
Ingen lärare är en ö 
 
 
En intervjustudie om hur sju stycken högstadielärare ser på 
ämnesövergripande projektarbete i skolan 
 
 
Tommy Oksanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete 

Examensarbete 15 hp AN 

Didaktik 

Lärarutbildning med inriktning mot Svenska med didaktik (270 hp) 

Vårterminen 2012 

Examinator: Ylva Ståhle 

English title: No Teacher Is An Island 



Ingen lärare är en ö 
En intervjustudie om hur sju stycken högstadielärare ser på  

ämnesövergripande projektarbete i skolan 

Tommy Oksanen 

Abstract 
Denna uppsats undersöker hur sju stycken högstadielärare ser på ämnesövergripande projektarbete. 
Uppsatsen fokuserar särskilt på frågeställningarna kring vilka syften som ingår det ämnesövergripande 
projektarbetet. Men uppsatsen söker även att ta reda på hur det ämnesövergripande projektarbetet 
berör de enskilda ämneslärarnas ämnen och undervisning. En tredje frågeställning är vilka hinder som 
de sju stycken lärarna finner i det ämnesövergripande projektarbetet. Metoden för att undersöka detta 
ämne är den kvalitativa undersökningen. Datainsamlingsmetoden är därmed den kvalitativa intervjun. 
Resultatet visar att de sju stycken högstadielärarna anser att det ämnesövergripande projektarbetet 
uppfyller ett flertal olika syften. Ett av dessa är hur arbetsformen skapar en trygghet hos eleverna, 
vilket därmed möjliggör ett förbättrat lärande. Eleverna lär sig även att ställa egna frågor, vilket är 
vitalt för vidare egen kunskapsinlärning. Det problematiska var dock att en stor andel elever inte klarar 
av arbetsformen, och därmed inte kan ta nytta av det ämnesövergripande projektarbetets många 
fördelar som här har ritats upp. 
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Bakgrund 
 

Inledning 
 
"Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet, 
en del av det hela.” 
    John Donne (1572-1631) 
 
Vad gäller citatet ovanför är den välkänd i filosofiska kretsar, och anledningen till ordens 
berömmelse är enkel, de lyckas fånga människans essens, vilka vi är både som art men även som 
individer. John Dewey (1859-1952) är en amerikansk filosof som drygt tre hundra år senare 
fortsatte i sin namnes och tillika filosofikollegas fotspår. Dewey inleder sitt berömda pedagogiska 
credo nästan som ett eko av Donne: ”Jag tror att all utbildning innebär att individen får ta del av 
mänsklighetens sociala medvetenhet.”  
 
Ämnesövergripande projektarbete är en undervisningsmetod som är högst aktuell i dagens skola. 
Denna undervisningsmetod är i dag inte ett krav i sig, utan snarare en metod som många lärare 
använder sig av för att uppfylla vissa mål i läroplanen, för att man anser att metoden berikar 
undervisningen eller för att man anser den vara ett lustfyllt arbetssätt. Projektarbetet innebär även 
delaktighet, inte endast eleverna emellan, utan även delaktighet mellan elever och lärare. Men det 
går att dra innebörden av ordet delaktighet ännu längre, projektarbete innebär att hela skolan är 
delaktig, och ytterligare ett steg är att inkludera även samhället kring skolan. På så sätt innebär 
projektmetoden ett helt nytt sätt att se inte endast på själva undervisningen, men även på skolans 
roll i samhället.   
 
Inom gymnasiet är det kanske vanligare med projektarbete än i grundskolan, åtminstone i vissa 
skolor. Denna studie är dock utförd i en högstadieskola i Stockholmsområdet. Skolan startades i 
början av 2000-talet som en renodlad projektmetodikskola, d.v.s. större delen av undervisningen 
skulle följa projektmetoden. Idag är dock skolan alltmer traditionell, och i dagens läge har man i 
denna skola endast mellan ett och två projektarbeten per termin.  
 
Det sägs att kärt barn har många namn. Projektarbete är just ett sådant barn. Det finns ett otal 
olika metoder som skulle kunna kallas för projektarbete: problembaserat lärande, problembaserad 
inlärning, problembaserat arbetssätt etc. Denna studie kommer alltså inte att fokusera på någon 
enskild projektmetod, utan endast på projektarbete som en pedagogisk idé. Detta är en avgörande 
skillnad vad gäller uppsatsens syfte, vilket jag kommer att återkomma till i kunskapsområde.    
 
Skolan där mina intervjuer skedde grundades i början av 2000-talet med uttalad riktning mot 
projektpedagogik. Denna riktning är dock bantad från sin ursprungliga utformning. Skolan liknar 
idag allt mer en vanlig ”traditionell” skola. En informanterna berättar hur en tidigare lärare vid 
skolan som brann för projektpedagogiken brukade hålla i utbildningsdagar om ämnet, och som 
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samtalade med de andra lärarna om metodiken i ”bikupor”. Nu arbetar dock denna eldsjäl inte 
längre kvar vid skolan.  
 
Två olika perspektiv på projektarbete 
 

Det finns en flora av olika projektmetoder idag, men för denna uppsats anser jag att det räcker 
med att skildra två olika perspektiv på projektarbete som förespråkas av två olika författare. Den 
ena är Åse Brinchmann-Hansens definition av projektarbete, och den andra är Henry Egidius' 
problembaserade lärande. Genom att jämföra dessa två författare kommer jag därmed att kunna 
anlägga ett antal olika idéer och tankar om själva syftet med det ämnesövergripande 
projektarbetet, d.v.s. varför.  
 
Såsom tidigare nämnt är inte uppsatsens syfte att redogöra för olika projektmetoder, utan syftet är  
att undersöka sju stycken högstadielärares syn på projektarbete i skolan, d.v.s. vilka övergripande 
mål fyller projektarbetet i undervisningen? Därför kommer jag heller inte att redogöra för 
skillnaderna i de två metoderna annat än högst översiktligt. Istället blir frågeställningen att vad för 
syfte fyller de olika projektmetoderna och varför bör de användas enligt de två författarna? För att 
klargöra mitt val av infallsvinkel: på samma sätt som mina sju informanter har sina skäl för att 
vilja arbeta med projektarbete, har dessa två författare sina skäl varför de anser att man bör arbeta 
med projektarbete. Det är alltså snarare den pedagogiska aspekten som jag är ute efter, än den 
didaktiska.  
 
Brinchmann-Hansen beskriver i kapitlet Projektarbete - vad är det  i sin bok Projektarbete - en 
metod vid problembaserat arbetssätt vilka kriterier ett projektarbete bör uppfylla för att kunna 
anses vara ett projektarbete (Brinchmann-Hansen, 1996, s. 14-18). Jag anser att hennes kriterier 
för vad ett projektarbete är sammanfaller delvis med själva syfte och mål för ett projektarbete. 
Det går alltså inte att helt särskilja mellan kriterierna för ett projektarbete och syftet med denna.  
 
Projektarbete bör ske i grupp, d.v.s arbetet sker genom samarbete. Det inte endast är 
kunskapsmässig aspekt hon anlägger här, utan gruppsamarbetet innebär även en 
socialiseringsaspekt. Samarbetet ska vara förpliktigande. Med detta menas att alla i gruppen är 
lika ansvariga för arbetet. Att lämna samarbetet eller att inte fullfölja sin del av samarbetet är 
därmed att misslyckas med arbetet. Projektarbetet ska vara problemorienterat. Dessa problem ska 
hantera aktuella ämnes- och samhällsfrågor. Hon ger ett exempel på könsrollerna, hur upplever 
man att vara en kvinnlig eller manlig polis? Arbetet ska också vara meningsfullt för eleverna. 
Med detta menas att varje elev i gruppen ska vara med att bestämma över vilket tema de ska 
arbete inom. Hon menar vidare att ett projektarbete bör ske tvärs över ämnesgränserna. Metoden 
är till för att ge helhetsbilder:  
 
"Det är en utopi att tro att eleverna ska kunna höja sig över detaljnivå i de olika ämnena när 
undervisningen är så uppdelad." (Ibid., s. 17). 
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Vidare menar hon att projektarbetet sammankopplar teori och praktik. Hon kopplar detta samman 
med att elevernas attityder även kommer att förändras under arbetets gång. Projektet ska även 
vara praktiskt, d.v.s den ska vara dels praktiskt genomförbar dels resultera i en färdig produkt. 
Hon avslutar med att arbetet ska vara etiskt försvarbart, det får alltså inte uppfattas som stötande 
eller provocerande.  
 
Sammanfattningsvis anser Brinchmann-Hansen att projektarbetet innebär ett sammanhang, det är 
genom att se till helheten som eleven får en äkta förståelse för ämnet och kunskapen. 
Katederundervisning kan fungera utmärkt som en introduktion, men för själva "kunskapandet" är 
projektmetoden en överlägsen pedagogisk form. 
 
Henry Egidius beskriver i Problembaserat lärande - en introduktion för lärare och lärande de sju 
stegen i problembaserat lärande.: 
 

1. Gruppen blir bekant med situationen. 
2. Ett problem avgränsas utifrån situationen. 
3. Problemet analyseras genom att hypoteser listas. 
4. Hypoteserna granskas kritiskt och struktureras. 
5. Kunskapsbehoven formuleras. 
6. Kunskaperna inhämtas utifrån olika källor. 
7. Problemet analysera på nytt med hjälp av de inhämtade kunskaperna.  

     (Egidius, 1999, s. 8) 
 
Egidius menar att syftet med PBL som metod är att läraren inte ska vara ledare, utan tvärtom en 
handledare. Detta menar jag är samstämmigt med Brinchmann-Hansens syn på att lärandet inte 
bör ske genom katederundervisning, utan istället genom en gemensam ansträngning. Vidare 
menar Egidius att PBL är grundad i en demokratisk undervisning. Eleverna ska ta ansvar för sitt 
eget lärande, men även öva förmågan att samarbeta i grupp (ibid., s. 14). En ytterst viktig aspekt 
för Egidius är att PBL utgår ifrån elevernas egna nyfikenhet. Han sätter detta i samband med att 
eleverna även ska helst utgå ifrån verkliga problem (ibid., s. 16).  
 
