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Sammanfattning 
Ett ämnesövergripande arbetssätt har både en lång historia och genererar goda resultat, 
trots detta förskjuts lärarnas uppdrag mot andra, i vissa fall disparata, arbetsuppgifter inom 
utbildningsväsendet. Hur kommer det sig, är ett ämnesövergripande arbetssätt för svårt? 
Eller finns det andra förklaringar, det är det som denna studie skall försöka att titta närmare 
på. 

Syftet med denna studie är att beskriva hur lärare på gymnasieskolans naturvetenskapliga- 
och teknikprogram uppfattar och realiserar ett ämnesövergripande arbetssätt. Studien har 
genomförts genom samtalsintervjuer med empiristyrd tematisk analys som metodramverk. 
Resultatet av studien visar att de teman som lärarna beskriver är: ämnen och kombinationer 
av dessa, arbetsformer, eleverna, lärarkollegiet, resultatet av ett ämnesövergripande 
arbetssätt samt förutsättningar. 

Samarbetet mellan lärarna är inte alltid smärtfritt, dock är brist på tid till samordning och 
planering det som framhålls som den största stötestenen, och tydligaste resultatet, för ett väl 
fungerande ämnesövergripande arbetssätt. Eldsjälarnas betydelse är ytterligare ett resultat 
av studien. 

En slutsats är att informanterna inte naturligt sett eller tänkt på sin egen undervisning i 
flera ämnen som ett ämnesövergripande arbetssätt. Den vanligaste formen av 
ämnesövergripande arbetssätt är projektformen.  

Ytterligare en slutsats finns i att: när uppföljningen sker är det är arbetsformen som 
utvärderas och inte elevernas kunskapsutveckling. 

 

 

 

Nyckelord: ämnesövergripande arbetssätt, ämnesintegration, ämnessamverkan, 
problembaserad undervisning, lärarsamverkan, gymnasieskolan. 
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Abstract 
Interdisciplinary working methods has both a long history and generate good results and yet 
it has a relatively hidden position within the educational system. How come, is it too 
difficult? Or are there other reasons? This is the objective for this study. 

This study will describe the experiences teachers, in the upper secondary school, express 
while working within interdisciplinary working methods. The study has been performed by a 
number of interviews and analyzed with applied thematic analysis framework. The result of 
the study shows that the themes the interviewees describe are; the subjects and 
combinations of those, ways of working, the students, the colleagues, the results and the 
prerequisites.   

The collaboration between the teachers is not a walk in the park, however the lack of time to 
perform planning and coordination are the major obstacles preventing successful 
interdisciplinary working methods. 

The importance of the enthusiasts is another result of the study. 

One conclusion is that the informants do not naturally thought about their own teaching of 
several subjects as a cross-disciplinary approach. The most common form of 
interdisciplinary working method is the project form. 

Another conclusion is that: when the follow-up is done, it is the work method that is 
evaluated and not the students' knowledge  

 

Keywords: interdisciplinary working methods, integrated curriculum, integrated science, 
interdisciplinary collaboration, teacher collaboration, thematic instruction, upper secondary 
school.  
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Förord  
Bakgrunden till denna studie härrör från en uppgift i kursen ”Ämnesdidaktik – 
teknikdidaktik”, där uppgiften var att reflektera över teknikämnet i kombination med andra 
ämnen. Personligen uppfattades det som naturligt och relativt enkelt att samarbeta över 
ämnena, särskilt när det gäller teknikämnet. Att detta är dock långt ifrån den genomsnittlige 
lärarens uppfattning framkom under samtal med andra lärare och representanter för skolan 
som skedde under de verksamhetsförlagda utbildningsperioderna.  

I arbetet med studien har fokus alltid varit att vara noga med att försöka, efter bästa 
förmåga, se allt ur informanternas perspektiv, med vedertagen forskningsmetodik och med 
ett forskarperspektiv. 

Slutligen vill jag tacka handledare, informanter och övriga som deltagit i diskussionerna, 
ingen nämnd, ingen glömd. Tack.  

Stockholm, januari 2019 
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1 Inledning 
I läroplanen för gymnasieskolan står det att finna: 

Läraren ska ”organisera och genomföra arbetet så att – eleven får möjlighet att 
arbeta ämnesövergripande” (Skolverket, 2017, s. 11) 

Och det är allt. Ämnesövergripande omnämns precis 1 (en) gång i läroplanen. Är det så att 
ämnesövergripande arbetssätt inte har en framträdande plats i den svenska 
gymnasieskolan? I nästa steg, av de styrdokument som skapar utbildningens helhet1, läses 
examensmålen för naturvetenskapliga- respektive teknikprogrammet. För det 
naturvetenskapliga programmet så återfinns inte ämnesövergripande arbetssätt i 
examensmålen (Skolverket, 2011a, s. 47). Eleverna skall dock utveckla ”kunskaper om 
sammanhang i naturen” detta bland annat med hjälp av matematik som verktyg och ”genom 
utbildningen ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt.”. Läsaren av 
detta kan få en känsla av att specifika ämneskunskaper styr mot målen för 
naturvetenskapliga programmet. Bilden blir dock lite annorlunda då examensmålen för 
teknikprogrammet (Skolverket, 2011a, s. 51) läses. Teknikutveckling är ett återkommande 
begrepp: ”Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, 
konstruera, producera, använda, sälja och återvinna.”, och det byggs på med: 

Utbildningen ska också innehålla kreativa och problemlösande arbetsformer samt 
ge förutsättningar för eleverna att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. 
(Ibid, s. 51) 

Problemlösande arbetsformer och ett tvärvetenskapligt förhållningssätt kan mycket väl 
tolkas som att utbildningen ska innehålla ett ämnesövergripande arbetssätt för att nå målen 
inom teknikprogrammet. 

Hur ser det då ut i ämnesplanerna? I ämnesplanen för teknik (Skolverket, 2011b, s. 1) 
återfinns inte ämnesövergripande överhuvudtaget, dock finns följande citat i ämnets syfte: 

Undervisningen ska belysa hur teknik har utvecklats och utvecklas i växelverkan 
med det omgivande samhället. Därutöver ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om föreställningar om manligt och kvinnligt i förhållande till teknik. 
(Ibid, s. 1) 

Här är formuleringarna lite annorlunda; ” […] i växelverkan med det omgivande samhället.” 
(Ibid, s. 1) vilket ger en bild av att teknik måste samverka med andra ämnen och inte kan ses 
som en isolerad enhet, sedan återfinns ” […] manligt och kvinnligt […]” (Ibid, s. 1), vilket är 
ett genusperspektiv som skall genomsyra all undervisning. Detta kan också ses som en 
annan form av ett ämnesövergripande arbetssätt, där olika perspektiv knyter samman olika 
ämnen. 

Att studien valt att fokusera på naturvetenskapliga- respektive teknikprogrammet beror 
delvis på att skapa en avgränsning samt att rapporten är en del av utbildningen mot en 

                                                             
1 Utbildningens helhet: Läroplan – Examensmål – Ämnesplaner 
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ämneslärarexamen i matematik och teknikämnet, vilket naturligt lett till att den 
verksamhets förlagda utbildningsdelen skett på det naturvetenskapliga- respektive 
teknikprogrammet.   

1.1 Bakgrund 
Ämnesövergripande arbetssätt är en av de metoder som leder fram till positiva skolresultat 
(Hargreaves, 1998, s. 197), och uppfattas som något relativt modernt inom pedagogiken, 
men faktum är att det har en lång historia som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet 
och har sina rötter i John Deweys idéer om demokratisk utbildning (Dewey, 1938).  

I skolans uppdrag beskrivs kunskaper och förmågor som eleverna skall utveckla, som är 
ämnesövergripande, såsom entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Det 
finns även olika perspektiv som skall genomsyra samtliga ämnen, företrädesvis hållbar 
utveckling och genusperspektiv (Skolverket, 2017, s. 10). 

Hargreaves (1998, s. 197) beskriver samarbete mellan lärare som en av de aspekter som 
alltid är korrelerade till positiva skolresultat och effektiva skolor. Så ett ämnesövergripande 
arbetssätt är av vikt för en högkvalitativ undervisning. 

Så ett ämnesövergripande arbetssätt har både en lång historia och att det genererar goda 
resultat (Skolinspektionen, 2010, s. 10), och trots detta har det en relativt undanskymd roll 
inom utbildningsväsendet. I praktiken snuttifieras istället kunskapen och presenteras utan 
sammanhang (Ingelstam, 1988) och lösningen till detta är att arbeta mer 
ämnesövergripande.  

Intentionen i skolans styrdokument är att utbildningen ska resultera i djupa och gedigna 
ämneskunskaper samt att eleverna skall ha en förståelse för helheten, vilket resulterar i en 
mycket komplex bild. En bild som ofta förekommer i debatten om skolan och har två 
ytterligheter. En där elever har massor av osammanhängande faktakunskaper  (Carlgren, 
2010)  och den andra beskriver en riktig flum-skola (Ingelstam, 1988). Oavsett politisk 
styrning så måste lärarna förhålla sig till de styrdokument som finns och där är ett 
ämnesövergripande arbetssätt närvarande.  

1.2 Syfte 
I beaktande av detta ramverk, vilka är för- och nackdelarna med ämnesövergripande 
arbetsätt? Denna studie undersöker hur lärare på gymnasieskolans naturvetenskapliga- och 
teknikprogram uppfattar och realiserar ett ämnesövergripande arbetssätt.  Syftet är att öka 
kunskapen om hur ämnesövergripande arbetssätt förverkligas i praktiken och vilka vinster 
respektive utmaningar detta ger.  

