur lärare inom ämnet idrott 

och hälsa programinfärgar sin undervisning mot fordon- och transportprogrammet. 

 

Frågeställningar 

Utifrån syftet med studien formulerades följande frågeställningar. 

 

• Vilka fördelar och möjligheter upplever lärare med programinfärgad undervisning mot 

fordons- och transportprogrammet? 

 

• Vilka utmaningar och problem upplever lärare med programinfärgad undervisning mot 

fordons- och transportprogrammet? 

 

• På vilket sätt går det att programinfärga idrottsundervisningen mot fordons- och 

transportprogrammet? 
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3. Bakgrund 

Bakgrunden kommer behandla yrkesprogrammens framväxt i Sverige fram till den dagsaktuella 

modellen. Vidare beskrivs fordon- och transportprogrammets innehåll och upplägg för att 

läsaren ska få en inblick hur arbetet bedrivs på programmet.  

 

För att underlätta läsningen beskrivs fordon- och transportprogrammet med den mer 

lekmannamässiga benämningen ”fordonsprogrammet”. I användandet av idrott och hälsa 

nyttjas hela namnet. Vid benämning av lärarna inom idrott och hälsa kommer benämningen 

idrottslärare att användas. Övriga begreppsförklaringar finns under ett eget avsnitt. 

 

3.1 Yrkesutbildningens historia i Sverige 

Statens offentliga utredningar [SOU] (1999) beskriver hur den svenska yrkesutbildningen under 

1800-talet senare hälft började växa fram. Tidigare var det vanligast att yrket ”ärvdes ner” från 

föräldrarna och att ett annat yrkesval var ovanligt. Utbildningsformen skedde i skråväsendet 

där utbildningen var arbetsförlagd. Efter genomförd utbildningen kunde gesällbrev uträttas, 

vilket visade att individen hade rätt att utföra yrket.  

 

I takt med skråväsendets avveckling kom yrkesskolor att växa fram på olika håll runt om i 

Sverige. I början av 1900-talet var efterfrågan på utbildad arbetskraft större än tillgången, vilket 

tvingade fram åtgärder. Som ett led i detta beslutade riksdagen år 1918 om att inrättandet av 

yrkesskolor och lärlingsskolor. Dessa skolor kom att spela in som en alternativ väg i relation 

till folkskolan och realskolan, där dessa två tillsammans motsvarar ungefärligen dagens 

grundskola (SOU, 1999).   

 

När grundskolan etablerades under slutet av 1960-talet, saknades möjligheterna till 

yrkesutbildning i samband med grundskolan. Yrkesutbildningarna flyttades upp i åldern 

motsvarande dagens gymnasiala studier. Liren (1989) beskriver dessutom hur de teoretiska 

gymnasieprogrammen växt fram, vilket gjorde att det för första gången i samma åldersspann 

blev en konkurrens mellan dessa två utbildningsformer. 

 

Standardupplägget på yrkesutbildningarna var tvåårigt, vilket ändrade förutsättningarna för 

vissa yrkesgrupper. Vissa yrken fick dra ner på praktiktid till förmån för mer allmänt teoretiska 

orienterade ämnen, medan andra yrken fick mer tid för att utveckla kunskaperna inom yrket.  



5 
 

Nästa stora reform genomfördes 1971. Reformen gällde det frivilliga skolväsendet och 

Håkansson (2013) skriver hur den nya gymnasieskolan slog samman och ersatte de tidigare 

skolformerna. Dessa involverar bland annat yrkesskolorna lantbruksskola och fackskolan.  

Utbildningarnas längd kom återigen att divergera och beroende på inriktning fick eleverna läsa 

mellan 2–4 år. Yrkesutbildningarna hölls dock fast som 2-årig, men inriktningarna antog en 

annan form som syftade mot en bredare arbetsmarknad.  

 

Nästa steg mot dagens svenska yrkesutbildning togs enligt Olofsson (2003) år 1986 då en 

översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen gjordes. Som ett resultat av detta förändrades 

yrkesutbildningarna till unisont treåriga. Kompetensen ökades, vilket skulle resultatera i ett 

lättare insteg på arbetsmarknaden. En annan stor förändring var att alla yrkesutbildningarna 

även skulle fungera som en inkörsport mot vidare studier. En stor omvandling blev därför att 

alla yrkesutbildningar också skulle vara högskoleförberedande. Under de senaste 30 åren har 

grundmodellen behållits med vissa förändringar beträffande möjliga ingångar, antalet 

nationella yrkesprogram samt innehållet i programmen. I samband med införande av Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 [GY11] ändrade 

Skolverket (2011) förutsättningarna och förändrade yrkesprogrammens ram. Den 

grundläggande högskolebehörigheten är nu valbar för eleverna på yrkesprogrammen. Det 

innebär att eleven själv måste bestämma huruvida den ska välja till vissa ämnen. Innan GY11 

var detta obligatoriskt.  

 

3.2 Skolans styrdokument med inriktning mot examensmålen 

 För att försäkra om en likvärdig och trygg skolgång finns det styrdokument. Skollagen är 

grundstenen i styrdokumenten. I skollagen hämtad ur svenska författningssamling [SFS] (2010) 

finns att läsa att ”Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet.” (1§). Lärarens uppdrag 

utgår från skollagen som preciserar vilka lagar och regler som gäller för skolverksamheten. 

Detta involverar bland annat rättigheter och skyldigheter för såväl huvudmän, lärare som elever. 

SFS (2010) gör gällande att ”Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och 

fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet” (2§) 

I skollagen står det också specificerat att de nationella programmen består av två olika typer, 

yrkesprogram och högskoleförberedande program. Det finns för närvarande 12 nationella 

yrkesprogram och 6 högskoleförberedande. För att ta examen från gymnasiet krävs att eleven 

sammanlagt klarat 2250p samt läst 2500p där de gymnasiegemensamma ämnena utgör 600 p. 
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Idrott och hälsa 1 är ett av de gymnasiegemensamma ämnena och utgör 100 p. Det är således 

ett ämne som alla elever läser oavsett program, men inte ett ämne som eleven behöver ett 

godkänt betyg i. 

Utöver de gymnasiegemensamma ämnena har varje program ett antal programgemensamma 

ämnen och programfördjupningar som ger varje program dess karaktär. I läroplanen finns det 

en beskrivning av vilka kurser som ingår i respektive program och vilka kunskapskrav som 

gäller för respektive kurs. Dessutom en beskrivning av programmen i stort, samt vad eleverna 

förväntas ha lärt sig vid utbildningens slut. Som ett moln över varje program hänger 

examensmålet. Som tidigare beskrivet ska examensmål enligt Skolverket (2012) ”ligga till 

grund för planeringen av utbildningen och gymnasiearbetets utformning och innehåll” (s.1). 

I Lpf94 var examenssmålens motsvarighet programmålen som i grunden hade samma syfte. I 

programmålet för fordonsprogrammet skriver Skolverket (2000) att ”Det gäller att tänka 

programinriktat istället för ämnesinriktat, då känns undervisningen meningsfull för eleven”  

(s.18).  Någon liknande formulering går inte att finna i de dagsaktuella examensmålen. 

I studien fokuseras enbart på fordon- och transportprogrammet, varför deras examensmål finns 

att läsa som Bilaga 3.  

3.3 Fordon- och transportprogrammets programstruktur 

Fordonsprogrammet är ett av 12 nationella yrkesprogram. Utifrån Skolverket (2016) är 

fordonsprogrammet nummer tre på listan över antalet elever på yrkesprogrammen. Skolverket 

(2011) fastslog att samtliga yrkesprogram ska erbjuda grundläggande högskolebehörighet, men 

att det inte behöver ske som ett obligatoriskt inslag. Kurserna som behövs för grundläggande 

högskolebehörighet kan därför väljas till i mån av intresse från eleven, vilket även gäller på 

fordonsprogrammet.  