Det finns alltså avsevärda likheter angående den pedagogiska tankegrunden bakom dessa två 
projektmetoder. Både Brinchmann-Hansens och Egidius metoder är samarbetsorienterade. 
Eleverna skall alltså arbeta i grupp för att komma fram  till en lösning till problemet. Vilket för 
oss till nästa punkt som dessa två författare har gemensamt, nämligen att projektet bör vara 
problemorienterat. Detta hör ihop med tanken på att projektet utgår ifrån en verklighetsbaserad 
situation. Projektet bör också utgå ifrån elevernas intresse, Brinchmann-Hansen talar om att 
arbetet bör vara meningsfullt för eleverna, medan Egidius talar om att arbetet bör utgå ifrån 
elevernas nyfikenhet. Jag menar att dessa två begrepp är närliggande och betecknar samma sak, 
nämligen att projektarbetet bör utgå ifrån elevens intresse. En skillnad dock mellan dessa två 
författare är hur Brinchmann-Hansen anser att arbetet bör vara ämnesöverskridande. Jag anser nu 
inte att Egidius inte skulle hålla med om detta, utan redogör endast hur författarna själva har 
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beskrivit varsin metod. Enligt min mening går PBL givetvis utmärkt att använda både i enskild 
ämnesundervisning såsom i ämnesöverskridande undervisning.  
 
Styrdokument 
 
Vilken relevans har den ämnesövergripande projektmetoden i dagens skola? Svaret kan som 
tidigare nämnt hittas i de svenska läroplanerna. I Lpo 94 kan man hitta flera ledtrådar till 
projektmetodens popularitet i dagens skola. Lpo 94 talar om hur eleven ska lära sig att förstå 
sammanhang och få en överblick, hur eleverna ska få lära sig ta eget ansvar och att ta egna 
initiativ. De ska kunna arbeta självständigt och problemlösande (Lpo 94, s. 6). Alla dessa kriterier 
sammanfaller med projektmetodens pedagogiska tankegods. I den nya läroplanen från 2011 är 
denna syn på elevens kunskapsutveckling likadan. Man klargör även lärarens ansvar genom att 
fastställa att denne ska ge eleverna ansvar för sitt eget lärande, att de får ett reellt inflytande över 
undervisningen och att eleverna får själva vara med och planera undervisningen (Lgr 11, s. 15). 
En ytterligare aspekt som är intressant är hur Lgr 11 understryker vikten att blanda olika 
kunskapsformer (ibid., s. 10), något som enligt min mening är utmärkande för 
projektarbetsformen.  
 

Kunskapsområde 
 
Undersökningen kommer att behandla ämnesövergripande projektarbete i skolan. Mer specifikt 
hur olika ämneslärare ser på ämnesövergripande projektarbete, både vad gäller dess möjligheter 
som dess hinder. Som tidigare nämnt så har kärt barn har många namn. Projektarbete är ett sådant 
fall. Det finns ingen enhetlig beskrivning på exakt hur ett projektarbete går till, en enda metod 
som alla måste följa för att ett projektarbete ska kunna kallas för just projektarbete.  
 
Därav blir inte undersökningens mål att studera en enskild metod, utan istället är målet att 
undersöka projektarbetet som idé, en idé om undervisningens grundläggande villkor. Vad menar 
jag då med grundläggande villkor? Denna uppsatsförfattare har intervjuat sju stycken lärare vilka 
alla är verksamma inom samma arbetslag i samma skola. Jag har frågat hur de ser på 
projektarbete i skolan; att vad är projektarbetets syfte. Uppsatsen behandlar därmed inte frågan 
hur, utan varför?  
 
Jag har valt att undersöka kunskapsområdet utifrån begreppet ämnesövergripande projektarbete. 
Att jag har valt begreppet ämnesövergripande och inte ämnesintegrerat, beror på att i mitt 
sökande om tidigare forskning i ämnet har jag ej funnit någon avgörande skillnad vad gäller 
begreppen ämnesövergripande och ämnesintegrerat projektarbete. Den skillnaden som dock finns 
mellan begreppen om man tar dem i enskildhet utan att involvera ordet projektarbete, är att 
ämnesintegrerat innebär att man i undervisningen inte delar upp undervisningsstoffet i olika 
skolämnen, medan ämnesövergripande innebär att undervisningsstoffet i vanliga fall är uppdelad i 
olika skolämnen, men att man för tillfället har valt att koppla samman dessa t ex under ett 
projektarbete. Därför har jag slutligen även valt att kalla undersökningen för En intervjustudie om 
hur lärares ser på ämnesövergripande projektarbete i skolan.  
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Syfte och problem 
 
Syftet med min uppsats är att undersöka sju stycken högstadielärares syn på det 
ämnesövergripande projektarbetet som arbetsform. 
 
1.Hur ser lärare på ämnesövergripande projektarbete utifrån syfte? 
 
2.Hur upplever lärare att deras egna ämne berörs av den ämnesövergripande 
projektarbetsformen? 
 
3.Vilka hinder uppfattar lärarna i arbetsformen? 
 
Genom dessa tre övergripande frågeställningar hoppas jag kunna utröna hur olika lärare förhåller 
sig till den ämnesövergripande projektmetoden. Vilka åsikter som uttrycks om 
undervisningsformen samt vilka anledningar de har att vilja arbeta med arbetsformen. 
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Teoretiskt perspektiv 
 

Tidigare forskning 
 
Jag har begränsat min sökning om tidigare forskning till sökorden: projekt+skola, PBL, PBI 
(problembaserad inlärning), ämnesövergripande och ämnesintegrerat, grupparbete, 
syfte+undervisning. Jag har därmed funnit fem undersökningar vara särskilt intressanta för min 
egen undersökning.  
 
Helena Perssons avhandling Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad 
naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9 (2011) har jag funnit intressant då den behandlar 
motiv och hinder i den ämnesintegrerade undervisningen utifrån både lärarnas och elevernas 
perspektiv. Denna undersökning kan jag då relatera till de resultat som jag får angående mina 
informanters syn på syfte och hinder i det ämnesövergripande projektarbetet. 
 
Anders Jakobssons avhandling Elevers interaktiva lärande vid problemlösning i grupp - en 
processtudie (2001) har jag funnit relevant då den behandlar varför vissa elever är mer 
framgångsrika i grupparbete än andra. Denna undersökning kan jag då relatera till eventuella 
syften och hinder som mina informanter finner i det ämnesövergripande projektarbetet. 
 
Annica Otterborgs avhandling Entreprenöriellt lärande - gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta 
entreprenöriellt lärande (2011) är intressant då den istället fokuserar på elevers uppfattningar om 
entreprenöriellt projektarbete. Jag har funnit denna avhandling intressant att ha med då den 
fokuserar på elevernas uppfattningar om projektarbete. På så sätt kan jag då jämföra hur elever 
uppfattar projektarbete med mina undersökningsresultat om hur lärare uppfattar projektarbete i 
min avslutande diskussion. 
 
Gudrun Svedberg har skrivit avhandlingen Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis- Om 
villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt (2007). Anledningen till att jag 
inkluderat denna avhandling är att Svedberg för upp både syften och hinder i projektpedagogiken.  
 
Slutligen har jag även med Karolina Österlunds avhandling Begreppsbildning i 
ämnesövergripande och undersökande projektarbete (2006). Österlund tar upp olika problem som 
kan dyka upp vid ett ämnesövergripande projektarbete. Detta kan jag sedan relatera till hinder i 
min egen undersökning. 
 
Helena Persson har skrivit en avhandling vid namnet Lärares intentioner och kunskapsfokus vid 
ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9 (2011). Hennes syfte med 
undersökningen är att ta reda på varför lärare väljer att undervisa naturvetenskap integrerat, vad 
det innebär för undervisningen och vilken slags kunskap lärarna fokuserar på. Hon har både lärar- 
och elevperspektiv i sin avhandling (Persson, 2011, s. 20).  
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Persson talar om motiv och hinder som lärare uppfattar i den ämnesövergripande undervisningen. 
Anledningen till att lärare vill jobba ämnesintegrerat är att de tycker arbetssättet helt enkelt vara 
roligt. Det är ett sätt för lärare att "ändra sin praktik och en önskan om skolutveckling" (ibid., s. 
43). Men samtidigt har dessa lärare med en positiv attityd en önskan att jobba mer med 
ämnesintegrerad undervisning. Istället uppfattar de som att det ämnesintegrerade arbetet snarare 
blir en aktivitet utanför den ordinarie undervisningen.  
 
Anledningen till att man inte lyckas arbeta mer med metoden är bland annat organisatoriska 
faktorer såsom brist på tid och svagt stöd från kolleger. Det handlar om t ex skolkulturen, hur 
många lärare är mer vana att jobba enskilt med sina ämnen, men även brist på stöd från 
skolledningen (ibid., s. 43 f.). Att det är för få lärare och ibland även för få anpassade klassrum är 
ett annat hinder. Denna undervisningsform tar även mer ork från lärarna (ibid., s. 33).  
 
Lärarnas motiv för den ämnesintegrerade undervisningen är att eleverna ska lära sig användbara 
kunskaper som är relaterbara till vardagen. Eleverna får även en helhetssyn, en "röd tråd" mellan 
skolans olika ämnen, så att eleverna förstår hur ämnena egentligen hänger samman. Ett annat 
motiv för den ämnesintegrerade undervisningen är att man tar till vara på elevernas intresse. Det 
blir helt enkelt mycket roligare för eleverna när undervisningen är laborerande och undersökande. 
Detta sätter man även i samband med att undervisningen blir vardagsanknytet. Det bildas ett 
samarbete mellan lärare och elever, båda är lika delaktiga. Undervisningen blir även enklare att 
individanpassa, men faran är dock att de elever som behöver extra stöd faller bort (ibid., s. 31 f.). 
 
Persson har även undersökt motiv och hinder utifrån elevernas perspektiv. Eleverna ansåg att den 
ämnesintegrerade undervisningen gjorde undervisningen roligare och att man kunde se helheten. 
Undervisningen var mer vardagsanknyten. Hinder var dock att det kunde bli för mycket kunskap 
som man skulle hämta in, och att det var lätt att halka efter (ibid., s. 39 f.).  
 
Anders Jakobsson har skrivit en avhandling vid namnet Elevers interaktiva lärande vid 
problemlösning i grupp - en processtudie (2001).  Syftet med hans undersökning är att "Studera 
elevers kunskapsutveckling av naturvetenskapliga begrepp och teorier under ett problemlösande 
och informationssökande arbete i grupp." (Jakobsson, 2001, s. 16). Han vill även se hur 
samarbete och interaktion i grupp påverkar lärandet (ibid., s. 17).  
 
Han finner orsaken till varför vissa elever är mer framgångsrika än andra elever, nämligen att de 
förra använder mer effektiva strategier. De framgångsrika eleverna lyckas identifiera 
nyckelfrågor. De ställer även kritiska och relevanta följdfrågor. Dessa elever använder sin 
metakognitiva förmåga mer än mindre framgångsrika elever, vilket gör eleverna mer fokuserade 
vid informationssökningen.  De mindre framgångsrika eleverna däremot har svårare att finna den 
relevanta informationen (ibid., s. 231).  
 