1.2.1 Forskningsfrågor  
För att skapa en bild av det ovan beskrivna syftet söks svaren på följande forskningsfrågor: 

• Vilka förutsättningar ges för att realisera lärares möjlighet till ämnesövergripande 
arbetssätt? 

• Hur genomförs ett ämnesövergripande arbetssätt? 
• Vilka pedagogiska vinster och utmaningar finns med ett ämnesövergripande arbetssätt? 
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2 Litteraturöversikt 
Hur beskrivs ett ämnesövergripande arbetssätt i litteraturen? Faktum är att den frågan inte 
har ett rakt svar eftersom det inte är ett entydigt begrepp, utan användningen är flytande 
mellan två huvudriktningar. Det ena är ett nära samarbete med närbesläktade 
ämnesområden såsom kemi, biologi, fysik och matematik, det andra kan ha betydelsen av 
mer projektsamarbete mellan skolans alla ämnen (Bursjöö, 2014, s. 32).  Denna dikotomi 
som inte är tydligt definierad i begreppen medför att litteraturen studeras ur olika 
perspektiv.   

Kaufman och Brooks (1996) beskriver fördelarna med ämnesintegration av främmande 
språk, i detta fall engelska för icke-engelsktalande, och andra ämnen såsom matematik. De 
trycker mycket på att samarbetet mellan ämnena skapar förutsättningar för elevernas 
kunskapsutveckling.  

Att det inte är ett entydigt begrepp med ämnesövergripande arbetssätt framstår tydligt när 
en litteratursökning skall utföras, Bursjöö (2015, ss. 19–20) beskriver bland annat om alla 
olika begrepp, vissa används dock bara i kontexten av högre utbildning 
(högskoleutbildning); ämnesintegrerad undervisning, ämnessamverkan, problembaserad 
undervisning, blockläsning, projektarbete, tematisk undervisning, interdisciplinär, 
transdisciplinär och multidisciplinär undervisning. En utökning till att inkludera den 
engelskspråkiga forskningen är inte fullt entydig då den innehåller betydligt fler begrepp 
med delvis en annan vinkel och i vissa fall överlappande betydelser, men inkluderar i alla 
fall: integrated curriculum, integrated science, interdisciplinary collaboration, teacher 
collaboration, thematic instruction, subject integrated projects, whole – school approach, 
transdisciplinary, multidisciplinary och interdisciplinary education.  

Karakteristiska drag hos ämnesövergripande arbetssätt beskrivs väl och motiven till att 
bedriva undervisningen med starka inslag av det återfinns i Österlinds avhandling (2006, ss. 
9–10) där det poängteras hur elevers begreppsbildning utvecklas. 

Åström (2008, ss. 3–19) ger en god överblick över ämnesintegration med fokus på de 
naturvetenskapliga ämnena och en särskild genomlysning av ämnesintegrationen inom det 
svenska skolsystemet, där en stor skillnad återfanns i vilken grad eleverna involverades i 
planeringen av undervisningen. 

Det återfinns ett stort antal internationella rapporter och studier med exempel från 
medicinsk utbildning (Belcher, Dürrenberger, Allin, & Gerson, 2018), och vid en högre 
utbildning och större närhet till omvärlden, så tenderar utbildningen att ha mer 
ämnesintegrerade inslag. Detta exemplifieras med akutsjukvård, där alla specialiteter måste 
samsas, ont i huvudet kan uppstå av neurologiska, kemiska, mekaniska orsaker och därav 
blir det en problembaserad utbildningssituation.  

”Lärarna återkommer till att eleverna behöver utveckla förståelse och insikt om att världen 
är en enda och att allt hänger ihop.” Björneloo (2007, s. 95), illustrerar väl det tema som 
lärarna beskriver som behov av helhet och sammanhang, och i vilket ett ämnesövergripande 
arbetssätt blir en naturlig del. 
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I viss litteratur, som används vid lärarutbildningarna, förekommer även termerna 
ämnesintegrerad och tematisk undervisning (Nilsson, 2011). Dessa referenser riktar sig 
främst mot grundskolelärare i lägre årskurser som av praktiska skäl har en möjlighet till 
ämnesövergripande arbetssätt genom: en lärare, samma klass och klassrum, och med 
många ämnen. 

All form av ämnesövergripande arbetssätt bygger på ett samarbete mellan lärare och det är 
något som tas upp av (Hargreaves, 1998, ss. 197–222) där två ytterligheter beskrivs, den ena 
är en ”positiv samarbetskultur” och den andra är en ”påtvingad kollegialitet”. I den 
påtvingade kollegialiteten är formen för samarbetet lika viktigt som innehållet, medan det i 
första fallet präglas av spontanitet, utvecklingsorientering, oberoende av rum och tid, samt 
frivillighet.    

Tidigare forskning om ämnesövergripande arbetssätt kan kanske sammanfattas med: 

Såväl lärarstudenter som yrkesverksamma lärare inom det obligatoriska 
skolsystemet och inom högre utbildning har framhållit ämnesövergripande 
samarbete som eftersträvansvärt, men samtidigt som en stor utmaning då det 
kräver mycket tid och förberedelser (Bursjöö, 2015, s. 21). 

Det som är genomgående i litteraturen är att det huvudsakligen finns ett positivt synsätt på 
ämnesövergripande arbetssätt, och att det ger goda resultat, dock vittnar många om 
utmaningar i form av tidsbrist och andra samarbetssvårigheter.  Litteraturen har genererat 
en begreppsbild av ämnesövergripande arbetssätt som har varit till stor nytta för denna 
studie. Begreppsbilden återfinnes i den mind-map (Bilaga B) som är ett delresultat av 
litteraturstudien, och som sedan legat till grund för frågeguiden. 

 

 

 

  



 13 

3 Metodval – empiristyrd tematisk analys 
Som utgångspunkt för studien var syftet att undersöka lärares uppfattningar om 
ämnesövergripande arbetssätt, och då förefaller en kvalitativ metod som kan tematisera och 
kategorisera dessa uppfattningar som ett naturligt val.  I detta val har tre stycken olika, men 
närbesläktade, tematiska metoder setts som möjliga angreppssätt för analysen, nämligen; 
fenomenologi, grundad teori och tillämpad tematisk analys.  

En fenomenologisk infallsvinkel (Denscombe, 2017, s. 143) känns inte alltför oäven, till detta 
skall läggas att det är en metod som används frekvent inom den pedagogiska sfären 
(Larsson, 2011, s. 16). Fenomenografi och fenomenologi beskrivs i stor detaljrikedom i 
flertalet referenser och publikationer (Denscombe, 2017, ss. 143–156; Larsson, 2011; 
Marton, 1981; Uljens, 1989) och mycket av det som beskriver fenomen (≈teman) har 
använts på ett likande sätt i denna studie. Fenomenologi riktar in sig på relativt små citat för 
att finna fenomen, ofta utgår dessa från en diskurs inom ämnesområdet och detta medför 
att för denna studie lämpar sig inte fenomenologi. 

Grundad teori och tematisk analys är inte knuten till något tidigare existerande teoretiskt 
ramverk (Braun & Clarke, 2006, s. 9; Denscombe, 2017, ss. 157–177). Skillnaden mellan 
dessa kan återfinnas i processen som enkelt beskrivet för grundad teori är: (1) läs transskript 
(2) identifiera möjliga teman (3) jämför och kontrastera teman och leta struktur (4) bygg 
teoretisk modell och verifiera i empirin. Denna process följs även av tillämpad tematisk 
analys, med en viktig distinktion att tematisk analys inte måste resultera i en teoretisk 
modell (Guest, MacQueen, & Namey, 2014, ss. 11–12,16) dock har båda samma höga krav på 
att tolkningarna stöds av empirin. 

Dessa metoder delar flertalet egenskaper, men har också signifikanta skillnader vilka ligger 
till grund för det metodval som gjorts i empiristyrd tematisk analys. 

3.1 Använda begrepp 
I dessa olika metoder så förekommer ett antal olika begrepp, som ofta är mer eller mindre 
överlappande. Nedan följer en lista av begrepp så som de tolkas och används inom denna 
studie.  

• Citat, den minsta eller atomära delen av empirin som analyseras. Inom 
fenomenologi kan det vara enstaka ord, medan i till exempel tematisk analys kan 
det vara hela textsegment som kan beskriva ett citat. 

• Tema, en enhet som skapar mening och som kan observeras i empirin, det vill säga 
kan återfinnas i texten av en läsare. Detta begrepp är snarlikt med fenomen och 
kategori som kan återfinnas i olika andra metodbeskrivningar. 

• Kod, är ett attribut som kan knytas till ett citat. Det är en semantisk gräns för ett 
tema eller en delkomponent till ett tema.  

• Kodning, att koda innebär att en kod knyts till ett citat, kodning är den kvalitativa 
processen där specifika koder knyts till specifika citat.    

• Kodbok, är den sammanställda listan av koder, där koderna kan grupperas i 
teman. 
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3.2 Tillämpad tematisk analys2 
Under analysprocessen, som har varit mycket en iterativ process så har metodvalet skiftat 
mot tematisk analys (Braun & Clarke, 2006; Guest, MacQueen, & Namey, 2014). Initialt var 
ansatsen att använda en rent fenomenologisk ansats, men processen att analysera 
datamängden3 medförde att valet av metod blev tematisk analys. Tillämpad tematisk analys 
(Guest, MacQueen, & Namey, 2014) är en metod för att identifiera, analysera och beskriva 
teman i empirin. Den organiserar och beskriver datamängden på ett mycket detaljrikt sätt. 
Den förekommer företrädesvis inom vård- och hälsoforskningen, även om det finns en hel 
del andra referenser (Aspling, 2018). 