 

Programmet erbjuder fem olika inriktningar, där varje inriktning har en egen karaktär och 

utvecklar förmågor nödvändiga för just den typen av arbete. Utifrån vald inriktning kommer 

kurserna att anpassas för att vidareutveckla just dessa förmågor. Gymnasiearbetet på 100 p 

kommer också att kopplas till vald inriktning. De fem inriktningarna som ges på 

fordonsprogrammet är för närvarande: godshantering, karosseri och lackering, lastbil och 

mobila maskiner, personbil samt transport 
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I likhet med övriga program läser elever på fordonsprogrammet 600 p gymnasiegemensamma 

ämnen där idrott och hälsa I utgör 100 p. Ytterligare 400 p läses inom ramen för de 

programgemensamma ämnena, vilket för fordonseleverna utgörs av kurserna Fordons- och 

transportbranschens villkor och arbetsområden samt Fordonsteknik – en introduktion. Dessa 

är på 200 p vardera. Övriga poäng läses enligt Skolverket (2011) som programfördjupningar 

och kan involvera både högskoleförberedande kurser såväl som kurser av karaktär som är mer 

inriktad på yrken inom fordonssektorn. Utifrån dessa programfördjupningar kan eleven också 

ta examen med fler yrkesutgångar än det finns inriktningar. Från transportinriktningen kan 

eleven exempelvis bli såväl lastbilsförare som bussförare.  

 

3.4 KASAM 

Antonovsky, Cederblad, Elfstadius och Lundh (1991) menar att KASAM (känsla av 

sammanhang) är ett samlingsbegrepp för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begreppet går att tillämpa på de flesta livssituationer och används flitigt för att få förståelse för 

hur människors motivation fungerar.  

 

Antonovsky et al. (1991) gör gällande att begriplighet är förståelsen för varför saker sker och 

att se samband kring varför saker sker, en förståelse för hur olika mekanismer samverkar. 

Vidare skriver författarna att hanterbarhet är en upplevelse av att ha tillräckligt med resurser 

för att kunna hantera situationer man ställs för, helt enkelt att kunna påverka vad som händer 

på olika plan. Meningsfullhet inbegriper att känna delaktighet och motivation inför uppgifter. 

Detta begrepp korrelerar bra med programinfärgad undervisning. Att något känns meningsfullt 

att lära sig behöver ofta komma från en känsla av att undervisningsstoffet är kopplad till något 

som eleven känner är meningsfullt att lära sig. Om eleven känner att även idrottsundervisningen 

känns meningsfull för en blivande profession kommer också motivationen att öka inom ämnet.  

På samma tema konstaterar Ribbing (2011) att människans minne fungerar associativt, vilket 

innebär att vi lättare kommer ihåg saker om vi kan relatera dem till en situation, plats, sak eller 

liknande. Det innebär att vi lättare kommer ihåg stoff från undervisningen om vi kan koppla 

ihop innehållet med något ”verkligt”. Det är också en av anledningarna till att olika hjälpmedel 

så som bilder, illustrationer och upprepningar används som pedagogiska hjälpmedel. 
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3.5 Centrala begrepp 

I det här avsnittet presenteras de centrala begreppen som är nödvändiga för att tillgodogöra sig 

innehållet i rapporten. Begreppen som jag kommer att presentera är Ämnessamverkan & 

Programinfärgning. Detta är två begrepp som är absolut centrala inom detta område. Dessa 

används ibland lite slarvigt som synonymer. 

 

3.5.1 Ämnessamverkan/ämnesintegrering 

Johansson och Gustavsson (2007) beskriver ämnessamverkan som ett ämnesinnehåll som 

utövas tillsammans mellan två eller flera lärare. Utifrån deras definition är detta inte knutet mot 

några specifika ämnen. Det innebär att ämnessamverkan kan utgå från två 

gymnasiegemensamma ämnen likväl som två programgemensamma ämnen, alternativt ett av 

varje sort.  

 

Ämnesintegrering innebär enligt Johansson & Gustavsson (2007) en mer omfattande form av 

ämnessamverkan. Det innebär i praktiken att två eller flera lärare tillsammans planerar och 

genomför ett längre undervisningsavsnitt där de samplanerar innehåll från flera kurser.  

 

3.5.2 Programinfärgning 

Programinfärgning är ett relativt nytt begrepp som introducerades i mitten 1990-talet.  

Rudhe (1996) skriver att begreppet kom från ett projekt i Göteborg som syftade att inkludera 

stoff från kurserna på yrkesprogrammen till de mer teoretiska kurserna som alla elever läste på 

gymnasiet.  

 

Egidius (2006) skriver att programinfärgning är ”Att låta innehållet i ett kärnämne påverkas av 

ett karaktärsämne, syftet med detta är att öka elevernas studiemotivation och stärka sambandet 

mellan arbetsliv och skola” (s.177). Skolverket (2011) gör gällande att karaktärsämnena nu 

kallas programgemensamma ämnen och att kärnämnen numera går under namnet 

gymnasiegemensamma ämnen. Infärgning kan således ske utan samverkan med någon annan 

lärare och kan betraktas både ur ett kortare såväl som ett längre perspektiv. Infärgande 

aktiviteter kan observeras inom ramen för såväl den enskilda lektionen som under ett helt 

ämnesavsnitt eller kurs.  
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Rudhe (1996) är en annan som betraktat begreppen och hur de skiljer sig från varandra.  Hon 

menar att infärgning är den del av undervisningen där stoff hämtas från ett programgemensamt 

ämne för att färga undervisningen i ett gymnasiegemensamt ämne, eller vice versa. Infärgning 

är därför att betraktas som en typ av ämnessamverkan, men ämnessamverkan kan ske utan 

infärgning.  

 

I mitt arbete har jag valt att främst fokusera på ett programinfärgat perspektiv. Detta begrepp 

syftar enbart till att integrera stoff både från gymnasie- och programgemensamma kurser så det 

lättare kan kopplas mot lärarens uppdrag gällande examensmålen. 

 

3.5.3 Sambedömning 

Enligt Skolverket (2013) är sambedömning när två eller flera lärare tillsammans bedömer 

graden av uppfyllelse enligt kunskapskraven. En förutsättning för en bra sambedömning är att 

båda lärarna har en tydlig och likartad bild av vad som skall bedömas. De betonar att första 

steget till likvärdig bedömning är att lärarna tillsammans tolkar styrdokumenten och skapar 

uppgifter där kunskaperna testas utifrån kunskapsmålen och det centrala innehållet.  

4. Tidigare forskning 

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning gällande programinfärgning. Innehållet involverar 

programinfärgning ur ett generellt perspektiv där ämnet idrott och hälsa inte står i fokus. Vidare 

vad forskningen säger om möjligheter och utmaningar med programinfärgning för idrottslärare.  

 

4.1 Fördelar och nackdelar med programinfärgad undervisning 

Placek och O´Sullivan (1997) listar fyra tydliga fördelar som lärare upplever med 

ämnessamverkan mellan idrottsämnet och andra ämnen. De menar att elever lättare lär sig 

genom sådan undervisning samt genom att se kopplingen mellan idrottsämnet och övriga 

ämnen i skolan. Dessutom kan eleverna börja se idrottsämnet som ett ”riktigt ämne” och inte 

bara lek. Den sista fördelen enligt Placek och O´Sullivan (1997) är lärarna kan dra nytta av att 

undervisa i team genom att använda andra lärarens erfarenheter och kunskaper.  

 

Programinfärgning är som sagt ett relativt nytt begrepp. De senaste 20 åren har det kommit en 

hel del forskning kring ämnet, både utifrån lärares och elevers perspektiv. Rudhe (1996) ger 

några exempel på hur skolor och lärare funnit att samarbete mellan karaktärsämnen och 
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kärnämnen påverkade eleverna på ett positivt sätt. Utifrån hennes undersökning ser elever på 

yrkesprogrammen i större utsträckning än andra skolan som en transportsträcka ut mot 

arbetslivet. I boken som Rudhe skrivit på i reportageform kommer hon, tillsammans med 

skolorna som hon samarbetat med, fram till att eleverna blev mer motiverade och inspirerade 

vid sådant samarbete. Rudhe (1996) beskriver även hur elever med hjälp av infärgning oftare 

får en känsla för helheten, hur olika delar i undervisningen, samhället, kroppen och deras 

huvudämne hänger samman. Att koppla ämnesinnehållet även i de gymnasiegemensamma 

ämnena mot deras blivande profession gör därför mycket för motivationen till dessa ämnen. 

Hon skriver dessutom att det ofta är inspirerade för lärare att få utbyte av andra personer än de 

som undervisar i samma ämne.  

 

Sandström (2005) gör en mer övergripande genomgång av vilka mekanismer som styr 

ämnessamverkans vara eller inte vara på olika skolor. Hennes möten med elever, lärare och 

skolledare visar i huvudsak på en positiv syn av ämnessamverkan. Huruvida det är infärgning 

eller annan ämnessamverkan framgår inte. Denna positiva syn på ämnessamverkan stärks också 

av Placek (1992) som menar att ämnessamverkan underlättar för eleverna att se kopplingen 

mellan ämnet och övriga livet. 