En annan skillnad mellan de framgångsrika och mindre framgångsrika eleverna är hur de förra 
utnyttjar samarbetet i gruppen. De äger "en god samarbetsförmåga och tar till sig informationen 
oavsett varifrån den kommer" (ibid., . 232). Han finner hur eleverna genom samarbetsträning i 
grupper också förbättrar kunskapsinhämtningen (ibid., s. 247). Jakobsson exemplifierar detta 
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genom två elever som råkar i en konflikt över ett åsiktsutbyte under grupparbetet. Gandalf  och 
Laura (fingerade namn) talar egentligen förbi varandra, men efter diskussionen så inhämtar både 
Gandalf och Laura ny information, och finner hur problemet som de diskuterade egentligen är 
mer komplext än de först trodde. Båda elever får därmed nya perspektiv om ämnet som de 
behandlar (ibid., s. 211).  
 
En tredje elev vid namn Illahija i gruppen som är med under diskussionen, men som av olika 
anledningar dock inte deltar i denna, exemplifierar den mindre framgångsrika inläraren. När även 
hon ska söka ny informationen efter konflikten mellan Gandalf och Laura, lyckas hon aldrig 
identifiera den väsentliga informationen. Förutom detta är hennes tankebanor fast i gamla 
mönster, och hon lyckas inte ta till sig sina gruppkamraters tillvaratagna kunskaper. Jakobsson 
menar att Illahaja har en "reproducerande lärarattityd" som gör att hon ser kunskapen som 
isolerade delar. Hon lyckas därmed inte sätta kunskapen i ett sammanhang (ibid., s. 213 f.).  
 
Annica Otterborg har i sin avhandling Entreprenöriellt lärande - gymnasieelevers skilda sätt att 
uppfatta entreprenöriellt lärande (2011) undersökt hur gymnasieelever uppfattar det 
entreprenöriella projektarbetet. Hon beskriver själv syftet med sin avhandling som följande: "Ett 
specifikt syfte är att undersöka och beskriva de kvalitativt skilda sätt med vilka gymnasieelever 
uppfattar entreprenöriellt lärande i projektarbeten." (Otterborg, 2011, s. 19). 
 
Resultatet av hennes undersökning visar att eleverna anser att det entreprenöriella lärandet hjälper 
dem att "förstå, identifiera och planera" uppgiften som de är ålagda att arbeta med  (ibid., s. 115 
f.).  Eleverna anser själva att just planeringsfasen är svår, och är något som de önskar att få hjälp 
med av handledaren/läraren. Men det är skillnad i hur stor hjälp som vissa elever vill få. Vissa 
behöver mer hjälp än andra. Eleverna anser också att de tar ansvar för sitt eget lärande. De 
kontaktar fadderföretaget som skolan har skapat en kontakt med sedan tidigare, för att ta reda på 
vad de behöver för att kunna lösa uppgiften (ibid., s. 119).  
 
Vidare finner Otterberg hur eleverna uppfattar  att det entreprenöriella projektarbetet kräver att 
man tar kontakt med andra som kan besitta kunskapen eller informationen som behövs för att 
kunna lösa uppgiften. Detta kan vara allt från att söka på internet, till att använda sitt eget 
personliga kontaktnät. Även här beskriver Otterberg hur detta hänger samman med det personliga 
ansvaret. Det är eleverna själva som måste knyta dessa kontakter med människor för att samla in 
informationen (ibid., s. 122 f.).  
 
En annan aspekt som Otterborg finner i det entreprenöriella projektarbetet är "teambuilding". 
Otterborg delar upp denna aspekt i fyra delaspekter: rätt personval, ledaransvar, arbetsdelning och 
tvister som behöver hanteras (ibid., s. 130). Det första innebär att gruppen måste välja rätt 
personer så att uppgiften blir utförd. För detta behövs det ansvarstagande och initiativrika 
personer. Ledaransvar innebär att eleverna anser att varje grupp behöver någon slags ledare, som 
kan bestå av en eller flera elever. Arbetsdelning innebär att eleverna delar upp arbetet mellan sig 
eller så arbetar man tillsammans. Men arbetsdelning innebär också att gruppen tar kontakt med en 
specialist, som inte tillhör gruppen men som kan hjälpa gruppen med projektarbetet. Den fjärde 
delaspekten gällde tvister inom gruppen. Eleverna säger att de först och främst försöker reda ut 
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internt de problem som kan dyka upp. Men att om detta inte fungerar tar man kontakt med 
handledaren, alltså läraren, för att denne ska reda ut tvisterna (ibid., s. 130-136).  
 
Gudrun Svedberg har skrivit en doktorsavhandling om entreprenöriellt lärande i en 
gymnasieskola: Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis- Om villkor och lärande i 
gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt (2007). I det entrepenöriella lärandet är fokus på att 
skapa en lärandemiljö som efterliknar den riktige entreprenörens villkor i arbetslivet. Men själva 
metoden är fortfarande projektformen. Enligt Svedberg är entreprenörskap en pedagogisk modell 
vars syfte är att: 

 
”[...] dels med målsättning för individen och de förmågor denne förväntas utveckla, dels med 
fokus på kollektivet, där målen skall uppnås genom samarbete, nätverk och projektinriktade 
processer.” (Svedberg, 2007, s. 33). 
 
Hon tar upp andra syften i entreprenörskapet som pedagogisk modell: att medverka till att 
utveckla elevens kreativitet och initiativförmåga, att öka samarbetet mellan skolan och 
närsamhället, att undervisningen inkluderar pedagogisk praktik i företagande (ibid., s. 34). Ett av 
de två gymnasieprogram som Svedberg följer i sin undersökning tillämpar det entrepenöriella 
lärandet genom att arbeta i projektform. Mycket kortfattat innebär detta att eleverna får själva 
bestämma innehållet i ett projekt, som de sedan är ansvariga att genomföra (ibid., s. 109). 
 
Hon studerar bland annat hur engagemanget styr hur väl projektet genomförs. Vad hon kommer 
fram till är att det krävs ett ömsesidigt engagemang ifrån alla medlemmar i en projektgrupp för att 
den ska fungera, annars riskerar projektprocessen att fallera (ibid., s. 119). Svedberg tar även upp 
lärarnas engagemang. Hon finner att den är stor, men att det ibland kan uppstå skilda synsätt som 
leder till konflikter (ibid., s. 119). 
 
Svedberg använder begreppet kollaborativt lärande för att beskriva hur själva samarbetet fungerar 
i projektgrupperna. Begreppet innebär enligt Svedberg att gruppdeltagarna arbetar gemensamt 
med att lösa uppgiften, i motsats då till kooperativt lärande, där gruppdeltagarna delar upp arbetet 
mellan sig. En annan aspekt av det kollaborativa lärandet är att jämlikheten är hög och att ingen 
gruppdeltagare anses vara mer kunnig är någon annan i gruppen (ibid., s. 60). Lärarna anser att 
den gemensamma processen och tillvaratagandet av elevernas samlade kunskaper och 
erfarenheter är en central aspekt i projektpedagogiken. Eleverna blir till aktiva deltagare i 
kunskapsprocessen, istället för passiva mottagare av den (ibid., s. 160). 
 
Att projektformen utförs genom den kollaborativa formen innebär samtidigt att arbetet är sårbart 
för brist på engagemang hos en eller flera elever i en projektgrupp. En annan svaghet är att 
eleverna ofta prioriterar konsensus och därmed sällan är kritiska mot varandras åsikter, i rädsla 
för att skapa friktioner i gruppen (ibid., s. 161).   
 
Svedberg tar upp flera intressanta syften i projektpedagogiken. Att öka elevens kreativitet och 
initiativförmåga, att koppla samman skolan med samhället, att eleven själv bestämmer innehållet. 
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Hon understryker vikten av att ta ansvar och hur viktigt engagemang är i projektarbetet. Svedberg 
diskuterar det kollaborativa lärandet, som innebär att alla är lika delaktiga och att jämlikheten blir 
hög. Eleverna är aktiva deltagare i processen. Men hon tar även upp svårigheter, som vad brist på 
engagemang leder till samt hur konsensusprincipen kan ta över.   
 
Karolina Österlund har i sin doktorsavhandling Begreppsbildning i ämnesövergripande och 
undersökande projektarbete (2006) undersökt hur elevernas förståelse i miljöfrågor styrs av den 
ämnesövergripande projektarbetsformen. I sin avhandling har hon studerat tre artiklar som i sin 
tur utgår från tre olika undersökningar när elever har arbetat i ämnesövergripande och 
undersökande projektarbete. Ett av resultaten som ett av artiklarna kommer fram till är att 
eleverna inte alltid kopplar ihop de teoretiska begrepp som läraren för upp i den vanliga 
undervisningen, med de praktiska erfarenheterna som de möter ute i verkligheten. Elevernas 
uppgift har varit att använda sig av teoretiska begrepp om miljöförstöring som de har fått i 
klassrummet, och tillämpa dessa begrepp när de undersöker en sjö i ett fältprojekt. Men det visar 
sig att eleverna inte klarar av att tillämpa de teoretiska begrepp som läraren har givit dem i sin 
praktiska undersökning (Österlund, s. 50-52). 
 
Ett annat problem som dyker upp när elever ska använda sig av teoretiska begrepp i projektarbetet 
är att kunna förstå vilken innebörd i begreppet som är relevant när de genomför sin undersökning. 
Eleven förstår bara en delaspekt av det teoretiska begreppet, eller använder den felaktigt. Det 
använder helt enkelt begreppet på ett icke-relevant sätt (ibid., s. 58).  
 
Slutsatsen som Österlund drar är att eleverna som arbetade med ett projekt om miljöförstöring 
inte kopplar ihop sina praktiska aktiviteter med de teoretiska begrepp som läraren gav dem i syfte 
att undersöka (ibid. s. 60). Det här visar alltså på ett problem som läraren kan stöta på när denne 
ska koppla ihop verkligheten och klassrummet i projektpedagogiken. Utifrån en tredje artikel som 
är baserad på en undersökning om vilken roll emotionella faktorer har i elevers begreppsbildning, 
kommer Österlund fram till slutsatsen att en stark motivation hos eleven för projektet kan visa sig 
vara ett tveeggat svärd. Att motivation spelar stor roll för hur stort engagemang eleverna lägger i 
projektet är enligt Österlund väl klarlagt (ibid., s. 53).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metod 
 
Mitt mål med denna uppsats är att undersöka sju stycken högstadielärares syn på 
ämnesövergripande projektarbete. För att utföra denna undersökning har jag valt den kvalitativa 



 

14 

 

metoden. Jan Hartman anser i sin bok Vetenskapligt tänkande - från kursplansteori till metodteori 
att i den kvalitativa undersökningen forskar man utifrån ett mindre urval än i en motsvarande 
kvantitativ undersökning. Anledningen är att man vill gå på djupet och inte fasta i ytliga svar 
(Hartman, 2004, s. 284). På likadant sätt har även jag resonerat, då jag har valt att fokusera på sju 
stycken informanter, och genom djupare samtal med dessa komma fram till slutsatser som inte 
vore möjligt om jag hade vänt mig till ett större antal informanter.  
 