Som tidigare konstaterats är tematisk analys inte knuten till något tidigare existerande 
teoretiskt ramverk (Braun & Clarke, 2006, s. 9)  utan att för den delen vara grundad teori 
(Denscombe, 2017, ss. 157–177) eller IPA (interpretative phenomenological analysis). Guest, 
MacQueen och Namey (2014, s. 15) menar att tillämpad tematisk analys består av lite av allt, 
grundad teori, fenomenologi och flera andra kvalitativa metoder, sammansatta till ett 
metodramverk. Det som saknades enligt Guest et al (2014) är en praktisk och enkel, steg för 
steg-guide för att genomföra en tillämpad tematisk analys, vilket resulterade i deras bok. 

Tematisk analys kan vara deduktiv eller induktiv och i detta fall så utgår analysen från 
empirin, dvs induktivt och metodvalet blir följaktligen empiristyrd tematisk analys4.  

  

                                                             
2 Applied Thematic Analysis (ATA) = Tillämpad tematisk analys (egen översättning) 
3 Datamängden består av empiri, intervjumaterial, transkriberingar, kodbok och övrigt 
arbetsmaterial  
4 Applied och tillämpad är inte heltäckande översättning, därav valet av ordet empiristyrd  
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3.3 Processen 
För att skapa en överblick över hur den tematiska analysen fungerar i praktiken beskrivs den 
övergripande processen kortfattat här, i ett antal olika steg. Processen följer i mångt och 
mycket processbeskrivningen som återfinns i (Braun & Clarke, 2006, s. 36). I efterföljande 
avsnitt kommer vissa steg beskrivas mera i detalj. 

- Litteraturstudier och bakgrundsmaterial  
- Framtagande av frågemall 
- Intervjuer 
- Transkribering av materialet 
- Upprepande av följande (iterativa delen): 

o Genomläsning av transkriberingarna 
o Identifikation av intressanta citat 
o Markera citat med kod 

§ Om kod saknas, skapa ny kod 
o Gruppera koderna i teman 
o Validera helheten  
o Ta bort irrelevanta koder, städa bland citaten 
o Upprepa 

- När kodningsprocessen stabiliserats, validera/utvärdera teman  
- Skapa en beskrivning av teman, tillika resultatet 

Det kan noteras att det är en mycket iterativ process, där forskaren kommer mycket nära 
sina data. Den abstraktion som skapas i samband med bildandet av de teman som bildar 
grunden för resultatet.    

3.4 Intervjuer och transkribering 
Intervjuerna har, trots att det har funnits en frågeguide (Bilaga A) och en ”mind map” 
(Bilaga B) över potentiella teman, huvudsakligen skett genom semi-strukturerade samtal, 
detta för att låta informanterna beskriva fritt och låta frågorna följa svaren. Det är dessa 
intervjuer som ligger till grund för studiens empiri. Empirin kommer företrädesvis att tolkas 
kvalitativt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Rent praktiskt så spelades samtliga, fyra stycken, intervjuer in med hjälp av mobiltelefon, 
efter genomlyssning av dessa intervjuer så transkriberades de sedan med hjälp av Express 
Scribe (NCH, 2018), vilket ger möjlighet att spela i olika hastigheter, sätta tidsstämplar mm. 
Efter detta gjordes flera genomläsningar av texten, samtidigt justerades den för läsbarhet. 
För att säkerställa att transkriberingen blev korrekt, genomlyssnades intervjuerna samtidigt 
som transkriberingen korrekturlästes.   
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3.5 Informanterna 
Det huvudsakliga urvalskriteriet för informanterna är att de undervisar på det 
naturvetenskapliga- och/eller teknikprogrammet. Studien använde sig av ett lätt tillgängligt 
urval av informanter som alla jobbar på samma skola i Stockholm. Ytterligare informanter 
vid två andra Stockholmsskolor tackade nej på grund av hög arbetsbelastning, då tidpunkten 
för intervjuerna låg i slutet av terminen. En informant exkluderades ur studien på grund av 
att intervjun skulle av praktiska skäl skett över videosamtal, och att detta skulle påverka 
intervjun så mycket att detta valdes bort. 

I en kvalitativ studie är det ett fåtal informanter och hur urvalet sker kan ha inverkan på 
resultatet, framför allt finns risken med för lite variation mellan informanterna. Detta 
diskuteras mer i avsnittet om metodens validitet (kap 3.8). 

Lärare 1, 28 år, undervisar i svenska och historia. Relativt nyutexaminerad lärare. 

Lärare 2, 34 år, undervisar i naturkunskap, biologi, geografi och entreprenörskap. Arbetat 
som lärare i åtta år. Ämneslärare. 

Lärare 3, 50 år, undervisar i kemi och digitalt skapande. Lärare sedan 15 år. Ämneslärare 
med doktorsexamen. 

Lärare 4, 59 år, undervisar i teknik, konstruktion, arkitektur och samhällsbyggnad. 
Undervisat sedan nästan trettio år tillbaka. Arkitekt från början.  

3.6 Etiskt förhållningssätt 
Med utgångspunkt i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2018) 
har jag erbjudit mina informanter ett fullgott skydd mot otillbörlig insyn i deras privata sfär. 
För att uppfylla informationskravet informerades informanterna innan intervjutillfället om 
vad deras uppgift var, nämligen att svara på frågor rörande deras arbete med och 
erfarenheter av ämnesövergripande arbetssätt.  

För att uppfylla samtyckeskravet informerades informanterna om att deras medverkan var 
helt frivillig och kunde när som helst avbrytas. 

Inga namn på skolor, lärare eller andra personliga uppgifter skulle behandlas av någon 
bortsett från mig och min handledare, och dessa uppgifter skall avidentifieras i rapporten. I 
och med detta uppfylldes konfidentialitetskravet. De ljudupptagningar som skedde under 
intervjuerna kommer att raderas efter analysens fullbordande. 

En balansgång har varit hur informanterna skulle beskrivas med ålder, utbildning, 
undervisningsämnen och tjänstgöringslängd på̊ ett sådant sätt att det ger läsaren en bild av 
informantens utsagor. För att värna informanterna integritet separerades den personliga 
beskrivningen och citat som informanterna gav. Detta val kan möjligen påverka läsarens 
möjlighet till att dra egna slutsatser av informanternas utsagor men eftersom studien 
redovisar lärarnas upplevelser behöver det inte påverka studiens resultat.  
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3.7 Kodning 
Vilka koder skall användas och hur hittas beskrivningskategorierna eller temana? I 
litteraturen (Guest, MacQueen & Namey, 2014, ss 49–78; Ryan & Bernard, 2003) beskrivs 
ett stort antal olika tekniker såsom sökande efter upprepningar, likheter och olikheter, eller 
användandet av lingvistiska konnektorer.  

Med min bakgrund inom datateknik och informationssystemsutveckling noteras likheterna 
med datamodellering, dock är denna typ av kodning som beskrivs här mycket mera luddig 
eller inte fullt lika distinkt och entydigt, men teknikerna är inte helt olika, i mitt tycke.  

På vilket sätt skall kodningen angripas, dvs vilka koder skall användas? Det finns 
huvudsakligen två strategier, ”top down” och ”bottom up”, inom tematisk analys används 
begreppen deduktiv- respektive induktiv-tematisk analys (Braun & Clarke, 2006, s. 12). 

3.7.1 Top down 
Med ett mer teoretiskt angreppssätt, deduktiv ansats, så börjar sökandet efter kodningen 
med antagna generaliserade koder eller hypotetiska koder. Steg för steg så bryts koderna 
isär för att bättre matcha de citat de appliceras på. Nackdelen är att det kan skapa en alltför 
generisk och analytisk bild av datamängden, men det är en effektiv metod för att skapa en 
initial kodbok. Detta är mer använt när det gäller deduktiva tillvägagångssätt där hypoteser 
provas. 

3.7.2 Bottom up 
Att utan några antagande om domänen utföra kodningen, där citaten ur datamängden i sin 
tur skapar koderna är ett rent induktivt angreppssätt, dvs observationerna är grundade i det 
insamlade materialet. Det bildas en stark koppling mellan data och kodningen, därav 
nerifrån och upp, dock måste en kodsammanslagning ske för att åstadkomma någon form av 
abstraktion. Fördelen är att själva kodningen inte färgas av forskarens intresse.  

3.7.3 Iterativ kodning 
Som omnämnts tidigare har processen varit iterativ, dvs att denna del av processen 
upprepas flera gånger. Initialt antogs en kodstruktur som behövde brytas ner i 
understrukturer (top down), detta resulterade i alltför fragmenterade koder nära 
datamängden. Koderna behövde slås ihop (bottom up & merge) för att nå konceptuell nivå. 
Vilket skulle snarare likställas med att göra ett metodval som ligger närmare grundad teori 
(Braun & Clarke, 2006, s. 12 ; Denscombe, 2017, ss. 157–177).  

Denna iterativa process fortsatte under ett antal iterationer, efter varje iteration kom 
verklighetskontroll, ”beskrivs essensen?” (Braun & Clarke, 2006, s. 22), citat togs bort eller 
lades till. Koderna som ingick i teman validerades eller omgrupperades, frekvensanalys5 av 
koder, ett fåtal användningar(koder) som inte tillför något togs bort. När ett jämviktsläge 
uppstått i analysprocessen fick den vila ett tag, dock återkommer forskaren till den 
ursprungliga datamängden kontinuerligt, även i skrivande stund, se mer om detta i stycke 
3.8 angående validiteten av analysen. 