 

Nordlund (1966) undersökte vilka av skolans grundämnen som gick att inkludera i en 

friluftsdag bestående av skidåkning som huvudaktivitet.  I den avhandlingen kom han fram till 

att alla grundskolans ämnen kunde integreras i den formen av friluftsdag. Friluftsdagar är en 

arbetsform som har en historia av att användas som en arbetsform inom ämnet idrott och hälsa. 

 

I motsats till detta listar Placek och O´Sullivan (1997) sex potentiella hinder med 

ämnessamverkan mellan idrottsämnet och andra ämnen. Först och främst upplevde lärare att de 

kunde finnas en motvilja bland skolledning och lärare att genomföra en sådan förändring. Även 

elevers motvilja till att en annan typ av undervisning lyftes fram som problematisk. Bland 

idrottslärarna fanns också en oro att tiden som eleverna befann sig i rörelse skulle minskas. 

Övriga potentiella hinder involverade behovet av fortbildning, tidsbrist och en ökad kostnad för 

skolorna genom behovet att skaffa en ny sorts läromedel anpassad just för en sådan 

ämnessamverkan. 
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4.2 Yrkeselevers inställning till gymnasiegemensamma kurser 

Karlsson & Gustafsson (2011) konstaterar att elever som valt yrkesprogram ofta nedprioriterar 

de gymnasiegemensamma kurserna. Orsakerna till detta kan vara många, men kopplingen till 

elevernas ointresse är tydlig. Många elever upplever att det finns en allmän acceptans att få 

dåliga betyg i de gymnasiegemensamma kurserna eftersom de inte kan se kopplingen till deras 

kommande arbetsliv. Eleverna upplever inte att det är deras eget fel att de bra betygen uteblir i 

dessa ämnen. De upplever att problemet är att lärarna inte anpassar undervisningen utifrån 

elevgruppen och använder arbetssätt som är väldigt olika de som används vid undervisningen 

inom yrkesämnena. 

 

4.3 Lärares inställning till programinfärgning 

En diskussion som väcker känslor bland lärarna i Karlefors (2002) avhandling är den gällande 

arbetslagens och ämneslagens vara eller inte vara i en skolorganisation. Karlefors (2002) menar 

att ämnessamverkan för idrottslärare underlättas för idrottslärare om de är aktivt involverade i 

arbetslagens arbete. För att främja en infärgad undervisningsmiljö kan det därför förutsättas att 

arbete i arbetslag ökar möjligheterna till programinfärgning mellan lärare i de 

programgemensamma ämnena och idrottslärare. Sandström (2005) visar dock att många lärare 

dock uppfattar det som kontraproduktivt att arbeta i arbetslag då de hinner utveckla sitt ämne 

bättre om de har en närmare kontakt med sina ämneskollegor. Idrottslärarna beskrivs som en 

grupp med särskilt motstånd mot arbetslagstanken. Sandström (2005) skriver att ”Idrottslärare 

framstår generellt som en lärarkategori där ämnesintresset dominerar starkt. De poängterar i 

sina berättelser sin särskildhet, inte minst utifrån ämnets behov av speciella lokaler och redskap. 

Denna specialitet kräver speciell kompetens och därför framstår arbetslagstanken som en 

obegriplig konstruktion.” (s.55). På samma tema skriver Berggren och Bergman (2007) att 

möjlighet till infärgning måste ges på ett organisatoriskt plan och att ”lokaler och 

organisatoriska planeringen måste ses över och förändras i takt med tiden och de didaktiska 

krav som ställs på lärare och skolmiljön” (s.6) Dessa är således olika mekanismer som kan leda 

till en isoleringsproblematik. Ett mindre omfattande formellt och informellt utbytet mellan 

idrottslärare och övriga lärare riskerar att leda till att idrottsläraren i någon mening kan uppfattas 

som isolerad från övriga kollegiet.  

 

Karlefors (2002) lyfter fram tre tänkbara orsaker från vilka idrottsläraren riskerar att hamna i 

en sån arbetssituation. Först och främst är idrottslärarens arbetslokal ofta separerad från övriga 
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skolan och arbetsrummet är ofta i direkt anslutning till idrottshallen. För det andra är ämnet av 

en annan karaktär än de flesta andra, vilket har gjort att det historiskt blivit en särskiljning 

mellan idrottslärare och övriga kollegiet. För det tredje lyfter hon fram att många idrottslärare 

historiskt har haft andra bisysslor, vilket gjort att interaktion med kollegor i någon mening inte 

blivit lika omfattande eftersom en stor del av informationsutbytet mellan kollegor ofta sker 

informellt. Berglund (2009) konstaterar att yrkeslärare upplever en liknande problematik. Deras 

arbetsrum är i likhet med idrottslärarna ofta separerade från övriga kollegiet eftersom 

arbetslokalerna ofta är i andra byggnader.  
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5. Teoretiska utgångspunkter 

5.1 Läroplansteori 

Som teoretisk utgångspunkt i analysen kring programinfärgad undervisning mot 

fordonsprogrammet kommer jag utgå från läroplansteori. Läroplansteorin behandlar hur 

läroplanens formulering och upplägg påverkar lärarens upplägg på undervisningen. Linde 

(2012) beskriver de tre olika arenorna där beslut fattas som påverkar elevernas 

undervisningssituation. Detta är relevant utifrån mina frågeställningar som involverar problem 

och möjligheter med programinfärgad undervisning mot idrott och hälsa. Undervisningen styrs 

av mekanismer från dessa olika arenor. Därför fungerar denna teoretiska utgångspunkt som ett 

bra underlag för att få en förståelse för på vilket plan agendan sätts för undervisningen. I 

förlängningen är teorin även ett hjälpmedel för att förstå på vilket plan en förändring kan behöva 

ske för högre måluppfyllelse.  

 

Formuleringsarenan 

Enligt Linde (2012) innefattar formuleringsarenan de bestämmelser som kommer från 

beslutande ort. Inom skolväsendet innefattar det skollagen, läroplanerna och andra skrifter som 

lärare har att förhålla sig till för att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt.  

 

Transformeringsarenan 

Transformeringsarenan beskriver Linde (2012) som den tolkning som huvudmannen, skolan, 

arbetslaget eller läraren gör av gällande styrdokument.  

 

Realiseringsarenan 

Den tredje arenan som Linde (2012) beskriver är realiseringsarenan. Realiseringsarenan 

involverar hur de tidigare arenornas tolkningar realiseras inom ramen för undervisningen. 

Således vilket stoff läraren väljer att lära ut, vilka arbetsmetoder som används och hur 

kommunikationen sker i klassrummet. Linde (2012) 
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6. Metod  

Detta avsnitt i rapporten behandlar mina metodologiska val utifrån syftet och hur jag arbetat för 

att ta att få fram den empiri som jag använder i min analys.   

 

6.1 Val av metod 

För att besvara mina frågeställningar skapades en bild av relevant forskning samt 

styrdokumentens utformning. Därefter genomfördes en kvalitativ undersökning i intervjuform. 

Johansson och Svedner (2006) beskriver intervjuer som ett bra verktyg för att få fram attityder, 

värderingar och intressen. Detta var också motivet till varför en kvalitativ undersökningsmetod 

valdes.  

 

Undersökningsmetoden som valdes var semistrukturerad intervju. Semistrukturerade intervjuer 

utgår från förutbestämda frågor, men ger en öppning för följdfrågor och förklaringar av otydliga 

begrepp och/eller definitioner. Bell och Nilsson (2000) menar att styrkan med 

semistrukturerade intervjuer är att man inte är helt låst vid materialet. Det finns möjlighet att 

ställa följdfrågor samt förklara otydliga begrepp. Detta ger möjlighet att få mer uttömmande 

svar samt få ut mer ur intervjun. Patel och Davidson (2003) gör gällande att en semistrukturerad 

intervju alltid utgår från bestämda teman men att ordningsföljden på frågorna inte behöver följa 

exakt samma mönster. Viss frihet lämnas till intervjuaren som exempelvis kan välja att ordna 

sina frågor i annan ordning om intervjusituationen blir sådan.  