En annan anledning till att jag har valt den kvalitativa metoden, är Jan Trosts ord angående denna 
metod i dennes bok Kvalitativa intervjuer att "Om frågeställningen däremot gäller att förstå [...] 
så skall man göra en kvalitativ studie" (Trost, 2010, s. 32). Jag är nämligen just ute efter förståelse 
angående hur sju stycken högstadielärare tänker kring ämnesövergripande projektarbete. Även 
Jan Hartman menar att syftet med en kvalitativ undersökning att ta reda på hur någonting är 
beskaffat (Hartman, 2004, s. 272). Detta är vad även jag vill, att undersöka hur de sju 
högstadielärarnas åskådningar om det ämnesövergripande projektarbetet är beskaffade. 
 
Fejes & Thornberg beskriver i Handbok i kvalitativ analys hur "Den kvalitativa analysen handlar 
om att skapa mening [...] Det handlar om att särskilja mellan det betydelsefulla och det triviala 
och att identifiera betydelsefulla mönster" (Fejes & Thornberg, 2009, s. 32). För att få svar på 
mina frågeställningar och det utpekade syftet i denna uppsats behöver jag alltså identifiera de 
betydelsefulla mönstren i intervjumaterialet. Främst att vad för syfte fyller det ämnesövergripande 
projektarbetet, dess svagheter, och hur sätter högstadielärarna arbetsmetoden i relation till sin 
egen ämnesundervisning? De är främst dessa frågor som jag alltså söker svar på, och för detta 
syfte anser jag den kvalitativa undersökningen vara en utmärkt metod.   
 
Marilyn Lichtman nämner hela tio stycken aspekter av den kvalitativa undersökningen i sin bok 
Qualitative research in education - a user's guide. Jag kommer dock endast att beskriva de 
aspekter som jag anser vara relevanta för min undersökning. Detta främst p.g.a. att min 
undersökning enbart baseras på intervjuer, och därmed inte är så djuplodande och mångfacetterad 
som den kvalitativa forskningen som Lichtman beskriver. Den kvalitativa forskningen ställer 
enligt Lichtman frågan varför? Man vill söka förståelse angående t.ex. ett fenomen eller en 
grupps föreställningar, och detta gör man genom att beskriva, förstå och tolka (Lichtman, 2009, s. 
12). Även jag vill förstå frågan varför. Att varför anser de sju högstadielärarna att det 
ämnesövergripande projektarbetet är relevant i deras undervisning? 
 
Lichtman menar vidare att den kvalitativa undersökningen är induktiv. Forskningen utgår från det 
undersökta; forskaren utgår alltså inte från allmänna teorier eller hypoteser såsom i deduktiv 
metod, utan dessa framkommer istället utifrån det undersökta (ibid., s. 14). Jag har heller ej en 
färdig teori eller färdiga hypoteser som jag vill pröva på verkligheten. Det intressanta för mig är 
att få reda på vad de sju högstadielärarna anser om projektarbete, och det är deras åskådningar 
som står i förgrunden i denna studie, inte några färdiga teorier som jag sedan avser att tillämpa på 
deras åskådningar. Jag kan heller ej veta vad mina informanter kommer att säga, därför vore det 
omöjligt för mig att veta vilken sorts teori jag borde välja i förväg. 
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Lichtmans beskriver även hur den kvalitativa forskaren ständigt rör sig mellan datan och analysen 
av denna (ibid., s. 19). Detta är enligt min mening även vad Hartman menar med den 
hermeneutiska cirkeln, vilket är ett grundläggande begrepp inom hermeneutiken. Med den 
hermeneutiska cirkeln menas hur man ständigt rör sig mellan delarna och helheten utav det 
undersökta. Utifrån sin första tolkning utav helheten, tittar man sedan på delarna av det 
undersökta för att se om dessa samstämmer med den första tolkningen utav helheten. Ifall inte, så 
reviderar man sin första tolkning utav helheten, för att sedan återigen titta på delarna för att se om 
denna nya tolkning är samstämmig (Hartman, 2004, s. 274 f.). Jag kommer själv att behöva röra 
mig fram och tillbaka mellan intervjumaterialet som jag har samlat in och analysen av denna.  
 
Den analytiska induktionen 
 
Hartman beskriver hur den analytiska induktionen är ett särskilt tillvägagångssätt inom den 
kvalitativa undersökningen. Metoden har fått sitt namn utav hur undersökningen sker genom den 
induktiva forskningsprocessen. Intervjumaterialet som jag har samlat in blir till vad jag sedan 
kommer att söka mönster ur och förståelse om. I en vanlig induktiv metod skulle jag sedan även 
skapa en teori utav denna interjvumaterial, men då denna uppsats är begränsad i sin omfattning 
kommer jag inte att formulera en hel teori, utan snarare kommer jag att formulera vissa 
begränsade slutsatser utifrån informanternas svar.  
 
Den analytiska induktionen består enligt Hartman utav tre faser: planerings-, insamlings- och 
analysfasen (Hartman, 2004, s. 277). I planeringsfasen ställer man en fråga som man vill få svar 
på. Forskaren måste veta vem man vill fråga samt om vad vill man veta. Själva utformandet av 
undersökningen bör vidare ske så teorineutralt som möjligt, då detta är en induktiv metod. Sedan 
väljer forskaren sina kunskapskällor, alltså insamlingsfasen. Jag har valt att intervjua sju stycken 
högstadielärare, dessa är därmed mina kunskapskällor.  
 
Analysen av intervjumaterialet kommer att ske liknande den hermeneutiska cirkelns princip. 
Liksom även Lichtman menar att den kvalitativa forskaren ständigt rör sig mellan datamaterialet 
och analysen, kommer även jag att arbeta på ett motsvarande sätt. Hartman beskriver denna 
process i form av begreppet kodning. Det första steget i kodning är att finna de begrepp som man 
finner intressanta. Det andra steget i kodning är att skapa kategorier utifrån dessa begrepp som 
man själv har valt ut (Hartman, 2004, s. 287 f.). Jan Trost vars beskrivning av den kvalitativa 
interjvumetoden jag strax kommer att gå igenom, arbetar utifrån en symbolisk interaktionism. 
Denna tolkningsmetod anser Trost vara till nytta då man söker att förstå hur informanterna tolkar 
verkligheten, och sedan tolka detta utifrån ett givet teoretiskt perspektiv (Trost, 2010, s. 33). Jag 
är dock av åsikten att de sju stycken informanter som jag har valt att intervjua, är alla 
professionella lärare som väl förstår uppsatsens syfte.  
 
Min tolkning kommer därför istället att ske utifrån Ingrid Westlund beskrivning av den allmänna 
tolkningsläran, som är en inriktning inom hermeneutiken. Forskaren som arbetar inom den 
allmänna tolkningsläran är mer intresserad av att förstå än att förklara. Westlund menar hur den 
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tidigare nämnda hermeneutiska cirkeln är ett vanligt metodologiskt angreppssätt inom den 
allmänna tolkningsläran (Fejes & Thornberg, 2009, s. 65).  
 
Detta har två slags betydelser för min undersökning. Den ena betydelsen är att jag kommer att 
behöva revidera min kodning av materialet, ifall jag inte anser min kodning motsvara syftet för 
min undersökning. På samma sätt behöver jag sedan även revidera mina kategorier, ifall dessa 
faller delvis in i varandra, eller inte motsvaras av den första begreppskodningen. Den andra 
betydelsen för min undersökning är hur jag kommer att titta på kategorierna i min analys för att 
sedan kunna se helheten i min slutgiltiga diskussion. 
 
Den kvalitativa intervjun 
 
För att samla in intervjumaterialet till min analytiska induktion har jag använt mig av den 
kvalitativa intervjun. Jan Trost beskriver i sin bok Kvalitativa intervjuer hur denna 
datainsamlingsmetod är rimlig för den som "är intresserad av att t.e.x. försöka förstå människors 
sätt att resonera eller reagera" (Trost, 2010, s. 32). Med andra ord; jag vill försöka förstå vad 
dessa sju högstadielärare anser om projektarbete.  
 
Trost talar om standardisering och strukturering. Med det förstnämnda menas ifall frågorna man 
ställer till de intervjuade är likadana, eller om de skiljer sig åt. Ifall frågorna följer samma 
ordningsföljd och inte ändras utifrån informanternas beteende och svar under intervjun (ibid., s. 
39). Jag har valt att ställa tre stycken i förväg uppgjorda huvudfrågor: syfte, det egna ämnets 
relation till det ämnesövergripande projektarbetet och möjliga hinder.  
 
Men förutom dessa tre huvudfrågor har jag ställt eventuella följdfrågor, ifall mina informanter 
behöver "hjälp på traven". Dessa frågor är därmed småfrågor, mest för min egen skull då jag 
kände mig osäker på min förmåga som intervjuare, dessa var alltså för min egen "säkerhet". 
Huvudfrågor följer givetvis samma ordning och struktur. Angående det sistnämnda anser Trost att 
ifall den som intervjuar håller sig ett fåtal frågeområden, så bör intervjun därmed kallas för en 
strukturerad intervju (ibid., s. 42). Därför anser jag att mina intervjuer betecknas av en hög grad 
av standardisering och strukturering. Själva frågorna är därmed öppna frågor, d.v.s. jag styr inte 
över vad mina informanter svara på frågorna, utan det är helt upp till informanterna att svara hur 
de vill.  
 