                                                             
5 I verktyget, (ATLAS.ti, 2018), finns det mycket metainformation/analys om koderna till 
exempel antal förekomster, vilka andra koder som är knutna till samma citat. 
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Den kodning av empirin som ligger till grund för resultatet består av 50 stycken koder 
(komplett lista av koder, se Bilaga C), några exempel är; ”Ämne – egna ämnen”, 
”Arbetsformer – tydlig struktur”, ”Kollegialt samarbete – negativt”, ”Lära för livet”, ”Lärare 
motvilliga”, ”Läraregon”, ”Motivation – inre”, ”Samarbete – skola, industri, högskola” och 
”Skolverket – forskning”. Dessa koder är resultatet av de iterationer som skett för att hitta 
”rätt nivå” av kodning, vars problematik beskrivits ovan. Det som identifierar att rätt nivå 
uppnåtts är att de teman som framträtt är internt sammanhängande, konsistenta och 
särskiljande (Braun & Clarke, 2006, s. 36).  

Dessa koder har sedan applicerats på cirka 100 citatet ur transkriberingarna, dessa citat är 
relativt långa, till och med så att de snarare är att betraktas som utdrag. Det huvudsakliga 
skälet till att de är utformade så, relaterar till metodvalet som beskrivs ovan, att lyfta en nivå 
och inte ligga för nära datamängden, en form av abstraktion. Antalet kopplingar mellan 
koder och citat är drygt 400 stycken, vilket ger ett medelvärde på 8 koder per citat. 

De citat som inte har blivit kodade och därmed exkluderats för vidare bearbetning har 
huvudsakligen tagits bort av två skäl: redundanta med andra citat samt att det har varit 
sidospår och inte berört ämnet. 

Två andra, inte oväsentliga, skäl till att ha längre citat är att läsaren ska kunna följa lärarnas 
resonemang om ämnesövergripande arbetssätt med större insikt och förståelse, samt att det 
blir tydligare hur jag som forskare tolkat deras uppfattningar. 

Med hjälp av det valda verktyget (ATLAS.ti, 2018), vilket används för kvalitativ dataanalys 
av stora datamängder av olika typer, så användes möjligheten att skapa teman 
(grupperingar av koder). Dessa grupperingar, som beskrivs i kodboken, skapar i sin tur den 
abstraktion eller andra ordnings teman6 som beskriver de teman som informanterna gett 
uttryck för. (Guest, MacQueen, & Namey, 2014, ss. 57–66). Dessa grupper av koder har inte 
kravet att vara unika, dvs en kod kan ingå i flera grupper, dock är det bara en handfull som 
ingår i mer än en grupp. 

De teman som blev resultatet beskrivs i resultatdelen av studien. En tydlig erfarenhet av 
detta arbete är att under kodningen hålla sig ifrån att värdera eller tolka kodningen under 
tiden. Genomför kodningen lite mekaniskt och värdera sedan, vilket skulle ha snabbat på 
iterationerna.  

  

                                                             
6 Structural Coding är det begrepp som Guest et al. använder sig av. 
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3.8 Validitet och reliabilitet 
För att stärka validiteten på studien, primärt kodningen av empirin, kan nämnas att ett 
antal olika angreppssätt har provats på datamängden, exempelvis ordräkning, 
nyckelordsräkning (KWIC7), ordmoln8 samt ett antal andra olika tekniker som är tillgängliga 
i verktyget ATLAS.ti. Grundtesen för användningen av dessa verktyg är att prova och 
validera med hjälp av Big Data9-tekniker, men det kan konstateras att dessa kraftfulla 
tekniker kräver mera eller större datamängd. En uppskattning är att ett 50–tal intervjuer 
skulle kunna ge en datamängd där dessa tekniker skulle kunna användas, till exempel 
genom kodning även på informantnivå, men det ligger naturligtvis helt utanför denna 
studies omfattning, samt att det skulle snarare bli en kvantitativ studie snarare än en 
kvalitativ (Denscombe, 2017, ss. 344–346). Så sammanfattningsvis är dessa tekniker inte 
tillämpbara på denna kvalitativa studie. 

Den huvudsakliga anledning till att titta på alternativa tekniker för att finna teman är att 
inte missa det uppenbara, men som det beskrivs i Ryan & Bernard (2003, s. 103): ”Theme 
identification does not produce a unique solution.” 

En stor del av validiteten och tillförlitligheten ligger i den transparanta beskrivningen av 
metodtillämpningen (Guest, MacQueen, & Namey, 2014, ss. 79–106).   

  

                                                             
7 Key–Word–In–Context 
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data 
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4 Resultat 
Resultatet av kodning och tematisk analys visar på sex teman. Dessa presenteras här och 
beskrivs vidare i kapitel 5.  

5.1 Ämnen och kombinationer av dessa 
Berör frågeställningar såsom: Vilka ämnen samarbetar idag? Vilka kombinationer 
fungerar inte? 
 

5.2 Arbetsformer 
Hur ser samarbetet ut? 
 

5.3 Eleverna 
Hur uppfattar eleverna det ämnesövergripande arbetet? 
 

5.4 Lärarkollegiet 
Hur uppfattas kollegiet? 
 

5.5 Resultatet 
Hur bra blir det i slutändan? Finns det negativa effekter? 
 

5.6 Förutsättningar 
Vad måste finnas på plats för att få det att fungera/fungera bättre? 
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5 Analys 
5.1 Tema: Ämnen och kombinationer av dessa 
Det mest klassiska exemplet och allestädes närvarande, i litteraturen (Bursjöö, 2015, s. 25) 
och som samtliga informanter nämnt, är det mellan svenska och något naturorienterande 
ämne som kemi, biologi eller fysik. Eleverna får en uppgift i naturämnet och sedan skall de 
skriva en vetenskaplig rapport, dock är informanterna inte nödvändigtvis alltigenom 
positiva till detta, dock med en positiv grundton. Som en av informanterna säger: 

Den fungerar väl på grund av att den är tydlig, eleverna fattar varför det är viktigt 
att göra det [samarbeta mellan ämnen]. Du kan inte göra ett experiment i svenska 
däremot kan få tid och möjlighet att skriva en formell text utifrån ett visst tema. Där 
har vi ett exempel på där det kan och bör vara ämnesövergripande, för där har ju 
lärarna har ju två olika kompetenser, även om många NO-lärare kan skriva kanske 
har de ju varken lust och tid att sitta med rättstavning. (Lärare 3) 

En annan informant diskuterade ett problem med just detta exempel. 

Problemet är kanske att eleverna får för sig vad som är viktigast och inte tänker på 
att detta blir ett betyg i ämnet. Risken med denna klassiska kombinationen kemi 
och svenska är kanske tror att de tror att det är en kemiuppgift som svenskläraren 
ska titta på och att det inte fattar att den ska betygsättas där [i svenskämnet]. 
(Lärare 1) 

Till viss del upplevde informanterna att det krävdes planering mellan ämnena för att skapa 
tydlighet mot eleverna. 

Du rättar olika saker i en text. Det är ju kanon. Men det ska passa ihop att man får 
ihop dessa två moment, att man labbar och man skriver en vetenskaplig text i 
svenska, det kräver planering.  (Lärare 1) 

Vilka ämneskombinationer som informanterna använt sig av samt vilka ämnen de anser 
lämpar sig för ett ämnesövergripande arbetssätt kan återfinnas i några av följande citat: 

Jag har kört webbteknik och kemi och mina elever har gjort mobilspel med kemiskt 
innehåll. (Lärare 3) 

Jag har gjort dom [ämnesövergripande projekt] i kurser i projektledarskap och 
företagskunskap. (Lärare 3) 

Det kan nog vara det att det är lättare att om man undervisar ett sammansatta 
ämne, är det läge att få det att smälta ihop (Lärare 2) 

För olika ämnen har stora och styrda kursplaner, om vi tar till exempel 
språkämnena så är de otroligt styrda kursplaner du ska hinna med en jäkla massa, 
så är det. Om man tar andra samhällsorienterande ämnen så har de mindre styrda 
kursplaner man har mer utrymme att göra egna saker där. (Lärare 1) 

Det som ingen informant har hävdat är att något ämne är olämpligt, dock beskrivs det som 
om att ämnena är ordnade på en skala från grund- eller basämnen till mer sammansatta 
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ämnen, där ämnen såsom matematik, svenska, övriga språkämnen och fysik tillhör 
basämnena. I andra ändan återfinns de mer sammansatta ämnena såsom arkitektur, 
samhällsorienterade ämnen, webbteknik, teknik och vissa naturorienterande kurser. Det 
som informanterna beskrev var inte ämnets karaktär utan snarare hur fritt, ”begränsat” eller 
uppstyrt ämnet var i Skolverkets styrdokument (Skolverket, 2017) med avseende på centralt 
innehåll och kunskapskrav, även den indirekta styrningen utifrån vad de nationella proven 
normalt tar upp. 

Generellt beskrev informanterna att det var lättare att arbeta mer ämnesövergripande i de 
mer sammansatta ämnena, medan basämnena kan ses mer som slutna enheter. Som en 
informant säger: 

Traditionellt kan många ämnen vara lite isolerade till exempel matematik-lärare, att 
det är jag och tavlan och visar vackra bevis och få se ”aha” i elevernas blickar. Då är 
världen perfekt. (Lärare 2) 

5.2 Tema: Arbetsformer 
Det som informanterna huvudsakligen refererar till när det gäller formen för det 
ämnesövergripande arbetssättet är projektformen, där ett antal ämnen samverkar och på ett 
naturligt sätt och integreras. Såväl stora som små projekt, och även som experiment: 

Jag har ju jobbat i en traditionell skola som inte jobbat ämnesövergripande så har vi 
gjort det som projekt som sträckt sig en till två månader, där vi har testat 
arbetsformen. (Lärare 4) 

Det finns en stor spännvidd i de projekt som beskrivs av informanterna, såväl i omfattning 
som i hur de styrs upp. 