 

6.2 Urval och avgränsning 

För att avgränsa studien valde jag att fokusera på infärgning mot fordon- och 

transportprogrammet. Motivet till att detta är att   fordonsprogrammet enligt Skolverket (2016) 

skolåret 15/16 var det program där flest elever missar att uppnå minst betyget E i kursen (se 

bilaga 1). Som tidigare konstaterat har också fordonsprogrammet en historia av att ha en låg 

genomströmning av godkända betyg i idrott och hälsa eller dess motsvarighet utifrån Lpf94. 

 

Min studie genomfördes i form av intervjuer med sex olika lärare. För att hitta lämpliga 

informanter valdes några kriterier som behövde uppfyllas för att bli aktuell som informant. Mitt 

urval blev därför strategiskt utifrån dessa kriterier. Trost (2010) beskriver strategiskt urval som 

ett sätt att göra ett urval utifrån olika förutsättningar som måste gälla för informanterna. 

Kriterierna för att få vara med i min studie var att läraren i fråga skulle ha en godkänd 
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lärarlegitimation samt undervisa elevgrupper från fordon- och transportprogrammet. Detta 

gjorde att jag kunde fokusera min sökning av informanter till specifika personer på respektive 

skola.  

 

Informanterna kom att bestå av tre kvinnor och tre män med olika grad av 

undervisningserfarenhet. Allt från 2 år till 35 år som undervisande lärare inom ämnet idrott och 

hälsa. Informanterna arbetar på skolor i olika delar av Sverige, men flertalet i den norra delen. 

I urvalet av informanterna användes ett så kallat bekvämlighetsurval. Trost (2010) beskriver 

hur bekvämlighetsurval är en urvalsmetod som karakteriserar av att man väljer de informanter 

som finns tillgängliga för en intervju. När jag hittat sex informanter avbröt jag således 

sökningen.  

 

Informanterna 

För att ge en bild av arbetssituationen hos mina lärare presenteras de här utifrån erfarenhet, 

antal kollegor inom ämnet samt en grov gradering av storleken på skolan de arbetar på för 

närvarande. Namnen är fiktiva och kan anses vara könsneutrala. Ålder och geografisk 

vistelseort presenteras ej. 

 

Kim: 1 års erfarenhet av undervisning inom idrottsämnet. Arbetar på en gymnasieskola med 

fler än 1000 elever och har flertalet kollegor inom ämnet idrott och hälsa.  

Mio: Ca 10 års erfarenhet av undervisning inom idrottsämnet. Arbetar på en gymnasieskola 

med mindre än 500 elever och en kollega inom ämnet idrott och hälsa 

Alex: 5 års erfarenhet av undervisning inom idrottsämnet. Arbetar på en gymnasieskola  

med fler än 1000 elever och har flertalet kollega inom ämnet idrott och hälsa.    

Sam: Ca 15 års erfarenhet av undervisning inom idrottsämnet. Arbetar på en gymnasieskola 

med fler än 1000 elever och har flertalet kollega inom ämnet idrott och hälsa.    

Justin: Ca 7 års erfarenhet av undervisning inom idrottsämnet. Arbetar på en gymnasieskola 

med färre än 1000 elever och har flertalet kollega inom ämnet idrott och hälsa.    

Robin:  Ca 35 års erfarenhet av undervisning inom idrottsämnet. Arbetar på en gymnasieskola 

med färre än 500 elever och inga kollegor inom ämnet idrott och hälsa.    
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6.3 Genomförande 

Några veckor innan intervjun kontaktades olika skolor telefonledes för att hitta potentiella 

informanter till min studie. Sex informanter hittades som var villiga att ställa upp på en intervju. 

I två av mötena med informanterna fanns det ingen möjlighet att genomföra en intervju med ett 

fysiskt möte, utan dessa två intervjuer fick ske som telefonintervjuer istället. 

 

Lärarna fick vid förfrågan veta att jag skriver ett arbete som involverar idrott- och hälsalärare 

som undervisar fordonselever. I övrigt gav jag innan intervjun inga fler detaljer. Detta gjordes 

i syfte att undvika att lärarna, medveten eller omedvetet, förvrängde bilden av sin undervisning. 

Enligt Eklund (2012) är det inte lämpligt att diskutera specifika frågor innan intervjun, utan 

endast ge information om det allmänna syftet.  

 

Inför intervjun skapades en intervjuguide som jag följde under alla intervjuer.                  

Vissa frågor av ja/nej-karaktär följdes upp av följdfrågor helt beroende på vilket ursprungligt 

svar jag fick. Allt enligt min guide. Vid en testintervju som gjordes innan första intervjutillfället 

märkte jag att dessa frågor vid flera tillfällen initialt inte fick ett tydligt ja/nej. I dessa fall 

fungerade det bäst att använda följdfrågorna som följde från ja-alternativet, varför jag valde att 

göra det när det blev på allvar i intervjuerna med mina informanter. Patel och Davidson (2016) 

betonar just vikten att genomföra pilotstudier för att justera innehållet i intervjun.  

Intervjuerna tog mellan 20–35 min att genomföra och spelades in med hjälp av ett 

diktonfonprogram till min smartphone. Telefonintervjun spelades in genom ett ”call recorder 

program”, samt genom datorns diktafon, då jag hade mobiltelefonen på högtalarfunktion.  

Frågorna i intervjuerna följde oftast ordningen i intervjuguiden med endast några få undantag, 

där informanten svarade på flera frågor under samma svar.  

 

I direkt anslutning till intervjuerna användes ljudfilen för att genomföra transkriberingen av 

resultatet. Ljudet spelades upp i en långsammare hastighet som möjliggjorde att jag hann skriva 

ner intervjuerna ordagrant. I de fall där jag inte hann med att skriva, eller när det dök upp någon 

oklarhet, pausades ljudfilen och spelades om för att försäkra mig att jag återgav intervjun 

ordagrant.  

 

Vid kvalitativa intervjuer menar Kvale & Brinkmann (2016) att analysen underlättas av att 

omvandla ljudfilen till en textfil. Genom att översätta ljudfilen till text underlättar det analysen, 
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samtidigt som det är viktigt att spara ursprungsfilen, eftersom vissa verbala uttryck, exempelvis 

ironi ger en annan information på papper än i en konversation.  

 

6.4 Forskningsetiska principer 

I intervjuguiden fanns utöver intervjufrågor även en påminnelse om informantens rättigheter 

att jag inte riskerade att glömma bort att informera om dessa. I utförandet av undersökningar är 

det av största vikt att informanterna kan känna sig trygg i att uppgifterna de lämnar ut inte 

missbrukas eller hamnar i fel händer. 

 

I förberedelserna, utförandet och efterarbetet utgick jag från de fyra forskningsetiska 

principerna beskrivet av Vetenskapsrådet (2002).  

 

Informationskravet – Att forskaren informerar om vad studien syftar till.  

Att intervjun skulle användas till mitt examensarbete informerades om både över telefon samt 

vid den personliga kontakten under intervjun. Utöver detta även att deltagandet är frivilligt och 

att informanten när som helst kan välja att avbryta intervjun, samt att de kan få ta del av 

resultaten efter att studien är avslutad. Enligt en av rekommendationerna från Vetenskapsrådet 

(2002) erbjöds också informanterna att få en kopia på rapporten när den är färdig. Två av 

informanterna tackade ja till detta erbjudande.  

 

Samtyckeskravet – Att informanten själv får bestämma över sin medverkan.  

Eftersom alla informanter uppfyllt vuxen ålder krävdes inget intyg av målsmän och de valde 

själva i den tidiga kontakten ifall de kunde tänka sig att delta i intervjun. Dessutom hade de när 

som helst möjlighet att avbryta intervjun under tiden, vilket det också informerades innan den 

startade.  

 

Konfidentialitetskravet – Att den insamlade datan enbart ska användas till studien och att 

ingen utomstående ska ha insyn i den. 

Detta informerades om vid intervjuns start. Även vid presentationen av datan ska informanterna 

ges anonymitet, vilket ställer en del krav på hur datan presenteras. Att t.ex. skriva ut ålder och 

geografisk vistelseort kan påverka konfidentialiteten, eftersom mängden potentiella 

informanter är relativt få. I min presentation av resultaten ingår det därför inte. I presentationen 

av resultatet och analysen tas ingen hänsyn till informanternas kön, varför jag väljer 



18 
 

könsneutrala namn, vilket också är en del i att försäkra konfidentialiteten.   