Möjliga svagheter i valda metod 
 
Det problematiska i att endast intervjua ett lärarlag med sju lärare, är att urvalet inte blir särskilt 
stort. Desto fler lärarlag jag hade kunnat intervjua, desto större material hade jag haft att arbeta 
med under min senare analys. Jag hade haft fler infallsvinklar, och även kunnat jämföra hur de 
båda lärarlagen samt lärarna såg på ämnesövergripande projektarbete. Dock anser jag att det hade 
blivit alltför stort material att analysera med en kvalitativ metod. En annan svaghet är 
reliabiliteten, men jag kommer dock att gå igenom detta tillsammans med validiteten i samband 
med tillförlitlighetsfrågor. 
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Urval 
 
Jag valde informanterna utifrån att de alla hade stor vana att arbeta med ämnesövergripande 
projektarbete. De alla ingick dessutom i samma lärarlag, vilket gav mig möjligheten att intervjua 
lärare med olika ämnesbehörighet, då i denna skola så var lärarlagen organiserade utifrån vilka 
klasser lärarna hade, och ej utifrån t ex att alla lärare i ett lärarlag hade samma ämnesbehörighet. 
Jag valde också att endast intervjua ett lärarlag med totalt sju lärare. Detta främst av praktiska 
skäl, att intervjua flera lärarlag hade blivit ett alltför omfattande arbete. 
Hartman menar att man ska vara försiktig med att välja ett alltför homogent urval (Hartman, 
2004, s. 284).  
 
Då jag valde lärare ur samma lärarlag, finns givetvis risken att deras svar färgas utav deras 
tidigare samarbete. Men i min inledande undersökning har det framkommit att lärarlaget är 
nyligen ihopsatt utav två olika lärarlag. Det är alltså inte ett lärarlag som har arbetat ihop under 
flera år. Därför anser jag att urvalet inte är alltför homogent, vilket Hartman varnar för.  
 

� Informant 1 är lärare i träslöjd. Han är 55 år och har arbetat som lärare sedan -76. Han 
saknar formell utbildning i projektpedagogik. 
 

� Informant 2 är lärare i svenska. Hon är 37 år och har arbetat som lärare i 14 år. Hon 
saknar formell utbildning i projektpedagogik. Dock gjorde hon en längre praktik i en 
projektinriktad skola under sin lärarutbildning.  

 
� Informant 3 är so-lärare. Han är 60 år och har arbetat som lärare i 32 år. Han saknar 

utbildning i projektpedagogik. Men har de senaste tio åren jobbat mycket med projekt då 
han finner metodiken vara en befrielse jämfört med den traditionella pedagogiken. 

 
� Informant 4 är lärare i engelska och spanska. Han är 32 år. Han har arbetat som lärare i 4 

år. Han saknar saknar utbildning i projektpedagogik. 
 

� Informant 5 är lärare i svenska och specialpedagogik. Hon är 46 år. Hon har arbetat som 
lärare i 4 år. Hon har ingen formell utbildning i projektpedagogik.  

 

� Informant 6 är 1-7 lärare med behörighet i matematik och kemi. Hon är 33 år. Hon har 
arbetat som lärare sedan 2001. Hon saknar utbildning i projektpedagogik. Har dock 
praktisk erfarenhet av projektarbete från en annan skola som arbetade ämnesintegrerat 
utifrån olika lärostilar såsom visuell, audiell och praktisk lärostil. 

 

� Informant 7 är lärare i matematik och idrott/hälsa. Hon är 47 år och har arbetat som lärare 
i 20 år. Hon har ingen formell utbildning i projektpedagogik förutom viss internutbildning 
som har givits till lärarna vid informantens nuvarande skola. 
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Uppläggning och genomförande 
 
Intervjuerna utfördes enskilt och platsen för intervjuerna skedde vid olika platser i skolan, allt 
beroende på vilken plats som var bekvämast för informanten för tillfället. Det viktiga var dock att 
intervjuerna alltid skedde i enskildhet. Jan Trost menar att det inte är nödvändigt att spela in 
samtalen. Han anser att det är "en smaksak. I mitt tycke har användning av sådan apparatur vid 
intervjuer en uppsättning fördelar och nackdelar" (Trost, 2010, s. 74).  
 
Till fördelarna hör till att man kan lyssna till tonfallen och ordval, till nackdelarna att det tar tid 
att lyssna till inspelningarna (ibid., s. 74 f.). Jag utförde en simultantranskription av intervjuerna, 
istället för att spela in dessa. Att jag valde bort att att spela in samtalen, har sin orsak i att jag 
ansåg det som ett onödigt extraarbete. I så fall hade jag vid ett senare tillfälle behövt transkribera 
intervjuerna. Det viktiga var att jag fick en ordagrann transkription av samtalen, vilket 
möjliggjordes utav min simultana transkribering. Om jag ej hade litat på min förmåga, då hade 
ljudinspelning givetvis blivit det naturliga alternativet. Jag brydde mig dock inte om att stava rätt 
vid transkriberingen, utan detta rättade jag till i efterhand. 
 
Materialbearbetning 

 

Intervjudata 
 
I intervjudatan har jag ordnat intervjusvaren utefter varje informant var för sig. Jag har ordnat 
informanternas svar utifrån mina tre frågeställningar om den ämnesövergripande undervisningen, 
nämligen syfte, hur det egna ämnet påverkas av det ämnesövergripande projektarbetet och 
möjliga hinder. 
 
Beskrivningskategorier 
 
Jag har sedan använt mig av den analytiska induktionen för att analysera intervjumaterialet. Detta 
genom att titta på de begrepp som jag finner intressanta i materialet. Detta är alltså min kodning 
av intervjumaterialet. För att använda exemplet Eleverna lär sig att ställa frågor. Rubriken är 
induktiv, den är utdragen ur de svar som informanterna gav i sina intervjuer. Resonemanget om 
hur eleverna lär sig ställa frågor fördes fram som ett svar på frågan om vilka syften ett 
ämnesövergripande projektarbete kunde tänkas uppfylla. Jag har sedan ordnat dessa kategorier 
utefter de tre frågeställningarna: syfte, hur det egna ämnet påverkas och hinder. 
 
Förklaring till diskussion 
 
I diskussionen anknyter jag sedan resultatet med den tidigare forskningen som jag har tagit med i 
denna uppsats, alltså de fem olika avhandlingarna.  
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Tillförlitlighetsfrågor 

 
Trost anser att angående reliabilitet så är kongruens en viktig faktor (Trost, 2010, s. 131). Är mina 
frågor helt enkelt helt enkelt kongruenta med varandra? Det vill säga, är de likformade. Jag anser 
då jag har valt en hög standardisering i mina frågor, så har min undersökning en hög reliabilitet. 
Men då urvalet är så pass litet, bli det ändå omöjligt att säga att denna undersökning har hög 
reliabilitet.  
 
Vad gäller validitetskravet anser jag att min undersökning uppfyller kraven på validitet. Jag har 
genomfört en kvalitativ undersökning med möjlighet till öppna svar, och därmed är det helt upp 
till informanterna att svara utifrån hur de själva vill svara på frågorna. En annan aspekt av 
validitet är hur väl intervjumaterialet, och därmed min analys av denna överensstämmer med mitt 
syfte och frågeställningar med uppsatsen. Detta är som tidigare nämnt en ständig rörelse mellan 
själva materialet och kategoriseringen av denna, just för att resultatet ska bli relevant, alltså valid, 
för undersökningens syfte.  
 

Etiska aspekter 

 
Då jag intervjuade personal på skolan behövde jag inget tillstånd förutom från informanterna 
själva. I denna undersökning håller jag även informanterna anonyma liksom på vilken skola som 
undersökningen genomfördes. Jag har dock inte visat min transkribering för informanterna i 
efterhand, men ingen av informanterna har heller krävt detta. Ifall man hade krävt detta hade jag 
givetvis gått med på kravet. Jag har också varit öppen med syftet för undersökningen, och gått 
igenom i förväg vad undersökningsområdet behandlar. Jag har även påtalat min avsikt att skicka 
denna uppsats till informanterna när den väl är godkänd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultat 
 

Beskrivning av intervjudata 
 
Informant 1 



 

20 

 

 

Syfte 
 
Han beskriver hur projektpedagogiken ger utrymme för en deltagande pedagogik, där eleverna 
själva får vara med att bestämma över projektets utformning. 
 
”Eleverna berättade den här historien [husprojektet], dom hade superkoll på det hela. Det var 
väldigt mycket so-historia, svenska, och alla var med, fyra fem ämnen som var lugnt. Det var två 
faktorer, eleverna fick själva bestämma vad man ville göra, man hade samråd mellan en 
elevgrupp och lärargrupp. Eleverna ville bygga nåt. Sen formulerade vi lärare dom tänkta platser 
och tider.” 
 
Ett syfte med projektpedagogiken är att eleverna själva lär sig att ställa frågor, istället för att 
endast svara på lärarens färdiga frågeställningar. 
 
”Det jag tror med projekt att när de fungerar riktigt bra att eleverna lär sig ställa frågor, man 
måste lära sig ställa frågor.” 
 
Hur påverkas det egna ämnet 
 
Han anser att denna form av pedagogik lyfter fram träslöjden ur sitt enskilda ämne, och ger den 
en större bredd. Främst anser han att slöjden går utmärkt att kombinera med teknikämnet, att de 
båda hör ihop. Men det finns egentligen inget ämne som inte går att kombinera i 
projektpedagogiken.  
 
Hinder 
 
Informanten är positiv till projektpedagogiken, men inte när den görs för dess egen skull. 
 
”Det viktigaste med projektarbete är för mig att eleverna får se att allting hänger ihop, att det du 
gör, det du tillverkar så måste du ha språk, du måste ha en omvärldsuppfattning. Det bidrar 
primärt till en större allmänbildning, att saker och ting hänger ihop. Men jag tycker inte att det 
lyckas, ibland är det ingen poäng och det blir bara fånigt.” 
 
Informant 2 

 

Syfte 
 
Syften i projektpedagogiken är att eleverna lär sig att planera och strukturera. Eleverna ska även 
lära sig ämnesfärdigheter i svenska. 
”Man lär sig skriva genrearbete, man ska skriva uppsatser, man ska skriva manus, man ska skriva. 
Det finns egentligen uppnåendemål och färdighetsmål, att lära sig planera och strukturera från 
början till slut.” 
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Andra syften är att eleverna lär sig att samarbeta och lär känna varandra genom att projekten 
utförs åldersblandat. 
 
”Vi har tyckt att eleverna lär sig samarbete åldersblandat, ett sätt att lära känna varandra på 
enheten, det är mobbningsförebyggande att känna varandra. Istället för att sjuorna bor där och 
åttorna bor där och aldrig träffar varandra.” 
 
Hon beskriver hur hon i en tidigare skola fann att projektpedagogiken fungerade väldigt bra tack 
vare en god samverkan mellan lärare och elever. Man gick tillsammans igenom mål och 
betygskriterier, vilket gjorde att eleverna själva kunde komma med idéer för hur projektet skulle 
kunna utformas. Hon talar om vikten av elevdemokrati. 
 