Jag haft färdiga projekt som jag har förhört mig om andra lärare kan tänkas haka 
på, och de har gjort det. (Lärare 3) 

Vi tog fram projektdokument, där varje ingående kurs beskrev vad som förväntas 
med betygskriterier och kunskapskrav och centralt innehåll. Så varje ämne/kurs 
presenterade sig i dokumentet. Och så fanns det jag tog fram som beskrev projekt i 
stort, vad var meningen med det hela? (Lärare 2) 

Det finns även en uppfattning hos informanterna att en hel del av det ämnesövergripande 
arbetet kommer via skolledning och ska genomsyra arbetsåret, eller som ”temaveckor”.  

Skolledning inriktar sig på vissa saker som inte är projekt, för mindre 
diskriminering och mänskliga rättigheter typ. (Lärare 2) 

Naturligtvis sker mycket i form av det som tidigare beskrevs som ”det klassiska exemplet”, 
ett samarbete mellan ett par ämnen med olika bedömningsperspektiv på elevernas arbete. 
Ytterligare en aspekt dök upp under samtalsintervjuerna och det är när någon informant har 
haft eleverna i flera ämnen, som en informant säger: 

Det är lyxen att ha två ämnen samtidigt, för då skapar du en större förståelse för 
eleverna. I svenska har jag haft både språkhistoria och litteraturhistoria och då har 
jag haft en jäkla fördel av att jag har haft dom i historia också. (Lärare 1) 
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5.3 Tema: Eleverna 
Det är en komplex och långt ifrån någon entydig bild av eleverna som informanterna 
beskriver, bland annat nämns att det finns stora elevgrupper med en rad olika 
funktionsvariationer men att det i sig inte är ett hinder för ämnesövergripande arbetssätt: 

Även om man kör ämnesövergripande måste man anpassa undervisningen till 
elevgruppen, vissa elevgrupper behöver ha mycket mera styrt. Medan andra händer 
det grejor om de hittar sina egna intressen. Ämnesövergripande behöver inte vara 
flummigt, man kan strukturera upp det åt dom. (Lärare 4) 

Jo, jag behöver socialt väl fungerande elevgrupp annars blir det ett moras. (Lärare 
3) 

Men sedan är det elever som kan ha jättesvårt för detta och måste ta ett ämne i 
taget, och de kommer ha svårt för det. Jag vet inte. Eller så tvärtom, kanske blir det 
lättare för dom eftersom vardagen ser ut så, lättare att förankra sin kunskap. (Lärare 
4) 

En av informanterna vittnar om att det behövs en inre motivation för att genomföra vissa 
typer av ämnesövergripande projekt, där den inre motivationen har försett eleverna med 
vissa kunskaper och färdigheter: 

Mina elever ska kunna CAD innan vi kör igång projektet. […] Sedan behöver jag en 
elevgrupp som är allmänt tekniskt duglig. Som har stött på och mekat mycket. Om 
man har undervisat på bondlandet är det lättare att göra det. Alla har suttit och 
svetsat. (Lärare 3) 

Det är långt fler beskrivningar där eleverna drivs av yttre motivation än av eget intresse, 
vilket i flera fall tolkas som att eleverna är ointresserade av att se helheten, dock finns det 
några som pekar på orsaker till detta som leder till att den yttre motivationen tar över: 

Även om många [lärare] har en bild av de har många elever med supermycket inre 
motivation, så ser inte min världsbild ut. Jag tror inte att det finns jättemycket inre 
motivation hos elever i skolan idag. Det är mycket yttre motivation, de blir glada av 
ett bra betyg. (Lärare 1) 

Eleverna vill inte gärna att det ska vara stort flöde mellan ämnena som är 
svåröverskådligt. Just nu i skolans värld, så har eleverna svårt med arbetsminne på 
grund av att de har så många ämnen på en vecka. Det skapar en stressituation om 
de även måste fundera på att de ämnena kan gifta ihop sig. (Lärare 3) 

Jaja gud ja. Jag tror att det [vetenskapshistoria] är där någonstans skulle kunna 
väcka någon form av inre motivation hos elever. Man har ju inte den lyxen alltid, 
man arbetar ju mycket med yttre motivation i skolan. Det är så och det får man väl 
acceptera om man ska uppnå så goda resultat och få dom att gå härifrån med så 
mycket kunskap som möjligt, så blir det tyvärr mycket yttre motivation. (Lärare 1) 

Men att kanske är det så att undervisningen i årskurs tre blir lite mer 
individualiserad, för projekten var ju mycket mer grupparbete. Det finns en önskan 
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hos eleverna att få visa vad jag kan, inte riskera att hamna i en dålig grupp. (Lärare 
2) 

Balansen mellan att ge eleverna byggstenarna samtidigt som de ska se en helhet, det är 
enligt en informant att ställa mycket höga krav på eleverna. 

Vi får aldrig glömma att om vi har undervisning med 16-åringar så är de fortfarande 
16-åringar.  Att försöka ge dom världen är ju sällan en bra ide, det blir för mycket för 
dom. (Lärare 1) 

En potentiell farhåga med ett ämnesövergripande arbetssätt var att hävda att de kan, vet 
eller känner till något från ett annat ämne än det som undervisas i: 

Det finns en fara med det. Om jag påpekar att de borde kunna något så ökar 
distansen och det uppstår en besvikelsekvot hos eleven att de inte kan. Så där är jag 
väldigt försiktig när jag undervisar med att införa det. (Lärare 3) 

En mer kritisk ton mot skolsystemets utformning för eleverna återfinns bland flera 
informanter: 

Jag känner till åtminstone en skola som blivit en betygsmaskin bara och inte 
naturvetenskaplig utbildningsmaskin. Man har fokuserat på återkoppling, förmågor 
och eleverna känner att de lever i sin matrisvärld, men de har ingen relation till 
naturvetenskap eller teknik så. (Lärare 3) 

De [eleverna] har ju gått i skolan så pass många år att de har nog de 
förväntningarna om att skolan är väldigt traditionellt. De är så bekväma och de får 
ämnen levererade så har det varit under många år. Det blir förvirring. (Lärare 4) 

Jag har haft problematiska grupper, haft 40 elever när det ska vara 25, eleverna får 
sitta i fönsterna och grupperna hatar varandra. (Lärare 3) 

5.4 Tema: Lärarkollegiet 
Det finns en tydlig eftertänksamhet ibland informanterna när de beskriver sina 
lärarkollegor, vilket förstås är fullt förståeligt på ett mellanmänskligt plan. De beskrivningar 
som informanterna lämnade var mer beskrivande av själva samarbetet med kollegorna. Det 
var många och utförliga beskrivningar. 

L3: Och där finns det en grundläggande intressekonflikt mellan lärare uppfattar jag. 
Om man bjuder lite på att samverka om labbrapporter eller så är det så att väldigt 
försiktigt bemötande man får. 

F: Hur tolkar du den försiktigheten? 

L3: Vågar inte svara på den.  

F: Du kan ju gissa? 

L3: hahaha nää hää jag ska vara försiktig.   

Överlag finns det en uppfattning av en positiv vilja att samarbeta: 
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Jag tror att intentionerna bland kollegorna, beror vilka man jobbar med, var goda 
man ville samarbeta. (Lärare 4) 

Det var ett mycket självständigt och självgående arbetslag, engagerade kunniga 
lärare som bakar ihop det här. (Lärare 2) 

Även om de fanns goda intentioner så kunde det urskiljas ett antal olika former av motvilja 
baserade på ett antal olika orsaker: 

Några var lite störda för de hade ju en planering som de körde med år från år, och 
det blev bruten. Och gick in med lite motstånd. (Lärare 4) 

De ville inte göra det. De kände sig i botten överkörda. Jag tror att de hellre och jag 
tror att de skulle kunnat klara av det på ett bra sätt om de känt att de var delaktiga i 
processen. Att de blir tillfrågade om det är något de skulle vilja göra, vill ni vara med 
att utforma det här, komma med förslag på ämneskombinationer som är intressanta 
[...] för involverar man folk i processen är enklare att få dom motiverade, men nu 
hoppade den här skolledningen över det steget. Vilket skapade en osämja, jag tror 
att det är en förutsättning att lärarna måste vara delaktiga i det här och att de ska få 
utforma det på bästa sätt för lärarna är ju experterna på sina ämnen och det är inte 
skolledningen. (Lärare 1) 

Förstelärare har en klassisk grej med kollegialt samarbete, det är sådana projekt 
som de brukar ta sig för. (Lärare 1) 

Det finns många exempel på där informanterna uppfattar praktiska och rent logistiska 
problem som motverkar samarbete runt ämnesövergripande arbetssätt, huruvida detta i 
grund och botten är en motvilja till samarbete beskrivs och används i några fall som 
svepskäl. 