 

Nyttjandekravet –Att den insamlade datan inte används i används i andra sammanhang än i 

studien. Detta krav balanserar på samma grunder som konfidentialitetskravet och informeras 

om innan intervjun.  

 

6.5 Validitet och Reliabilitet 

Två begrepp som används flitigt kring undersökningars kvalité är validitet och reliabilitet 

Generellt är en undersökning bättre ju högre validitet och reliabilitet den har. Detta trots att det 

kan vara svårt att mäta detta. I min undersökning har jag gjort mitt bästa för att uppnå just en 

hög validitet/reliabilitet.  

 

6.5.1 Validitet 

Johansson och Svedner (2006) beskriver en hög validitet som att resultatet/resultaten ger en 

sann bild av det som ska undersökas. I min undersökning involverade det att göra ett urval 

utifrån mina kriterier, att intervjufrågorna svarade mot frågeställningarna och syftet, samt att 

definiera viktiga begrepp på ett sådant sätt att inga misstolkningar kan ske. Att jag hann göra 

en testintervju innan första riktiga intervjun skapade också en högre validitet på min 

undersökning. Detta eftersom jag då hittade vissa delar som kunde förbättras, bland annat en 

fråga som gick att utveckla ytterligare för att bättre svara mot mina frågeställningar.  

 

6.5.2 Reliabilitet 

För att kunna dra korrekta slutsatser utifrån min undersökning krävs det att undersökningen 

genomförts på ett stabilt sätt. Reliabiliteten anger vilken tillförlitlighet en mätning har och 

därmed att undersökningen ska kunna upprepas med samma resultat. Johansson och Svedner 

(2006) betonar betydelsen av att intervjumetoden, transkribering och analys av resultatet gjorts 

på samma sätt. Att intervjuerna har gjorts på samma sätt medför en högre reliabilitet. 

Testintervjun gjorde att jag undvek att bli överrumplad över svaren på vissa frågor och istället 

kunde anpassa mitt förförande under intervjuerna så att det blev konsekvent. Önskvärt vore att 

alla intervjuer hade genomförts med ett fysiskt möte, vilket inte gjordes. Detta är dock inget 

som jag tror påverkar undersökningen.  
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6.6 Bearbetning av material 

Utifrån svaren som gavs under intervjuerna grupperade jag in svaren utifrån fördelarna och 

nackdelarna med programinfärgad undervisning. Beroende på informant och formulering 

kunde samma svar hamna i båda kategorierna. För att ytterligare skapa en bild av fenomenet så 

valde jag att skapa undergrupper för respektive frågeställning. Detta skapar ytterligare en bättre 

översikt över lärarnas syn på problem och möjligheter med programinfärgad undervisning i 

idrott och hälsa.  

 

Undergrupper som jag valde att gruppera in svaren i:  

• Organisatoriska  

• Betyg och bedömning 

• Elevernas inställning till undervisningen 

Kring frågeställning 3 kategoriserade jag in svaren i två kategorier:   

• Samarbeten som lärarna hade haft under kursen senaste året eller under tidigare läsår.  

• Andra möjliga samarbeten som de lyfter under intervjun 

 

Vid bearbetningen skrevs materialet ut i pappersform för att underlätta analysen. Därefter lästes 

materialet igenom flera gånger och kategoriserades utifrån frågeställningarna och 

undergrupperna.  
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7. Resultat 

Här presenteras resultatet av mina intervjuer med idrottslärare som undervisar fordonselever på 

gymnasienivå.   

 

Av mina sex intervjuade lärare hade fem av idrottslärarna under året haft inslag av 

programinfärgning mot fordonsprogrammet. Tre av lärarna hade endast samarbetat i det 

avsnittet där de behandlat ergonomi och i genomfört undervisningen separat.  Sam och Robin 

hade haft mer omfattande programinfärgning under olika moment i kursen idrott och hälsa I. 

 

Alla utom en lärare menade att eleverna på fordonsprogrammet generellt var ganska 

omotiverade till ämnet och att det var ett stort problem i undervisningen.  

 

7.1 Organisatoriska faktorer 

I detta avsnitt beskrivs hur de intervjuade lärarna i idrott och hälsa resonerar kring 

organisatoriska utmaningar och möjligheter med programinfärgad undervisning mot 

fordonsprogrammet. Både positiv inverkan på undervisningen samt negativ inverkan beaktas.  

 

Bland fördelarna lyfter flertalet av lärarna fram möjligheten till att behandla kursinnehåll från 

flera kurser på samma gång. Genom att använda undervisningstid från olika kurser där samma 

innehåll kunde behandlas gavs möjligheter att fördjupa sig ytterligare och möjligheten för 

eleverna att lära sig blev större.  

 

Mio menade att möjligheten till programinfärgning i första hand behöver komma från 

skolledningen då det är många olika parametrar som måste stämma för att ett sådant samarbeta 

ska vara möjligt. Eftersom olika lärare har olika tid för planering och lektioner skulle det 

behövas att både idrottslärarens och fordonslärarens lektioner ligger samtidigt under veckan 

och att de hinner planera tillsammans någon tid under veckan också. Mio ser en problematik i 

detta genom då upplevelsen är att det sällan går att få igenom sådana förändringar i schemat. 

Det är redan svårt nog att få ihop schemat utifrån andra aspekter.  

 

Kim och Justin uttrycker att de själva som lärare i idrott och hälsa har väldigt många olika 

elevgrupper och därför inte kan interagera med alla olika lärare på möten eller liknande. 

Eftersom de undervisar många olika klasser är det svårt att hinna gå på alla möten som 
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involverar programmen de undervisar på. Justin menar också att det under dessa möten mest 

blir fokus på vilka problem elever har samt vilka åtgärder som ska göras i närtid. Tid för att 

hitta programinfärgade undervisningsmetoder måste göras under annan tid.   

 

Flera av lärarna lyfter fram de övriga lärarnas inställning till programinfärgning mot idrott och 

hälsa. Mio och Justin har upplevt viss skepsis från övriga lärare mot ämnet och Mio var också 

av åsikten att det generellt är svårt att få till en sådan typ av samarbete.  

 

För Robin som undervisar på en mindre skola så genomförs idrottsundervisningen oftast med 

elever från olika program samtidigt. Det gjorde det svårt att samarbeta med endast ett program 

under vissa moment. Däremot menar Robin att de flesta program har liknande innehåll i sina 

praktiska yrkeskurser och examensmål, vilket skulle kunna möjliggöra sådan undervisning 

ändå.  

Ett annat problem är uppdelningen i arbetslag, där lärarna från vissa program är i andra 

arbetslag. Robin tycker att det är svårt att få ihop samarbeten med lärare som man aktivt måste 

söka reda på. Mötena är bästa tiden för att börja kika på eventuell ämnessamverkan. Även Justin 

beskriver en liknande problematik.  

 

Vi har ibland lite programlagsträffar där alla lärare som undervisar på ett visst program träffas. Där 

man framförallt tar upp elever då, olika behov och sånt som finns där. Men som idrott och hälsalärare 

har man inte alltid möjlighet att vara med på alla dessa, eftersom man undervisar på alla program. 

(Justin) 

 

7.2 Betyg/Bedömning 

Alla lärare var överens om att sambedömning i grunden är positivt. Viss tveksamhet lyftes fram 

kring huruvida fordonsläraren och läraren i idrott och hälsa har samma synsätt gällande 

betygsättning.  

 

Alex menar att sambedömning i alla lägen är att föredra då ”fyra ögon ser mer än två” och att 

lärarna kan känna en ytterligare trygghet över sin betygsättning. Alex menar att betygen för 

eleverna oftast är ganska tydliga, men att det finns vissa gränsfall där det är skönt att åtminstone 

ha någon att diskutera med.  
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I likhet med övriga lärare tyckte Robin att bedömningen av avsnitten som det genomfördes 

tillsammans med fordonsprogrammet blev lättare. Flera lärare poängterade fördelarna av att 

vara flera lärare. Eftersom det centrala innehållet i kurserna delvis överlappades var det också 

delvis samma saker som skulle bedömas. Att lärarna haft några större oenigheter är inte något 

som upplevts, även om Alex lyfte detta som ett tänkbart scenario. Robin upplevde också att 

elevernas resultat på dessa moment var bättre än på andra moment. Två möjliga orsaker till 

detta lyftes fram: Fordonslärarnas delaktighet och att undervisningen ofta skedde i 

fordonselevernas lokaler.  