Hur påverkas det egna ämnet 
 
Hon anser att svenska är ett ämne som man enkelt kan få in i ämnesövergripande projekt. Hon vill 
att fokus ska vara på svenskämnets innehåll och inte svenskämnets formalia, ett exempel på det 
förra är ett litteraturprojekt. Hon beskriver hur man tidigare haft projekt där arbetet har utgått från 
själva ämnet, en termin är det svensklärare som håller i projektet, och då har de andra ämneslärare 
fått hjälpa till. Andra terminer är det t ex tekniklärarna som håller i projektet, och då utgår arbetet 
från teknikämnet, och då det är svensklärarnas tur att hjälpa till. 
 
”Förut hade man två projekt, ett skulle vars språkprojekt, ett var teknikprojekt. Språkprojektet så 
var språklärarna drivande i projektet, medan andra lärare fick komplettera. Tidigare så om man 
hade hälsoprojekt så var det idrottslärare som höll i projektet, och svensklärare hjälpte till med 
den språkliga biten.” 
 
Hinder 
 
Däremot ser hon risker i att svenskämnet står tillbaka för andra ämnen i projektarbetet. Hon anser 
att hinder i projektarbete är lokalerna, ifall man har ett teknikprojekt är alla elever involverade, 
men man har endast ett begränsat utrymme i tekniksalarna. Ett annat hinder är tillgången på 
lärare.  
 
Informant 3 

 

Syfte 
 
Han ser det som viktigt att eleverna möter problem som de även kommer att möta ute i 
verkligheten. Han beskriver ett projekt där eleverna fick göra egna jobbansökningar, där lärarna 
sedan agerar som arbetsgivare under en anställningsintervju. Projektidén föddes i en skola där 
informanten tidigare jobbade som lärare, och har sedan dess spridits runt i olika skolor. Han ser 
stora möjligheter i projektformen som pedagogisk idé. Den ger utrymme för elevernas kreativitet. 
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”Eleverna sysslar med egna uppfinningar, man ska förverkliga uppfinningar i slöjden vilket ger 
eleverna helt andra möjligheter att gå utifrån ramarna och att använda kreativitet i sin rätta 
bemärkelse.” 
 
Hur påverkas det egna ämnet 
 
Informanten anser att so-ämnet är utmärkt för just den ämnesintegrerade projektpedagogiken, då 
den rymmer så många olika ämnen. Han talar bland annat om slöjd, no, svenska och bild.  
 
Hinder 
 
Det problematiska i projektpedagogiken ser han att en viss andel av eleverna inte klarar av 
arbetssättet, utan faller alltid bort. Projektarbetet ger eleverna en stor andel frihet, vilket ger 
eleverna ett större ansvar för att de själva ska verkligen arbeta med projektet. 
 
”Problemet med projekt är att en del elever inte förstår poängen med det. Kanske på grund av 
dålig fantasi [...] då 20% av eleverna underpresterar.” 
 
Informant 4 

 

Syfte 
 
Informanten anser att fördelen med projektpedagogiken är att undervisningen kan baseras utifrån 
en verklig kontext. Största vinsten med ett projektarbete är att man kan arbeta med språket 
kontinuerligt under en längre period. Det är viktigt att det blir ett naturligt flöde i 
språkanvändningen, att man vågar försöka lära sig. Eleverna tar till sig kunskapen bättre i en mer 
verklighetsförankrad undervisningssituation. 
 
”Det finns en stor potential i att elever lär sig mycket, ofta tycker dom att det är roligt, dom ser 
tanken i det, dom får prova i olika konstellationer, dom lär sig i det verkliga livet, det är många 
slags kunskaper som dom får lära sig.” 
 
Hur påverkas det egna ämnet  
I sina egna ämnen ser han många vinster med att jobba enligt projektpedagogiken; att eleverna får 
tid att använda sig av språket, att det blir ett mer naturligt flöde när eleverna har språkämnet 
under en hel vecka istället för att språket är uppstyckat i enstaka lektioner.  
 
”Kommer att [arbeta] liknande med niorna dom sista två månaderna, dom ska fördjupa sig i en 
resa och en anknytning, alltifrån till att packa till att lära sig muntliga realistiska situationer. Dom 
ska kunna klara sig med ett enkelt språk.” 
 
Hinder 
 



 

23 

 

Hinder i ett projektarbete är att det inkluderar ett stort egenansvar för eleverna. En del grupper 
fungerar inte, då de är för omogna för att arbeta självständigt i elevgrupper. Ett annat hinder är att 
det tar mycket tid att planera, och att resultatet inte alltid blir det som man som lärare hade önskat 
sig p g a tidsbrist. Vad gäller projektpedagogiken när den är integrerad med andra ämnen ser han 
däremot vissa problem. Det är inte alltid lätt att få in språket, som engelska eller spanska på ett 
meningsfull sätt i ett ämnesövergripande projektarbete. 
 
Informant 5 

 

Syfte 
 
Hon ser positivt på projektpedagogikens syfte inom undervisningen. Hon ser också det som en 
positiv möjlighet att eleverna kan få jobba åldersblandat under ett projektarbete. 
”Det är massor av syften med, det är samarbete, kreativitet, lösningsfokus, det är vad vi gör nu 
[vilket] jag tycker är ganska bra. Möjligheter är ju att man kan mötas ämnesmässigt, det är lättare, 
man kan vara utanför skolan, eleverna kan få jobba åldersintegrerat [och] man släpper klasserna 
åldersmässigt.”' 
 
Hon har en önskan att jobba med storyline, hon ger ett exempel på detta när eleverna skulle skapa 
ett varuhus. Storyline-metodiken möjliggjorde för eleverna att föra projektarbetet i en riktning 
som kändes angeläget för dem själva. 
 
Hur påverkas det egna ämnet 
 
Inom specialpedagogiken har hon inte haft projektarbete, då eleverna klarar inte av egenansvaret. 
Svenskämnet är däremot enklare att få in i ett projektarbete. Hon är dock kritisk till att svenska 
ibland ses som ett formaliaämne, och inte ett innehållsämne, vilket inte känns särskilt berikande 
för henne som svensklärare. 
 
”Svenska går alltid att få in, det betyder att det alltid kommer in vilket är lite frustrerande för 
ibland är andra lärares syn på svenska [att det] är en form, att man håller sig till formen hur man 
skriver.” 
 
Det viktiga är att ämnet svenska bidrar med ett innehåll i projektarbetet. Hon ger exempel på ett 
läsprojekt där svensklärare samarbetade med slöjden i ett designprojekt vid namn ”Dig och 
design”. Eleverna fick öva sig i att skriva beskrivande text, och i samband med detta skapa en 
egen uppfinning. 
 
Hinder 
 
Som hinder i ett projektarbete anger hon att det krävs mer resurser och högre lärartäthet under ett 
sådant arbete. Det krävs snabba beslut och all gråtid försvinner för lärarna. Hon anger också som 
en negativ aspekt av projektpedagogiken att projektarbete innebär mycket egenansvar. 
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”Projekt kan kräva lite mycket av eleverna, dom har inte så höga kunskaper, det kan vara svårt för 
eleverna. Sen slänger man ut ett problem, det ska lösas, lärarna har inte svaren, kräver mycket av 
eleverna.” 
 
Ett annat hinder är att många elever inte klarar av egenansvaret. 
 
”Det som är problemet är att flera elever inte klarar av med projekt, det blir för svårt, det blir för 
mycket eget ansvar, det blir för ostrukturerat, det kräver enormt eget ansvar, det finns dom som 
har svår adhd. Det handlar om samarbete så det finns många som har svårt med det.” 
 
Informant 6 

 

Syfte 
 
”Jag upplever att elever kommer och ställer frågor, vi hade ett projekt om musik och dom hade 
kostnader och dom skulle lägga upp en budget om hur mycket gas som [man skulle] lägga i 
ballonger. När eleverna frågar så blir kunskapen bättre när dom 1- känner behovet av kunskapen 
2- dom känner sig tvingade att tänka igenom.” 
 
”Det är roligt att arbeta i projektarbete, det blir tydligare när dom testar formlerna [som] får ett 
sammanhang som dom kanske inte får om dom tar det ur läroboken som jag slänger fram, jag 
tycker det är jättetacksamt.” 
 
Projektarbete har flera positiva sidor, ämneskunskapen och det sociala samspelet. Eleven lär sig 
hur att lära sig vilket eleven har nytta av i sina framtida studier. Hon beskriver hur flera elever i 
nian är jättenöjda över att ha fått arbeta med projekt, då de får möjlighet att organisera och 
planera sitt eget lärande. De förstår nu hur viktigt det är att samtala med varandra. 
 
”Det blir då det att kunskaperna förankras bättre, och att eleverna strukturerar sitt eget arbete 
bättre, och så det sociala samspelet, dom blir bättre på att kompromissa, dom kommer överens, 
jag kan inte särskilja, för mig är dom ett paket.” 
 
Hur påverkas det egna ämnet 
 
Hon anser att det i allmänhet inte är svårt att få matematik med i ett projektarbete. Hon ser 
positivt på projektpedagogiken som undervisningsform. Hon anser att den tilltalar elevens 
inneboende upptäckarglädje. Arbetsformen lyfter lärandet ut ur läroböckerna, och sätter den i ett 
vidare sammanhang utanför skolans ämnesramar. 
 
Hinder 
 
Informanten anser att projektpedagogiken kräver mer förarbete än vanlig undervisning. Hon 
menar att skolans organisatoriska ramar styr i stor grad projektarbetets utförande. 
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Planeringsarbetet måste vara heligt, men att skolledningen ibland kan skapa nya prioriteringar 
vilket tar bort tid från själva planeringstiden. Schemaproblem kan också dyka upp när olika lärare 
ska arbeta tillsammans. 
 
Nackdelen är att vissa elever inte klarar av arbetsformen och därmed inte heller blir tillräckligt 
engagerade. Hon tycker dock att det är synd att projektarbetet endast upptar två veckor av 
terminen, hon skulle vilja ha arbetsformen oftare. 
 
Informant 7 

 

Syfte 
 
Ett av projektarbetets syften anser hon vara det elevsociala; att arbeta åldersintegrerat. Det stärker 
banden mellan elever i olika klasser istället för den vanliga konkurrensen mellan klasserna. Detta 
anser hon är en stor vinst med projektarbete. 
 
”Det var jättetydligt på Tom Tits, innan har eleverna hållit väldigt mycket för sig [själva], plötsligt 
blandades och lekte och plötsligt slappnade folk av och blev tryggare […] sociala elever som är 
trygga ger också bättre skolresultat.” 
 