Det beror snarare på att samarbetet mellan lärare och tekniska formalia saker som 
kan gå fel där när två lärare och olika klasser ska samarbeta. Det är framför allt det 
och informationsvägar blir ganska långa om man till exempel sitter i olika delar av 
skolan. Och har olika idéer och säger olika saker till eleverna och säger olika saker 
till flera klasser som ska göra egentligen samma sak. (Lärare 1) 

Det är ju jag som lärare som har ansvaret för att se till att vi lyckas [matematik som 
fokusämne under året] och det försöker jag göra genom att mata in mot matematik 
utifrån olika håll, från biologin till exempel där Volterras-ekvationen, logiskt tillväxt 
och mönster. Men jag får väldigt sällan tillbaka från mina matematiklärare, vi har 
inte etablerat någon sådan ”connection”. (Lärare 3) 

I en frågeställning var alla informanter i princip helt eniga rörande sina kollegor, och det är 
deras upplevelse av den försiktighet som utmärker kollegiet. Den samstämmighet rör den 
oro som kollegorna känner inför sitt eget ämne, vid ett samarbete så behöver de ge upp tid 
från sina ämnen: 

Det är en stressfunktion på matematikläraren. Det finns inte så mycket utrymme. 
(Lärare 3) 
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Jag tror att om det är tre lärare som samarbetar så finns alltid en rädsla att ens eget 
ämne ska överskuggas av de andra ämnena och att det inte ska ses som lika viktigt. 
Så är det ju. (Lärare 1) 

Bakgrund hos kollegiet, informanternas egna drivkrafter till att välja lärarprofessionen och i 
många fall kärleken till de egna ämnena kan uppfattas som ett motstånd till ett 
ämnesövergripande arbetssätt, inte alltid dock.  

Ja, man blir väl lärare för att ha sin egen show i klassrummet. Man har ju gjort det i 
många år och fått bestämma hur och vad som sker i klassrummet, då helt plötsligt 
anpassa sig till vad någon annan vill kan bli tufft. (Lärare 4) 

Så är det. Sen vet jag inte riktigt när vi skriver labbrapporten är jag kanske 
svensklärare, det beror mest på min syn på mig själv, en identitetsmarkör på 
läraren. (Lärare 3) 

Jag skulle vilja göra jättemycket, främst för att jag är intresserad av andra ämnen 
som inte är mina på sätt och vis är jag mer intresserad av ämnen som jag inte kan än 
dom jag kan. Du kommer nog inte få samma svar från gemene läraren. (Lärare 1) 

5.5 Tema: Resultatet av ämnesövergripande arbetssätt 
Informanternas uppfattning om hur eleverna uppfattade ett ämnesövergripande arbetssätt 
var till stor del baserat på elevernas tidigare erfarenheter, samt hur tydligt syftet med arbetet 
hade presenterats för eleverna. Många elever beskrev för informanterna tidigare 
erfarenheter som ”oreflekterat görande” som också finns beskrivet i en rapport från 
Skolinspektionen (Skolinspektionen, 2014).  

Det höjer inte undervisningen utan att det sänker nivån i båda för det är en 
uppfattning som många elever har av sådana arbeten. (Lärare 1) 

Där [ämneskombinationer] eleverna kan dra nytta av att man tränar på samma 
förmågor resonera, reflektera och dra slutsatser i SO och det tror jag att de hade mer 
fördelar att ha teman och få till fler perspektiv. (Lärare 4) 

Men ämnesövergripande arbetssätt är ju ett ganska naturligt sätt att lära sig på, det 
är ju så samhället fungerar. Man löser inte en del i taget, men det är ju så eleverna 
har fått lära sig i sitt eget huvud, så när man introducerar det måste man vara tydlig 
med vad man vill åstadkomma. Efteråt tror jag att eleverna kommer få polletten att 
ramla ner och då ”Ja just det”. (Lärare 4) 

Jag upplevde det som kanske förvirrande, för eleverna som var ganska hårda i sin 
kritik i utvärderingen senare av det projektet. (Lärare 1) 

Ett genomgående uppfattning bland alla informanter är vikten av att det sker examination i 
alla ingående ämnen, mycket för att både lärare och elever skall uppleva att det är 
ämnesövergripande. Rörande frågan om examinationen kommenterades också av en 
informant när det gäller de ämnesövergripande teman som skolledningen initierat, dock är 
detta inte denna studies huvudsyfte men är en intressant aspekt i sammanhanget, som 
exemplifieras av följande citat:   
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Annars är det värdelöst om man inte kan testas mot mål i båda kurserna, 
ämnesövergripande och inte prata mål, men examination måste göras så båda 
lärarna känna att det är meningsfullt att den här uppgiften görs. (Lärare 1) 

Det är kanske inte så att svenskämnet vill göra det in absurdum. Sanningen är den 
att när en elev har lämnat in en del i svenskämnet så har man möjlighet att testa av 
väldigt många olika saker och så om vi bara leker med tanken att de ska göra någon 
form av vetenskaplig text där det involverar någon form av eget experiment, men 
sedan även att de ska ta fram in någon tidigare forsknings del, med syften och så 
den texten. Då kan man dels testa av om man kollar kunskapskrav i svenska, skriva 
en vetenskaplig text, en annan att sovra stora mängder information från olika källor, 
en annan är på ett bra sätt kunna hantera källor och referatteknik. Och sedan har vi 
disposition och mottagaranpassning en annan språkriktighet en och då har man 
testat av en stor del av kunskapskraven. Det är tacksamt. (Lärare 1) 

Engelskan var med ett par veckor och examinerades den, medan mina kurser var 
någon slags tråd om vad projektet handlade om. Så blev det en utställning för 
föräldrar och så. (Lärare 2) 

Hur sätter man betyg på hållbar utveckling? (Lärare 4) 

Flertalet informanter uppger att det flesta ämnesövergripande samarbeten uppstod hos 
enskilda lärare eller arbetslag, samt att skolledningen passivt uppmuntrade det, utan några 
förväntade resultat eller tydliga krav. Vilket i sin tur i flertalet fall lett till att skolledningen 
blev positivt förvånade över resultatet.  

Det kom från kollegiet, skolledningen dom stod bredvid förvånat i början och tittade 
på. Sedan applåderade de. Kan man säga. (Lärare 2) 

I de beskrivningar av informanterna där ämnesövergripande arbetssätt beskrivs som en 
fungerande och kontinuerlig process, så sker erfarenhetsåtervinning och förbättringar 
huvudsakligen runt arbetsformen och inte egentligen på elevernas kunskapsinhämtning. 

Jaaa, vi utvärderade ju det hela, oftast efter ”det stora projektet”. Det blev ganska 
mastigt. Men på hösten brukade vi diskutera hur gick det egentligen? Funkade/eller 
inte? (Lärare 2) 

Man kan inte lyckats 100 % med varje klass. Men att mitt intryck var ju att man fick 
igång drivet hos väldigt många, även hos dom som inte trodde de hade det. (Lärare 
2) 

Precis, jag skolan funkar ju så att vi är rätt dåliga på att sätta upp mätbara mål, så 
det är ju svårt att mäta i slutändan kanske NP10 kan man kolla om de har fått med 
sig sina kunskaper. Man kan göra elevutvärdering om det är ett bra sätt att lära sig 
på. Det är ju också ett subjektivt sätt att mäta på. Vad jag minns utvärderade inte, vi 
kunde ”utvärdera” mellan oss om det var ett bra arbetssätt att jobba på. (Lärare 4) 

                                                             
10 Nationella prov 
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Svårigheter med att upprätthålla en likvärdig och rättvis undervisning reflekterades av en 
informant, i samband med ämnesövergripande arbetssätt där alla elever skall erbjudas 
samma möjligheter till kunskapsinhämtning. 

I slutändan, tror jag att vi som lärare jobbar så pass självständigt så även vi får det 
uppifrån, min erfarenhet är inte bara jag, är att vi är så självständiga, så blir det här 
temat sin egen grej ändå. Man gör något eget i slutändan. Man har en gemensam 
planering men det skippar man ganska snabbt och så kör man sitt eget race, och 
utbildningen väldigt olika. Även om man kör på samma tema så blir det väldigt, 
väldigt olika. (Lärare 4) 

5.6 Tema: Förutsättningar 
Förutsättningar är det som informanterna huvudsakligen uppfattade som skiljelinjen mellan 
att ha ett ämnesövergripande arbetssätt eller inte, samt huruvida resultatet blev positivt 
eller negativt. Motiven eller bevekelsegrunderna för att skolan eller skolledningen som 
sådan bedriver ett ämnesövergripande arbetssätt beskrivs av informanter som ursprunget av 
ett flertal olika orsaker. Det finns ibland en tydlig idé att det skall bedrivas, i andra fall blir 
det teman som ska förekomma i all undervisning, och då nämns till exempel mänskliga 
rättigheter, hållbar utveckling och genusperspektiv. I beskrivningarna förekommer även att 
det ska vi ha på denna skola utan någon särskild idé som bygger upp det, låt förstelärarna 
hantera det, samt i vissa fall kommer det underifrån och skolledningen ger sitt accept på det. 
Nedan följer ett antal olika beskrivningar av hur lärarna uppfattar skolledningen styrning av 
ämnesövergripande arbetssätt: 

Nu gör vi detta så det ser bra ut på papper. (Lärare 1) 

[…] för involverar man folk i processen är enklare att få dom motiverade, men nu 
hoppade den här skolledningen över det steget. (Lärare 1) 

Det är jag som har kört det och sedan presenterat för andra lärare om hur man kan 
arbeta med det och även för skolledningen. […] Det krävs en person som tänker ut 
dom projekten i från början. (Lärare 3) 

Det kom uppifrån för det hade kommit något från Skolverket och skolforskning och 
det går som trender i utbildningen. (Lärare 4) 

Jag tror att vi som lärare jobbar så pass självständigt så även vi får det uppifrån, min 
erfarenhet är inte bara jag, är att vi är så självständiga. (Lärare 4) 

Det kom uppifrån men genomförandet lämnades över till oss. (Lärare 4) 

Det var sanktionerat på det sättet att de var i princip att de var tvungna att göra det, 
det var ett projekt från skolan de tyckte att de hade hamnat efter med detta. (Lärare 
1) 

Nej det har varit väldigt mycket en frånvaro av ledarskap i vår skola och det har i sin 
tur skapat en arbetsbelastning som är för hög. (Lärare 3) 
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Det som flera informanter uppfattar är att för att det ska bli ett meningsfullt arbetssätt är att 
det finns en ”eldsjäl” som driver arbetet framåt samt får det att hända, oftast baserat på ett 
starkt eget intresse. 