 

7.3 Elevers inställning till undervisningen 

Alla lärare utom en menar att eleverna på fordonsprogrammet generellt har en dålig motivation 

i undervisningen av idrott och hälsa. Kim menar att ”Fordonseleverna är mindre motiverade än 

övriga klasser. Ibland ställer det tyvärr till det både för mig som lärare och eleverna själva. ” 

Alex säger att ”Fordonseleverna inte är så motiverande, men det är ingen större skillnad mot 

övriga klasser.” På samma fråga svarar Justin att ” Ja det var en väldig spridning mellan 

eleverna, så som grupp skulle jag säga att de inte var så motiverade. Det fanns några elever som 

var motiverade, men som grupp skulle jag inte säga att de var så motiverade. ” Ett svar som 

stack ut var Mios som tyckte att eleverna hade gott om energi, men att de hade större svårigheter 

med att få in inlämningsuppgifter i tid.  

 

De flesta av lärarna upplevde att elevernas motivation gick upp och ner beroende på vilket stoff 

som behandlades i undervisningen. Sam menade att teoretiska avsnitt var något som eleverna 

sällan uppskattade och att Sam därför försökte blanda teori med praktik även under specifika 

lektioner. ”Har man teori så ser man till att det inte är hela lektionen utan man tar två tillfällen 

istället. En 30 min och sen 30 min nästa.” Av lärarna som haft aktiva samarbeten med inslag 

under någon av fordonskurserna menade alla utom en att de upplevt en förbättrad motivation 

under just dessa avsnitt.  

 

Robin beskriver att avsnitten där flera lärare är inblandade i regel blir större men att det 

samtidigt ”Blir mer tyngd i arbetena”. Bland fördelarna med programinfärgad undervisning sas 

det: 

Jag tror att det är bra för eleverna att det är bra att se att man samarbetar mellan två olika ämnen. Att 

de förstår att det hör ihop. Det är inte bara ett separat ämne idrott och hälsa utan det ingår som en 

del i annat också. (Robin) 
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Robin menade således att eleverna behöver se nyttan i undervisningen inom idrott och 

hälsa för att få en förståelse för hur ämnesstoffen kan samverka mot deras blivande 

profession.   

 

7.4 Ämnessamverkan  

De intervjuade lärarna skiljde sig ganska väsentligt i mängden programinfärgad undervisning 

mot fordonsprogrammet. Nedan följer en kortare sammanfattning av respektive lärares 

beskrivna ämnessamverkan.  

 

Kim: Samarbete med fordonsprogrammet gällande ergonomi på någon av deras inledande 

kurser på fordonsprogrammet 

Mio: Samarbetat med fordonslärarna på ett ergonomiavsnitt.     

Alex: ”Tar hand om ergonomi avsnittet så slipper fordonslärarna göra det.” 

Sam: Sam hade flera samarbeten under kursen idrott och hälsa I som involverade både 

ergonomi, fokuserade träningsplaneringar med fokus på elevernas framtida yrke samt första 

hjälpen. Samarbetena skedde främst under kursen ”lastning och hantering av gods”, men vissa 

moment kom in under andra kurser också  

Justin: Diskuterat med lärarna på fordonsprogrammet gällande ämnesspecifik ergonomi, men 

hade ingen övrig programinfärgning.   

Robin:  Robin hade genomfört ett större undervisningsavsnitt med Hjärt- och lungräddning 

(HLR) samt första hjälpen med fokus på LABC, där LABC är en prioriteringsordning vid 

olycksfall. LABC står för: livsfarligt läge, andning, blödning och chock-eller cirkulationssvikt.  

 

Av mina sex intervjuade lärare hade fem av lärarna under kursen haft/hade pågående 

samarbeten med programinfärgning mot fordonsprogrammet. Tre av lärarna hade endast 

samarbetat i det avsnittet där de behandlat ergonomi och i övrigt genomfört undervisningen 

separat.  Sam och Robin hade haft mer omfattande samarbeten under olika moment i kursen 

idrott och hälsa I. 

 

Under intervjuerna fick informanterna också möjlighet att komma med förslag på 

programinfärgningar som skulle kunna fungera mellan idrott och hälsa samt någon av de 

programgemensamma kurserna på fordonsprogrammet. Kim lyfte fram ett tänkbart samarbete 

med ergonomi som skulle kunna vara tidseffektivt utifrån den aspekten att tid från flera 

ämnen kunde ge en sådan möjlighet  
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Först och främst i ergonomi egentligen. Att när man går igenom ergonomi är det ju ofta lite såhär 

allmänt, ja men hur ska du lyfta upp en tung över huvudet på en hylla. Hur ska du lyfta in ICA-

kassen i bilen. Det är lite sånt man brukar gå igenom. Man slår ihop fordons och idrott under en dag. 

och så kommer det hit några som visar hur man lyfter t.ex. Så kan man använda tiden från båda 

ämnena och så kan man köra någon reflektionsuppgift i idrott. (Kim)  

 

Robin var inne på ett liknande koncept, något som också testats tidigare, men som inte 

skulle genomföras detta läsåret.  

 

Jag har gjort det men inte det här året med ergonomi. Då hade vi en sjukgymnast inkopplad också 

tror jag. Där ser jag ju en möjlighet som man skulle kunna göra mer. Då blir det ju mer om deras 

arbetsställning med vinklar och sånt här så man liksom kopplar mot deras intressen. Där ser jag att 

man skulle kunna göra. (Robin) 

 

På samma fråga hade Mio en idé om att kursinnehållet med träningsplanering kunde 

anpassas utifrån deras blivande yrke.  

 

Inget jag har gjort, men kan man säkert samarbeta när man gör träningsplaneringar eller nått sånt. 

Det ingår ju i ämnet att man ska träna på att olika träningsmetoder och vad som händer i kroppen 

då. Ett exempel vore ju att eleverna fick fundera på vilka muskler som de behöver i sitt yrke och 

träna specifik just för deras yrke. Men det känns svårt. Tror de flesta skulle tycka det. (Mio) 

 

7.4 Sammanfattning av resultaten 

7.4.1 Frågeställning 1 

Utifrån intervjuerna menar de flesta lärare att elevernas motivation ökar med programinfärgad 

undervisning, eftersom eleverna lättare kan se kopplingen till sin utbildning, vilket i många fall 

också är deras stora intresse. Flera av lärarna tycker också att programinfärgad undervisning 

möjliggör sambedömning, vilket alla intervjuade lärare menar är att föredra istället för att 

genomföra bedömningen av ett moment eller kurs själv. 

 

En av lärarna såg programinfärgning som ett sätt att få inblick i andra lärarens undervisningssätt 

samt att få en vidare förståelse för hur undervisningen går till i fordonskurserna. Det var att 

betraktas som en slags kompetensutveckling även för läraren. Dessutom kunde undervisning 

från två olika kurser med kunskapskrav som uppnås samtidigt kunde skapa extra tid som kunde 

läggas på ett mer fördjupat moment.  
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7.4.2 Frågeställning 2 

Gällande problem eller utmaningar med programinfärgning lyftes några olika aspekter fram. 

Några lärare menade att programinfärgad undervisning är svår att få till i praktiken då det kan 

finnas motstånd både från skolledningen och andra lärare. Det kan också vara svårt att få det 

att fungera schemamässigt då det redan finns många andra parametrar att ta hänsyn till när 

pusslet läggs. Samarbete med andra lärare kräver också extra tid för planering och kan vara 

svårt att få ihop organisatoriskt. Momenten riskerade också att bli större, vilket också kunde 

skapa tidsbrist. Slutligen menade en lärare att sambedömning i vissa fall kunde bli 

problematiskt ifall den andra läraren hade en annan bild av vad som skulle bedömas.  

 

7.4.3 Frågeställning 3 

Under intervjuerna fick jag två konkreta exempel på kurser inom fordonsprogrammet som 

idrottslärarna haft samarbete med under kursen idrott och hälsa I. Kurserna var ”fordonsteknik 

- introduktion” och ”hantering av varor och gods”. 

 

Exempel 1:”Fordonsteknik – introduktion” är en av de programgemensamma kurserna som 

läses av alla elever på fordon- och transportprogrammet.  Som en av två sådana kurser läses 

den som en av de allra första kurserna under fordonselevernas utbildning. Skolverket (2011) 

 

Exempel 2: ”Hantering av varor och gods” läses som en av programfördjupningskurserna. 