Trygga elever ger samtidigt enligt informanten en positiv inverkan på de elever som har en 
negativ syn på skolan, så att även dessa börjar bli mer positiva till skolarbetet, en så kallad positiv 
spiral-effekt. Tack vare projektarbete kan eleverna göra utflykter utanför skolan vilket tvingar 
eleverna att göra sig till goda representanter för skolan. Hon menar slutligen att projektarbetet ger 
möjlighet till fördjupade kunskaper och lär eleverna att se saker och ting ur nya perspektiv.  
 
”Att befästa taluppfattning t ex då är inte det det bästa man kan ha i projektarbete, sen har man 
andra delar i matten som passar jättebra som geometri och sannolikhetslära, såna delar som jag 
tidigare haft som passar väldigt bra i projekt där man kan blanda åldersblandat, det kan man inte i 
alla mattedelar, jag tycker att det ska vara nån mening med projektarbete.” 
 
Hur påverkas det egna ämnet 
 
Hon anser att no- och so-ämnena är enkla att få in i ett projektarbete. Hon inför begreppet 
”stoffträngsel” vad gäller matematiken, då det är ett ämne som har mycket stoff att läras in för 
eleverna. Hon ser vissa problem med att föra in matematiken på ett tillfredsställande sätt i ett 
projektarbete.  
 
Hinder 
 
Ett hinder i projektpedagogiken är att det inte får bli krystat; att ha ett ämne som inte passar 
innanför ramarna för ett påtänkt projekt. 
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”När man jobbar med projektarbete så brukar det ju oftast handla om att eleverna ska [arbeta] 
utifrån de kunskaper de har. Jag har haft idrott under projekt, då har dom andra lärarna sagt att det 
är bra att dom får röra på sig […] Alla måste inte vara med varje gång då blir det krystat, då blir 
det inte kvalitet.” 
 
Hon brukar ta tag i den historiska aspekten när det gäller t ex ett projektarbete som behandlar 
uppfinningar och innovationer. 
 
”Då tittar vi vilken sorts matematik andra vetenskapliga upptäckter som vi använder idag och som 
eleverna använder idag i praktiken som Google-sökningar man använder i mobiltelefoner […] 
Dom har en större motivation, när dom börjar fatta att siffror och koder att man måste början 
nånstans och sen när man kommer vidare till mer avancerad matematik så kan man börja använda 
direkt. Dom ser sambanden.” 
 
Hon tycker att projektarbete ska vara en fördjupning av ämnet som t ex matematiken, och inte 
bara en rutinmässig användning av den. 
 
”Om man ska integrera en fördjupning av ämnet att man inte bara ”titta här eleverna ska gå 
handla mat.” 
 

Analys av intervjudata 
 
Syfte 

 

Kreativitet 
 
So-läraren talar om att eleverna får möjlighet ”att gå utanför ramarna” och ges möjligheten att 
vara ”kreativa i sin sanna bemärkelse”. Sve/spec nämner kreativitet när hon radar upp syften i 
projektarbete.  
 
Deltagande undervisning 
 
Trä-läraren menar på att eleverna själva får formulera vad de vill arbeta med i samråd med 
lärarna. Eleverna tar alltså inte i anspråk på att helt ta hand om undervisningen, men däremot blir 
de aktiva deltagare i undervisningens innehåll istället för passiva mottagare av denna. Sve-läraren 
talar i likadana ordalag om hur projektformen ger eleverna möjlighet att bli aktiva deltagare. Hon 
använder sig också av ordet elevdemokrati, i motsats till den traditionella lärarstyrda 
undervisningen. Sve/spec-läraren berättar om hur story-line gav eleverna möjlighet att själva styra 
över hur innehållet i undervisningssituationen skulle gestalta sig. Lärarna formulerade ramarna 
för arbetet, medan eleverna stod för innehållet. 
 
Eleverna lär sig att ställa frågor 
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Trä-läraren betonar hur detta är själva kännetecknet i ett lyckat projekt. Ma/ke-läraren menar på 
att kunskapen fastnar bättre när eleverna känner behovet av kunskapen samt att de tvingas att 
”tänka igenom”. Att eleverna själva får ställa frågorna bidrar därmed till ett fördjupat lärare, något 
som den traditionella undervisningen inte alltid ger utrymme för. 
 
Sätter kunskapen i ett sammanhang 
 
Det är tydligt att den projektbaserade pedagogiken är ytterst lämpad för uppfylla detta kriterium 
enligt lärarna. Ma/id läraren menar att pedagogiken gör att eleverna förstår bättre sambandet med 
vad de lär sig på matematiklektionerna med hur matematiken används i olika vetenskapliga 
upptäckter. Hon talar även om hur de ser hur matematiken behövs och används hos t ex Google. 
Eng/spa-läraren anser att projektarbetet ger eleverna möjlighet att använda sig av det främmande 
språket på ett mer naturligt sätt, det blir en kontinuerlig och kontextbunden inlärning, istället för 
en kontextfri inlärning. Trä-läraren anser att genom projektpedagogiken får eleverna inblick i hur 
allting egentligen hänger ihop: att ämnesindelningen i skolan egentligen är en konstruktion. 
 
Engagerande 
 
Projektarbetet anses som engagerande och lustfyllt, för både lärare som elever. Arbetssättet är 
både spännande och kul. So-läraren sätter pedagogiken i motsats till den traditionella ”trista” 
undervisningen. Ma/ke-läraren att pedagogiken uppmuntrar elevens inneboende upptäckarglädje. 
Eng/spa-läraren tycker själv att det är roligt, samt att även eleverna tycker arbetssättet är roligt. 
 
Utgår ifrån elevens utvecklingsmöjligheter 
 
Ma/ke-lärare för upp att projektarbetet möjliggör för eleverna att utgå ifrån sin egen lärandetakt. I 
traditionell klassrumsundervisning måste läraren utgå från alla elever. Läraren måste då välja 
utifrån vilken nivå hon ska undervisa, och risken blir då att nivån blir för låg eller för hög för 
vissa elever. I den projektbaserade formen blir detta val i vissa fall inte längre aktuellt. En aspekt 
som är möjligt att lägga i denna punkt är rättvisa. Undervisningen blir mer rättvist för eleverna då 
de inte hindras i sitt lärande.  
 
Lär sig att lära 
 
Ma/ke-läraren menar att eleven lär sig hur att lära sig vilket eleven har nytta av i sina framtida 
studier. Ma/ke-läraren kopplar ihop detta även med att kunskaperna förankras bättre. Sve-läraren 
talar om att i projektpedagogiken lär sig eleverna att planera och strukturera. 
 
Kunskapen förankras bättre 
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Ma/ke-läraren för upp denna aspekt i samband med föregående kategoribeskrivning. Eng/spa-
läraren talar om hur eleverna tar till sig kunskapen bättre i en mer verklighetsförankrad 
undervisningssituation. 
 
Det sociala samspelet 
 
Pedagogiken skapar en tillåtande miljö med interaktion mellan elever samt uppmuntrar 
medbestämmande. Sve/spec-läraren talar om hur eleverna lär sig samarbete. Ma/id-läraren 
betonar hur eleverna lär känna varandra under ett projektarbete, vilket därmed skapar en tryggare 
stämning. Ma/ke-läraren betonar hur det sociala samspelet lär eleverna hur att komma överens 
och att kompromissa. Det finns alltså två aspekter av den sociala samspelet, dels den 
trygghetsskapande faktorn, elever som arbetar med varandra lär även känna varandra vilket 
förbygger mobbning, och dels samarbetsfaktorn, att eleverna lär sig att komma överens och att 
kommunicera med varandra för att komma till en lösning. 
 
Åldersintegrerat 
 
Ma/ke-läraren för upp att det åldersintegrering som ett specifikt syfte. Sve-läraren för upp 
åldersintegreringen i samband med att det också är mobbningsförebyggande: eleverna lär känna 
varandra vilket skapar en trygghet. 
 
Påverkan på det egna ämnet 

 
Alla lärare anser att något av deras ämnen är möjliga att få in på ett bra sätt i ett 
ämnesövergripande projektarbete. Dock anser specialpedagogen att just specialpedagogiken är 
svår att få in i projektarbete, då eleverna inte klarar av ansvaret. Även ma/id-läraren anser att 
matematiken kan ibland vara svår att få in på ett meningsfullt sätt.  
 
Hinder 

 
Ämnet blir formalia 
 
Ma/id-läraren finner att ibland fyller hennes ämnen matematik och idrott inget syfte i ett 
ämnesintegrerat projektarbete. Det är endast med för sakens skull. Men det berikar inte hennes 
ämnen. Hon ger två exempel på detta när hon citerar andra lärare- ”då har dom andra lärarna sagt 
att det är bra att dom får röra på sig” angående idrotten och ”titta här eleverna ska gå handla mat” 
angående matematiken. 
 
Ämnet är svårt att integrera med andra ämnen 
 
Eng/spa-lärare anser att ämnet kan vara svårt att integrera med andra ämnen. Detta beroende helt 
enkelt att t ex spanskan inte passar in i ett ämnesintegrerat projektarbete. Dock fungerar 
projektformen utmärkt när det endast är ämnesspecifikt i engelska eller spanska. Han beskriver 
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hur han i en tidigare skola arbetade med andra språklärare, och hur de då blev mer naturligt att 
arbeta tillsammans i projekt. Även sve/spec-läraren ansåg att specialpedagogiken var svår att 
integrera i ett projektarbete. Dock utifrån att eleverna inte klarar av det sociala samspelet i ett 
projektarbete. 
 
Krävs mer resurser 
 
Sve-läraren nämner lokalbrist när alla elever ska arbeta med ett projekt samtidigt. Det finns 
endast begränsat med utrymme i tekniksalarna, vilket ställer till bekymmer när det är ett 
teknikprojekt. 
 
Tidskrävande 
 
Sve/spec-läraren anser att all ”gråtid” försvinner under ett projektarbete. Det krävs att lärarna är 
ständigt på plats med eleverna och hjälper till. Ma/ke-läraren uttrycker en frustration över att 
planeringstiden inte respekteras av ledningen, utan att ledningen anser att lärarna ska hinna med 
diverse möten under tiden. Eng/spa-läraren anser att projektarbete kräver mycket planeringstid, 
vilket lärare idag inte alltid har tid med p.g.a. andra krav i skolan. 
 