Jag har gjort ämnesövergripande projekt i kurser i projektledarskap och 
företagskunskap, jag har använt en 100-poängar till detta. (Lärare 3) 

Ja, jag sa ju att jag att så fort vi skulle ha ämnesövergripande arbetssätt–projekt så 
var jag given och hade en massa idéer om det. (Lärare 2) 

Sedan så har jag haft färdiga projekt som jag har förhört mig om andra lärare kan 
tänkas haka på, och de har gjort det. (Lärare 3) 

Att rent praktiska förutsättningar finns och fungerar på skolan, kan ses som givet men det 
som flera informanter tycker är fundamentalt för att få till ett fungerande 
ämnesövergripande arbetssätt, är skolans struktur, rutiner och informationsvägar. 

Det ska vara tydligt, det här ska vi göra. Ramar och struktur. Vilket egentligen går 
emot den mest nordiska pedagogikforskningen men den har jag kanske inte så 
mycket för. Att blandar man in fler ämnen finns det en extrem risk att det blir 
otydligt. (Lärare 1) 

Så hade det funnits någon som guidade eller projektledare, eller tydlig struktur och 
någon som följer upp. Så att individerna inte släpper projektet bara för att det blir 
lite motigt. Projektledare som följer upp. (Lärare 4) 

Ämnesövergripande behöver inte vara flummigt, man kan strukturera upp det åt 
dom. Man kan ha föreläsningar i matematik och fysik och biologi, och ha struktur 
men fast man försöker få till de olika perspektiven. Vilket kräver ännu mer 
planering och ännu mer samarbete. (Lärare 4) 

Jo, jag behöver socialt väl fungerande elevgrupp annars blir det ett moras. (Lärare 
3) 

Jag tror så här, detta vill jag tilläga det är nog väldigt viktigt att skolan har allt annat 
på plats, och struktur i skolan och att en sådan ”flummig” pedagogik. Lärarna ska 
verkligen vara inarbetade på skolan och alla andra rutiner runt om ska var plats. 
(Lärare 4) 

Jag har haft två väl fungerande elevgrupper och ändå inte gjort det. Så att det är en 
systemeffekt på mig, jag orkar inte. (Lärare 3) 

Informanterna beskriver mycket tydligt att material och lokaler finns på plats för all form av 
ämnesövergripande arbetssätt och naturligtvis all annan undervisning.   

För mig måste det finnas en ritsal, material så man kan bygga saker, tillgång till 
datorer, digitalt skapande och AutoCAD. Att det finns en apparatur-, lokalmässigt 
och de ingående lärarna är kunniga. Det är ju jätteviktigt. (Lärare 2) 



 30 

Vi har saknat grundläggande utrustning i salar, det har varit stökigt att påbörja 
lektioner eftersom det saknas VGA-kablar. Alltså grundläggande funktioner har 
saknats. (Lärare 3) 

För att få till ett bra fungerande samarbete i kollegiet, samt att resultatet blir det önskade, en 
”win-win” mellan de ingående ämnena är förutsättningar i form av tid absolut viktigast. 
Genom att kunna göra en gedigen planering, och synkronisering av kursplaner,  

Vi inledde alltid med att vi sågs minst tre dagar innan eleverna kom. Gärna på 
annan lokal. Vi hyrde in oss där och vi diskuterade vi då inriktningarna, vi var två 
inriktningar inom samma arbetslag. Där så lades de större linjerna ut och liksom, vi 
hade samarbeten med externa och vi samlade ihop allt vi hade och tog fram en 
långtidsplanering. (Lärare 2) 

Det absoluta problemet är att du har en förstelärare, hur mycket tid får alla andra 
lärare till detta [att planera], när förstelärarna sitter och planerar, när de andra ska 
utföra det hela? (Lärare 1) 

Det var ju positivt, men vi fick ju inte mer tid till planering, särskilt inte då man ska 
planera med andra och något nytt. Det fick vi inte mer tid till det, men vi hade 
gemensamma konferenstider, mer än på denna skola, som vi tog i anspråk. (Lärare 
4) 

Förutsättningar är framför allt förankring och tid. (Lärare 1) 

En halv dag, jag vet inte hur mycket det låter för dig men för mig att samordna så 
man hamnar rätt i kursen bägge två, så man inte gör om saker, eller att man vill 
göra om saker ska passa ihop med andra delar eller med en lärare som man inte 
samarbetat med tidigare, eller som kanske har en superklar bild av den vill göra 
utan man får krysta in det där. En halv dag är inte mycket att spela på, och då blir 
det sällan så bra som skolledningen hoppats på att det skulle blivit. Tid och resurser 
är tyvärr a och o, och det sådant man har dåligt av. (Lärare 1) 
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5.7 Sammanfattning av analysen 
I tabellen nedan (tabell 1) återfinns de teman som är resultatet och kortfattade 
sammanfattningar av analysen, i form av nyckelfraser för varje tema.  

Det kan slås fast att i grunden är informanterna positiva till ett ämnesövergripande 
arbetssätt, dock är upplevelsen att vissa ämnen lämpar sig bättre än andra. Projektformen är 
vanligt förekommande, ofta initierat från skolledningen eller från eldsjälar. 

Informanterna hyser viss tvekan till att det positiva resultatet, att eleverna får en mer 
holistisk syn, inte uppnås av ett ämnesövergripande arbetssätt. Detta grundar sig i att 
eleverna huvudsakligen drivs av yttre motivation, sammantaget med skolans utformning (ur 
ett elevperspektiv) och elevernas bristande förkunskaper.   

Allt detta står dock i skuggan av tidsbrist, vilket är det som samtliga informanter 
återkommer till hela tiden. Det förekommer att tidsbrist anges som skäl, medan det 
huvudsakliga skälet är ovilja att samarbeta eller ta bort stoff ur kursen. Det tar tid att 
planera och förbereda ämnesövergripande utbildningsaktiviteter, och tid till planering är 
något som inte finns i dagens gymnasieskola enligt informanterna. Tid är den huvudsakliga 
förutsättningen för att ett ämnesövergripande arbetssätt ska ge effekt.  

Tabell 1:  Tema – Nyckelfraser, en sammanfattning av analysen 
 

Tema Nyckelfraser av analysen 

Ämnen och 
kombinationer av dessa 

– Informanterna upplever att visa ämnen passar bättre för 
ämnesövergripande arbetssätt. 

Arbetsformer – Projektformen vanlig.  
– Incitament från skolledning. 
– Samarbete mellan ett fåtal ämnen. 
– Samarbeten mellan olika ämnen men med en lärare som 
undervisar i ingående ämnena. 

Eleverna – Elever som drivas av inre motivation. 
– Vanligare att elever drivs av yttre motivation. 
– Utmaning vid ämnesövergripande arbete, eleverna 
behöver förstå byggstenarna (ämneskunskapen) och 
helheten som samarbetet ger. 
– Elevernas förkunskaper. 
– Skolans utformning och traditioner underlättar inte ett 
ämnesövergripande arbetssätt. 

Lärarkollegiet – Ämnesövergripande arbetssätt kan påverka relationen till 
kollegorna.  
– I grunden ser informanterna ämnesövergripande 
arbetssätt som positivt. 
– Relationen till kollegorna. 
– Ämnesprotektionism. 

Resultatet – Elevernas tidigare erfarenheter påverkar resultatet av det 
ämnesövergripande arbetssättet. 
– Examination bekräftar arbetsformen. 
– Skolledningen passivt positiv. 
– Utvärdering av arbetsformen inte av kunskapsutveckling. 
– Upprätthållande av en likvärdig undervisning. 

Förutsättningar – Förutsättningar avgörande för resultatet av arbetssättet. 
– Vem/vad initierar det ämnesövergripande projektet. 
– Eldsjälens betydelse. 
– Strukturella förutsättningar. 
– Materiella förutsättningar. 
– Tid som förutsättning. 
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6 Metodkritik 
Tematisk analys är en relativt rättfram kvalitativ analysmetod, hur säkras validiteten av 
analysen? Några av de mest flagranta fallgroparna återfinns i (Braun & Clarke, 2006), 
initialt att det har skett en analys av empirin, och där styrkes detta av metodbeskrivningen i 
kapitel 3, samt att beskrivningskategorierna inte kommer direkt från datamängden. 
Insamlandet av empiri har skett genom semi-strukturerade samtalsintervjuer vilket 
säkerställer att frågorna i sig inte formar något tema. Guest, MacQueen, & Namey (2014, ss. 
79–109) ger en mycket tydlig och noggrann beskrivning av validiteten och tillförlitligheten 
hos tematisk analys. 

Vissa frågeställningar under samtalen berörde kollegor och implicit kritik mot vissa, dock 
var upplevelsen under samtalsintervjuerna att informanterna kände sig trygga med 
forskningsetiken och att all data avidentifierades. 

Att teman funna i det empiriska materialet inte överlappar, samt att de är konsistenta och 
koherenta, dvs beskriver en sammanhängande enhet. Det finns ingen entydig, 100 % 
tolkning av empirin, dock ger resultatet och analysen i kapitel 4 och 5 stöd för de tolkningar 
som gjorts och inga uppenbara alternativa tolkningar kan göras (Braun & Clarke, 2006).  
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7 Diskussion 
Studiens resultat ger en bild av hur lärare på gymnasieskolans naturvetenskapliga- och 
teknikprogram uppfattar och realiserar ett ämnesövergripande arbetssätt, vilket var de 
frågeställningar som ställdes upp och som har tydligt besvarats. 