Det är alltså en kurs som skolor kan erbjuda som fördjupning, men inte någon kurs som alla 

antagna elever på fordonsprogrammet förväntas läsa. Den är enligt definition således inte en 

kurs som det normalt går att programinfärga idrott och hälsa I mot.  

 

Flera av lärarna hade också arbetat med ergonomiavsnitt i samarbete med fordonsprogrammet, 

eller i ett fall som en del i en fordonskurs utan att fordonslärarna var närvarande. Bland möjliga 

samarbeten konstaterades det oftast att ergonomi var enklast att arbeta med. I två av dessa 

exempel ville de lyfta in folk från näringslivet för att skapa en bra lärandemiljö. Slutligen gavs 

också ett exempel på att det vore möjliga att arbeta med träningsplanering och utvärdering 

utifrån deras yrkesspecifika krav. 
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8. Analys 

I analysen av resultatet kommer jag att använda mig av de tre olika arenorna beskrivna av Linde 

(2012), formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan.  

 

8.1 Formuleringsarenan 

I formuleringsarenan sätts den primära agendan till möjligheterna och begränsningarna med 

programinfärgad idrottsundervisning mot fordonsprogrammet. I dessa fall involverar det främst 

kursplanerna för respektive ämnen samt examensmålen för fordonsprogrammet. För att kunna 

genomföra programinfärgning krävs ett innehåll i kurserna som på något sätt går att kombinera 

med varandra. I resultatet gavs två konkreta exempel där kunskapskrav från två kurser skapade 

möjlighet till programinfärgning.  

 

Exempel 1: Flera lärare hade arbetat med ergonomi gemensamt med fordonslärare varav Sam 

menade att innehållet var direkt överförbart på kursen ”Hantering av varor och gods”, men ville 

också göra en poäng i att liknande samarbeten var möjliga att genomföra på andra kurser också.  

Utifrån kursplanen för idrott och hälsa I kan vi konstatera att detta går helt i enlighet med 

lärarens beskrivning 

Från Skolverket (2011) finns att läsa dessa delar av det centrala innehållet idrott och hälsa I 

• Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån 

ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik. 

 

Centrala innehållet från Hantering av varor och gods 

• Lastning, lossning och hantering av olika varor och gods med hjälp av de maskiner och den 

utrustning som krävs. 

• Arbetsmetoder och principer för lastning och lossning av gods efter genomförd 

riskbedömning. 

• Säkerhetsåtgärder och användning av föreskriven skyddsutrustning enligt transportkort 

och resultat av riskbedömningar. 

Korrelationen är inte solklar, men fordonslärarens tolkning borde ändå kunna rättfärdiga 

momentet med ergonomi under den kursen. 
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Exempel 2: Tillsammans med fordonslärarna hade Robin genomfört ett avsnitt med HLR och 

LABC. Samarbetet skedde enligt utsago i relation till kursen ”Fordonsteknik – introduktion”. 

Utifrån kursplanen för idrott och hälsa I hittas två punkter av det centrala innehållet som kan 

kopplas till dessa områden.  

• Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.  

• Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och 

drunkningstillbud.  

Vid inspektion av kursplanen för ”Fordonsteknik – introduktion” hittas denna punkt bland det 

centrala innehållet. Att genomföra detta programinfärgade undervisningsmoment känns 

relevant utifrån kursplanerna.  

• Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador samt lagar och 

andra bestämmelser som gäller för arbetet. 

8.2 Transformeringsarenan  

I transformeringsarenan beaktas, enligt Linde (2012), de mekanismer kring respektive skola 

som skapar möjligheter till eller utmaningar för programinfärgad undervisning. I resultatet 

nämndes skolledningens påverkan på lärarens möjlighet till programinfärgning. Mio menade 

att skolledningen måste börja med att sätta en agenda som uppmuntrar lärarna till samarbete 

över ämnesgränserna. Detta är helt i enighet med Berggren och Bergman (2007) som menar att 

organisationen måste justeras så att scheman och lokaler anpassas utifrån lärarnas behov. 

Skolledningen motvilja var också en av nackdelarna som Placek och Sullivan (1997) lyfte fram 

i sin rapport. Ingen av lärarna uttryckte dock att de fått motstånd från högre ort i något av de 

fall där de haft programinfärgning. Inte heller att de försökt genomföra ämnessamverkan som 

sedan inte hunnit genomföras.  

 

Arbetslagsproblematiken lyftes också fram bland informanterna som en tänkbar tröghetsfaktor 

för programinfärgning. Flera av idrottslärarna hade ingen möjlighet att ha möten tillsammans 

med lärarna på fordonsprogrammet. Någon av skolorna hade ämneslag, vilket ökade 

isoleringsproblematiken för idrottslärare (Karlefors, 2002). På en av skolorna träffades lärare i 

programlagsträffar vilket också var problematisk utifrån det faktum att idrottsläraren arbetar på 

många olika program och inte hinner vara delaktig i alla dessa träffar.  
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Ingen av lärarna uttryckte någon oro kring det faktum att de inte har tillräckliga kunskaper för 

att genomföra moment är kursinnehåll integrerades både från kurser på fordonsprogrammet 

samt kursen idrott och hälsa I. Istället menade Justin att undervisningsavsnitt tillsammans med 

fordonslärare kan fungera som en implicit fortbildning. Idrottsläraren får möjlighet att fördjupa 

sig i andra kursplaner, samt en inblick i vilka arbetssätt och arbetsmetoder som används på 

fordonsprogrammet. Just behovet av fortbildning var annars något som lyftes fram bland 

potentiella nackdelar av Placek och Sullivans (1997). 

 

Ett problem som inte lyftes av informanterna är ramfaktorerna kring kursupplägg som beslutas 

på transformeringsarenan. Av de 100 p som läses inom ramen för idrott och hälsa I är det 

ovanligt att eleverna läser idrott över alla tre år. För att genomföra programinfärgning blir det 

problematiskt om eleverna inte läser kursen idrott och hälsa samtidigt som någon av de 

programgemensamma kurserna inom ramen för fordonsprogrammet. På de flesta skolor läses 

idrott och hälsa I under första året, alternativt över en tvåårsperiod, vilket möjliggör 

programinfärgning eftersom de programgemensamma kurserna inom fordonsprogrammet 

kommer tidigt i utbildningen.  

 

8.3 Realiseringsarenan 

I realiseringsarenan ska besluten som tagits i formuleringsarenan och transformeringsarenan 

implementeras i undervisningen. Måluppfyllelsen står i fokus i realiseringsarenan. För att 

eleverna ska uppnå målen i kurserna krävs det framförallt två saker, ledning och stimulans. 

Ledning får karaktäriseras av att läraren pekar ut i vilken riktning som undervisningen ska gå 

och på vilket sätt det ska ske. Således hur arbetet under kursen ska ske. Stimulans får betraktas 

som lärarens sätt att göra undervisningen intressant och på så viss stimulera eleverna till att 

lägga ner tillräckligt med tid och kraft för att uppnå kunskapskravet som den specifika eleven 

har möjlighet att nå. Här spelar motivationen stor roll för resultatet.  

 

Av mina intervjuade lärare var det alla utom en som tyckte att motivationen bland 

fordonseleverna steg, när de lättare kunde koppla innehållet i undervisningen till sitt program. 

En av lärarna uppfattade ingen större skillnad. Karlsson och Gustafsson (2011) menar att 

kopplingen till programmet är viktig för att eleverna ska prioritera undervisningen i andra 

ämnen än de direkt kopplade till deras program. Att lärarna uppfattade en generell 

motivationshöjning kan därför ses som ett resultat av detta och programinfärgning som en 

metod för ökad måluppfyllelse.  
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9. Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar jag mina resultat och jämför med tidigare forskning. Detta åtföljs av 

en metoddiskussion. Därefter dras några tentativa slutsatser och några tänkbara framtida 

forskningsområden diskuteras.  

 

9.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att de flesta av mina informanter arbetar programinfärgat under något moment 

i kursen idrott och hälsa 1.  Det visade sig också att undervisningsavsnitt kopplade mot 

ergonomi verkade vara den typen av avsnitt där ämnessamverkan mot fordonsprogrammet 

enklast appliceras.  

 

På fordonsprogrammet finns det två programgemensamma kurser som alla elever läser. Dessa 

kurser är Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden samt Fordonsteknik – 

en introduktion. Från informanterna fick jag endast ett tydligt exempel där Ergonomi och LABC 

kombinerats med kursen Fordonsteknik – en introduktion. Vid en genomgång av kursplanerna 

för dessa två kurser menar jag att innehållet i är ”Fordons- och transportbranschens villkor och 

arbetsområden” ännu tydligare kopplar kursinnehållet mot dessa undervisningsavsnitt. Utifrån 

Skolverket (2011) och kursplanen på kursen finns följande att läsa i det centrala innehållet: 

• Säkerhet i samband med arbetet, till exempel brand och hjärt-lungräddning. 

 

Flera av lärarna hade inget tydligt svar på vilken kurs inom fordonsprogrammet som de 

programinfärgat mot. Det går därför inte att utesluta att några av lärarna programinfärgat mot 

just denna kurs. En annan tänkbar förklaring kan vara att de flesta elever läser Fordonsteknik – 

en introduktion som första programgemensamma kurs. Detta i relation till att många läser idrott 

och hälsa direkt från start under årskurs 1 skapar vissa svårigheter för programinfärgning mot 

andra kurser.  

 

I mitt resultat och analys presenterades en kurs (Hantering av varor och gods) som 

begreppsmässigt inte går som programinfärgning. I relation till att alla elever på den skolan 

läste kursen valde jag ändå att presentera den under resultatdelen. Denna kurs ges egentligen 

som en programfördjupning och inte som en programgemensam kurs. Eftersom alla 

fordonselever på den skolan läste kursen innebär det att samma delar ska fungera för att 

genomföra ämnessamverkan mellan idrott och hälsa och denna kurs.  
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9.2 Metoddiskussion 

Metodvalet att använda semistrukturerade intervjuer har känts relevant i relation till min 

undersökning. Detta gav mig möjlighet att förklara otydliga begrepp och få mer utförliga svar 

än om jag gjort en kvantitativ rapport. Att två intervjuer blev förlagda över telefon kan 

eventuellt påverka resultatet då jag som intervjuare inte har möjlighet att få en känsla av 

kroppsspråk och minspel. Min uppfattning är dock att dessa intervjuer i lika stor utsträckning 

som övriga gav uttömmande svar.  

 

Mitt syfte begränsade inte urvalsgruppen av vilka informanter jag behöver göra en 

undersökning på. Det var möjligt att välja lärarperspektivet såväl som elevperspektivet eller en 

mer övergripande fallstudie. En begräsning av tid och resurser gjorde det svårt att hinna med 

en fallstudie, varför lärarperspektivet valdes. Utifrån syftet kändes det också mer relevant att 

välja lärarperspektivet eftersom jag tror mig få mer utförliga svar för att skapa mig en bättre 

bild av fenomenet.  

 

På grund av tidsaspekter och storleken på arbetet valdes ett urval av sex personer att intervjua. 

En större mängd informanter hade troligen gett mig ett mer utförligt resultat. Ett större urval av 

informanter hade också gett en större bredd av erfarenhet, under vilken läroplan de är utbildad 

samt geografisk spridning. Utifrån mina intervjuer fann jag en samstämmighet bland 

informanterna som jag gärna hade undvikit. Jag misstänker att det finns ett större spektrum av 

programinfärgning än jag lyckades påvisa i denna rapport.  

 

I statistiken av genomströmning av godkända betyg inom ämnet idrott och hälsa I använde jag 

Skolverket (2016) som bara involverar elever som gått ett helt yrkesprogram alternativt 2500 p 

på gymnasienivå. Eftersom statistiken inte tar hänsyn till elever som hoppas av eller bytt 

program kan det finnas ett bortfall som påverkar den statistiken. 

 

9.3 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka hur idrottslärare programinfärgar mot fordonsprogrammet 

samt vilka fördelar och nackdelar det finns med programinfärgad undervisning. Utifrån min 

studie är lärarna ganska överens om att det finns en begränsning i hur många moment inom 

kursen som kan samarbetas med lärarna på fordonsprogrammet. Först och främst måste 

kursinnehållen på något sätt korrelera, lärarna måste ges möjlighet från högre ort och 
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fordonslärarna måste också vara med på tåget. Det ställer ganska stora krav på idrottsläraren att 

vara drivande för att lyckas genomföra sådan undervisning. Vissa moment som ergonomi, HLR, 

första hjälpen och livräddning kan lättare kopplas mot kunskapsmål inom kurser på 

fordonsprogrammet.  

 

Att lyckas koppla hela innehållet i idrottsundervisningen mot examensmålen på 

fordonsprogrammet är svårt om inte en omöjlig uppgift. Däremot kan programinfärgad 

undervisning fungera som ett medel inom vissa moment för att nå en högre måluppfyllelse 

bland fordonseleverna. Rudhe (1996), Karlefors (2002) och Placek (1992) är några forskare 

som påvisad en ökad motivation bland elever vid ämnessamverkan. Önskvärt vore att eleverna 

läste flera timmar idrott och hälsa per vecka under alla tre åren, då det både skulle öka deras 

fysiska status och möjligheten till programinfärgning. Det får dock vara ett föremål för annan 

forskning.  

 

9.4 Vidare forskning 

Framtida forskning skulle kunna involvera en studie där elever från ett yrkesprogram (fordon- 

och transportprogrammet) intervjuas och själva får ge förslag på hur undervisningen i idrott och 

hälsa I skulle kunna anpassa för att eleverna lättare kan se kopplingen till deras blivande 

profession. Alternativt göra en fallstudie, där både skolledning, lärare och elever får ge sin syn 

på hur förutsättningar bäst kan skapas för programinfärgad undervisning mot ämnet idrott och 

hälsa. 
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Bilaga 1: Statistik över elever med godkända betyg avgång VT 2016 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



      
 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Intervjuguide Programinfärgad undervisning inom Idrott och Hälsa 
Intervjumetod: Strukturerad intervju 

 

Start:  

Informera om:  

• Att deltagandet är frivilligt och att informanten när som helst kan välja att avbryta 

intervjun.   

• Att svaren på frågorna kommer att behandlas konfidentiellt och att svaren inte 

kommer att kunna kopplas till informanten.  

• Uppgifterna som inhämtas kommer endast att användas som del i min undersökning.  

• Fråga om informanten vill ha en kopia eller sammanfattning av rapporten när den är 

klar.  

Intervjufrågor lärare: 

 

1. Vilken skola undervisar du på? 

 

2. Vilka program undervisar du på? 

 

3. Hur många år har du som aktiv lärare på gymnasial nivå? 

 

4. Upplever du att eleverna har varit motiverade under kursen? 

 

5. På vilket sätt anpassar du att undervisningen i idrott och hälsa för att eleverna ska bli 

motiverande?  

 

6. Har någon del av undervisningen i idrott och hälsa skett i kombination med en annan 

kurs?  

Om ja: Vilken kurs? 

Beskriv hur upplägget av det avsnittet var: 

Tycker du att det påverkade elevernas motivation positivt eller negativt? 

Förklara på vilket sätt detta tagit sig uttryck 

 

7. Har du som lärare i idrott och hälsa samarbetat med en annan lärare inom kursen idrott 

och hälsa I? 

Om ja: Beskriv hur samarbetet såg ut. 

Tycker du att det påverkade elevernas motivation positivt eller negativt? 

Förklara på vilket sätt detta tagit sig uttryck 

Om nej: Varför inte?  

Hur skulle ett sådant samarbete kunna se ut? 

 

 

 
 

 



      
 

 

8. Har någon del av undervisningen i idrott och hälsa präglats av det faktum att eleverna 

läser på fordon-och transportprogrammet.  

Om ja: Beskriv på vilket sätt undervisningen präglats? 

Om nej: Varför inte? 

Hur skulle en lärare kunna prägla undervisningen mot detta faktum? 

 

9. Vad har du som lärare lyft fram som särskilt viktiga delar i kursen? 

 

10. Vilka fördelar ser du med en programinfärgad undervisning utifrån ditt perspektiv som 

lärare?  
 

11. Vilka fördelar ser du med en programinfärgad undervisning utifrån elevernas 
perspektiv? 

 

12. Vilka utmaningar ställer programinfärgad undervisning på läraren? 
 

13. Vilka utmaningar ställer programinfärgad undervisning på eleverna? 
 

14. Vad är din övergripande åsikt om huruvida läraren ska programinfärga 

undervisning/inte programinfärga undervisning inom idrott och hälsa?  

Tack! 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



      
 

Bilaga 3: Examensmål för fordonsprogrammet 
 