Informanterna har varierade erfarenheter, av ämnesövergripande arbetssätt. Alla har en 
positiv inställning men det är inte självklart för någon att elevernas kunskapsutveckling blir 
bättre, i alla fall inte i kvantitativa mått mätt, dock finns det kvalitativa effekter som 
uppfattas som mycket positiva, som till exempel samarbetsförmåga. 

Vid en jämförelse av resultatet av teman; arbetsformer och lärarkollegiet så ligger det 
mycket väl i linje med det som beskrivs i (Hargreaves, 1998, ss. 197–203), både när det 
gäller de positiva effekterna och som de negativa. En mycket tydligt positiv effekt är till 
exempel ett lärarlag som samlas runt ett programs inriktning och låter alla ämnen infärgas 
av det gemensamma, vilket ger en positiv spiral. Många exempel på negativa effekter har sin 
grund i personliga konflikter vilket gör att inget kommer ut av motvilliga samarbetspartners.  

Det kan noteras en skillnad i resultat när det gäller svårigheter att bedöma elevernas arbeten 
om det är ett ämnesövergripande arbete, enligt Bursjöö (2015) och Åström (2008) ställer 
det extra krav på lärarna, medan resultatet i denna studie visade på fördelarna med ett 
ämnesövergripande arbetssätt. En fördel här är att en elevpresentation kan bedömas av flera 
examinatorer samtidigt. Att denna diskrepans existerar kan sannolikt tolkas som att 
innebörden av ämnesövergripande, hos informanterna till denna studie så ligger 
innebörden i en ämneskombination såsom svenska och kemi, eller svenska och teknik. Å 
andra sidan hos Bursjöö (2015) och Åström (2008) syftar det ämnesövergripande till 
hållbar utveckling i alla ämnen. Denna dikotomi rörande begreppet ämnesövergripande är 
en diskurs som inte speglats i tidigare forskning och är ett resultat av denna studie.  Att då 
tolka vad som avses med studiens inledande citatet från läroplanen, underlättar inte 
lärarens uppdrag: 

Läraren ska ”organisera och genomföra arbetet så att – eleven får möjlighet att 
arbeta ämnesövergripande” (Skolverket, 2017, s. 11) 

De yttre förutsättningarna, har enligt informanterna mycket stor betydelse för att 
ämnesövergripande arbetssätt ska generera positiva effekter.  

Kan det vara så att för att det ska bli riktigt framgångsrikt med ämnesövergripande 
arbetssätt behöver hela skolan, från skolledning (eventuellt skolsverige?) till varje lärare ha 
avsatt tid och resurser till det? Följande två citat kanske sätter fingret på det: 

 Vad det kommer tillbaka till är varför ska vi ha en utbildning? Och där måste vi ha 
någon form av ledarskap som har en tydlig naturvetenskaplig syn för att kunna leda 
manövern. Man måste i grund förstå vad som är villkoren för naturvetare- och 
teknik-programmet om man ska leda detta. (Lärare 3) 



 34 

Jag tycker det [att arbeta ämnesövergripande] blir en bra belysning över vad en 
inriktning handlar om. Att de här ämnena faktiskt samverkar. Det finns en 
anledning till att de läser dessa olika kurser. (Lärare 2) 

De som kan dra nytta av denna studies resultat är främst lärare och skolledare som vill 
fördjupa eller utöka sitt ämnesöverskridande arbete-. Resultatet kan också tjäna som en 
utgångspunkt i vidare forsknnig. 

7.1 Vidare forskning 
En potentiell forskningsfråga skulle vara att titta närmare på skolor som uttalat försöker 
arbeta med ämnesövergripande metoder och se hur de lärarna uppfattar arbetsformen. Så 
som det står i Skolverkets allmänna råd om skolledningens roll: 

Undervisningen ska organiseras och genomföras så att eleverna får möjlighet att 
arbeta ämnesövergripande. Detta förutsätter att rektorn ger möjlighet för lärare att, 
enskilt och tillsammans med andra lärare, kontinuerligt planera, följa upp och 
anpassa undervisningen. (Skolverket, 2011c) 

Att titta närmare på de yttre förutsättningar som skapar ett positivt klimat för 
ämnesövergripande arbetssätt, vilket skulle kunna ge ett metodiskt systemstöd för hela 
skolväsendet, och inte som det är nu där mycket av det ämnesövergripande arbetet sker 
underifrån av engagerade lärare. 
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8 Slutsatser 
En slutsats av de utförda samtalsintervjuerna är den tabell (Tabell 1) som sammanfattar de 
sex olika teman med ett antal nyckelfraser. Ytterligare en slutsats är att det finns en 
dikotomi rörande begreppet ämnesövergripande: från informanternas sida tolkas det som 
koppling mellan ämnen, snarare ämnesintegration, medan forskningen ofta talar om ett 
perspektiv i alla ämnen, till exempel hållbar utveckling i alla ämnen. Detta är en diskurs som 
inte speglats i tidigare forskning och är ett resultat av denna studie. 

Den första forskningsfrågan: ”Vilka förutsättningar ges för att realisera lärares möjlighet till 
ämnesövergripande arbetssätt?” resulterade i den slutsats som är tydligast. För att uppnå ett 
bra resultat av ett ämnesövergripande arbetssätt, så måste lärarna få tid till planering och 
förberedelser. Utöver det är slutsatsen att eldsjälarna inom skolan är ofta väsentliga för att 
ett ämnesövergripande arbetssätt förverkligas. 

Den andra forskningsfrågan: ”Hur genomförs ett ämnesövergripande arbetssätt?” visar på 
ett resultat där projektformen är den överlägset vanligaste arbetsformen. Ytterligare en 
slutsats är att informanterna inte naturligt sett eller tänkt på sin egen undervisning i flera 
ämnen som ett ämnesövergripande arbetssätt.  

Den tredje forskningsfrågan: ”Vilka pedagogiska vinster och utmaningar finns med ett 
ämnesövergripande arbetssätt?” resulterade i slutsatsen om att eleverna kan uppnå en 
förståelse om samband mellan olika ämnen samt att de utvecklar sin förmåga till samarbete. 
Slutsatsen att elevernas förkunskaper har stor inverkan på resultatet är en stor utmaning 
som för vissa informanter medfört att de avstått från ett ämnesövergripande arbetssätt när 
elevgruppen ansetts vara för svag. Ytterligare en utmaning finns i uppföljningen där det är 
arbetsformen som utvärderas och inte elevernas kunskapsutveckling.  

Forskningsfrågorna i denna studie har ställdes upp för att utöka vår kunskap om 
ämnesövergripande arbetssätt och dessa har nu besvarats. 
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Bilaga A  
Frågeguide 

1. Hur gammal är du?  
2. Vilken utbildning har du?  
3. Hur länge har du arbetat som lärare?  
4. Har du tidigare erfarenheter av ämnesövergripande arbetssätt?  
5. Vilka ämneskombinationer?  
6. Dina egna ämnen?  
7. Fungerar några kombinationer bättre än andra?  
8. Hur gick arbetet till?  
9. Vilka förutsättningar anser du krävs för att ett ämnesövergripande arbetssätt 

ska fungera?  
10. Hur ser du på skolledningens roll?  
11. Hur ser du lärarkollegiets roll?  
12. Samarbete mellan parter?  
13. Vilka för- och nackdelar ser du med ämnesövergripande arbetssätt?  
14. Vilka förväntningar har du som lärare inför ett ämnesövergripande arbete?  
15. Vad lär sig eleverna?  
16. Personlig uppfattning?  
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Bilaga B  
Mind map – ämnesövergripande arbetssätt  
Mind mappen är ett delresultat av litteraturstudien, en form av sammanställning av 
intressanta frågeställningar runt ett ämnesövergripande arbetssätt.  Ett försök att 
visualisera de områden som intervjuerna med informanterna bör täcka, för att undvika att 
missa något som är av intresse. 
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Bilaga C  
Koder 
Koder som används i kodningen 

  
Arbetsformer 
Arbetsformer – projekt 
Arbetsformer – tydlig struktur 
Bottom up 
Elever –  olika program 
Elever – arbetsminne 
Elever – enklaste vägen 
Elever – förutsättningar 
Elever – många ämnen 
Elever – motvilliga 
Elever – social sammansättning 
Examination – former 
Förutsättning – eget intresse 
Förutsättning – en som definierar och skapar projektet 
Förutsättning – förankring 
Förutsättning – fungerande skolmiljö 
Förutsättning – lagom komplexitet 
Förutsättning – omprioritering av tid 
Förutsättning – påtvingat 
Förutsättning – sanktionerat 
Förutsättning – varför utbildning? 
Förutsättningar – tid att planera 
Genomförandet – ingen projektledare 
Hårt styrda kursplaner 
Informationsvägar – negativt 
Kollegialt samarbete 
Kollegialt samarbete – negativt 
Lära för livet 
Lärare motvilliga 
Lärarego 
Motivation – inre 
Motivation – yttre 
Nordiska pedagogikforsningen 
Resultat – dåligt ur elevperspektiv 
Resultat – dåligt ur lärarperspektiv 
Resultat – erfarenhetsåtervinning 
Resultat – helhet 
Resultat – mäts inte 
Resultat – negativt 
Resultat – olika mellan klasser o lärare 
Resultat – win-win 
Samarbete – skola, industri, högskola 
Skolverket – forskning 
Tar tid – negativt 
Tar tid – positivt 
Ämne – egna ämnen 
Ämne – ingen återkoppling från andra ämnet 
Ämne – inte lika viktigt som andra 
Ämne – kombinationer 
Ämnesövergripande arbetssätt 
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