En del klarar inte av arbetsformen 
 
Sve/spec-läraren menar på att eleverna som går i specialpedagogik inte klarar av arbetsformen i 
ett projektarbete. De kan inte samarbeta på ett tillfredsställande sätt. Dessa elever behöver alltså 
mer struktur och lärarstyrning. So-läraren menar på samma sak, ca 20% av eleverna klarar inte av 
arbetsformen enligt honom. Dessa elever ”förstår inte poängen”. Eng/spa-läraren menar att vissa 
grupper klarar inte av egenansvaret då eleverna är för omogna. 
 
 
 
 
 

Diskussion 
 
Alla sju informanter är tydligt nöjda med att kunna arbeta med ämnesövergripande projekt. 
Informanterna anser att en av projektmetodens förtjänster är att den ger eleverna möjlighet att 
själva bestämma över en del av undervisningen. Arbetsformen tar till vara på elevernas egna 
intresse. Persson sätter detta i samband med  att undervisningen är laborerande och undersökande. 
Även Svedberg  finner i sin undersökning hur lärarna uppskattade att kunskapen blev 
vardagsanknyten och att eleverna fick en bättre inblick för helheten i ett projektarbete.  
Kunskapen sätts i ett sammanhang. De olika skolämnena blir inte isolerade från varandra.  
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Ma/id läraren menar nämligen att pedagogiken gör att eleverna förstår bättre sambandet mellan 
matematiken i klassrummet och matematiken som t.ex. behövs för att kunna skapa Google. 
Eng/spa-läraren anser att projektarbetet ger eleverna möjlighet att sätta det främmande språket i 
en mer kontextbunden situation, inte lika styrt av läroböckerna. Trä-läraren anser att eleverna får 
inblick i hur allting egentligen hänger ihop. Alltså en kontinuerlig och kontextbunden inlärning, 
istället för en kontextfri inlärning. Ett annat resultat som denna undersökning har kommit fram till 
är hur kunskapen förankras bättre i projektarbetet. Detta anser jag hänger samman med hur 
kunskapen förankras i en verklig kontext.  

 
Detta att kunskapen inte är isolerad, utan en del av en större helhet; det är detta som är ett av det 
ämnesövergripande projektarbetets huvudsyften. Ett annat huvudsyfte är att det är en deltagande 
undervisning. Mina informanter anser att eleverna blir aktiva deltagare i undervisningen. Persson 
beskriver hur eleverna och lärarna samarbetar på ett helt annat sätt. Detta är någonting som mina 
informanter anser vara särskilt viktigt. Det handlar om elevdemokrati i praktiken. Att det är en 
deltagande undervisning hör även ihop med att projektarbetsformen tar fasta på elevernas egna 
intresse. När det är elevens egna intressen som är i förgrunden, då skapas även en positiv 
lärandemiljö. Nyfikenhet föder kunskap.  
 
Jakobsson fann att skillnaden mellan olika elevers framgång låg i hur effektiva strategier dessa 
använder. De mest framgångsrika eleverna lyckas identifiera "nyckelfrågor". Att just kunna ställa 
frågor är något som informanterna i denna undersökning finner vara ytterst viktigt. Informanterna 
menar att eleverna lär sig att ställa frågor i det ämnesövergripande projektarbetet, vilket är ett 
resultat av att de tvingas att problematisera för att kunna lösa de hinder som de ställs inför under 
projektets gång. Att utveckla framgångsrika strategier för lärande handlar därmed om att eleverna 
får möjlighet att utveckla sin kompetens i att kunna ställa de rätta frågorna, eller de så kallade 
"nyckelfrågorna".  
 
Jakobsson och Otterborg tar upp samarbetets eller "teambuildningens" funktion i ett 
projektarbete. Mina informanter anser det sociala samspelet vara av särskild stor vikt vid det 
ämnesövergripande samarbetet. Arbetsformen skapar en uppmuntrande miljö, där alla uppmuntras 
att vara medbestämmande. Eleverna lär sig att samarbeta, vilket även Jakobsson anser vara ett 
syfte i projektarbetsformen. I denna undersökning träder två aspekter av samarbete fram, som jag 
anser höra ihop med Jakobssons fynd. Nämligen att eleverna blir inte bara tryggare av att de lär 
känna varandra, men denna trygghet skapar även bättre förutsättningar för fortsatt lärande. En 
informant i min undersökning talar om hur projektarbetet lär eleverna att se saker och ting ur nya 
perspektiv, vilket är ett resultat av att arbetet sker i grupp; den är inkluderande, den tar till vara på 
allas röster. En annan informant för upp således hur projektarbetet fördjupar elevernas kunskaper, 
då arbetet sätter kunskapen i ett större sammanhang och utgår ifrån elevernas egna 
kunskapsintresse.  
 
En annan viktig aspekt som jag ännu inte har fört upp i diskussionen är hur eleverna lär sig att 
lära. Men kanske bör sätta det i samband med läroplanerna från Lpo -94 och framåt, såsom jag 
beskrev under rubriken ”styrdokument” om Lgr 11 och om dess syn på hur undervisningen ska 
resultera i att eleven tillägnar sig förmågan att själv ansvara för sin kunskapsprocess. Enligt 
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informanterna är projektmetoden ett utmärkt sätt att utveckla denna aspekt av undervisningen. 
Eleverna övar sig i att planera och organisera sin egen undervisning.  
 
Angående hur lärarnas egna ämnen berörs av det ämnesövergripande arbetet så finner en del 
informanter att deras ämne riskerar att bli formalia. Den fyller inget egentligt syfte. Men alla 
informanter är dock positiva till det ämnesövergripande arbetet. Jag anser dock att denna andra 
punkt, nämligen hur det egna ämnen berörs av det ämnesövergripande arbetet redan är inbakad i 
de andra svaren om positiva möjligheter eller syften angående arbetsmetoden, att det blir svårt att 
ha denna fråga som en enskild punkt. Det är snarare så att allting hänger samman. Vilket är vad 
denna undersökning också har kommit fram till.  
 
Men vad som kanske är det största problemet som denna undersökning fann i 
projektundervisningen, är att vissa elever faller bort och inte klarar av friheten som metoden för 
med sig. Projektmetoden kräver nämligen ett stort engagemang från alla elever. Svedberg anser i 
sin undersökning att hela projektarbetet riskerar att fallera om en eller flera elever inte engagerar 
sig i det gemensamma arbetet. En informant menar på att så många som 20 % av eleverna inte 
klarar av ett projektarbete. Att en av fem elever inte klarar av undervisningen innebär givetvis ett 
stort underbetyg för metoden. Frågan är om en metod där en av fem elever inte överhuvudtaget 
hänger med i arbetet bör ses som en acceptabel undervisningsmetod.  
 
Men frågan är dock att i hur stor grad kan man skylla detta bortfall på just den projektbaserade 
metoden? Även i den vanliga undervisningen är det många elever som idag inte klarar av 
undervisningen. Det finns därför helt enkelt för lite underlag i denna undersökning för att dra 
några generella slutsatser, mer än att det är ett tydligt identifierat problem. För att diskutera 
bristen på engagemang behövs det därmed en vidare undersökning om vilka faktorer det är som 
bidrar till denna brist på engagemang. De resonemang som förs fram bland informanterna själva 
är att vissa elever är för omogna, eller helt enkelt inte ”klarar av” egenansvaret.  
 
Jakobsson menar att elever som inte ser helheten, utan endast ser kunskapen i enskilda delar, har 
svårt att utveckla sin kunskap i projekt på egen hand. Jakobsson menar att det handlar om en 
"reproducerande lärarattityd". Även Österlund för fram detta när hon beskriver hur vissa elever 
inte kopplar ihop begreppen med verkligheten. Det kanske är detta som är kruxet. Men i denna 
undersökning framträder dock att en del elever helt enkelt inte är mogna nog eller klarar inte av 
egenansvaret. Detta är något Svedberg för fram när hon beskriver hur bristen på engagemang kan 
fälla ett projektarbete.  
 

Betydelse  
 
Svedberg för upp i sin undersökning hur pass viktigt engagemanget är för ett projektarbete som 
baseras på det kollaborativa lärandet: att om vissa elever inte är lika engagerade som andra så 
äventyras hela idén med projektet. Till denna slutsats har även min undersökning lett fram till. 
Det är helt enkelt för många elever som inte lyckas eller kan arbeta under projektformen. Detta 
anser jag vara en ytterst viktig fråga för alla lärare och skolor som arbetar med projektbaserat 
lärande. Hur ska man fånga upp dessa elever som inte hänger med i denna undervisningsform? 



 

32 

 

Jag anser att det inte finns något enkelt svar på denna fråga, i så fall hade det från början inte varit 
ett problem om det hade varit ett lättlöst sådant.  
 
Det som däremot träder fram i denna undersökning är hur väl pass det ämnesövergripande 
projektarbetet lyckas ta till vara på elevernas nyfikenhet; hur väl den stimulerar kreativitet, får 
eleverna att själva ställa frågor och inte endast svara på dem. Men metoden är inte heller endast 
en undervisningsmetod, utan även en metod som har många positiva sociala effekter: den 
förebygger mobbning, lär eleverna att respektera varandra och skapar därmed ett bättre skolklimat 
där eleverna känner trygghet och ro.  
 

Reflektion över forskningsprocessen 
 
Denna undersökning har dels varit en insikt i hur krävande ett vetenskapligt arbete faktiskt kan 
vara, men dels även en insikt om att hur krävande ett sådant arbete än må vara, så leder allt hårt 
arbete till frukter som annars inte hade varit möjliga att nå utan denna vetenskapliga ansträngning. 
Det jag främst har lärt mig från denna process som uppsatsarbetet innebär, är hur ett vetenskapligt 
arbete bör struktureras. Därmed kommer mina framtida uppsatsarbeten att kräva mindre tid i 
anspråk angående själva konstruktionen av uppsatsens olika delar, och frigör istället tid för själva 
innehållsarbetet.  
 
Om jag dock hade valt att föra undersökningen på ett annat sätt än en intervjustudie, så hade jag 
enligt min mening inte fått ett lika stort personligt utbyte av forskningsprocessen. Givetvis hade 
en enkätundersökning inneburit en större reliabilitet. Jag hänvisar här till mina tidigare 
resonemang i metoddelen. 
 

Nya frågor/Vidare forskning 
 
Jag har redan hunnit beröra de frågor som denna undersökning leder till. Jag tror också att även 
om denna undersökning är måhända begränsad i sin omfattning, så lyckas den väl med att föra 
fram olika aspekter om det område som jag har undersökt: ämnesövergripande 
projektundervisning. Min undersökning är till särskild hjälp för dem som väljer att genomföra en 
större undersökning om problematiken kring det ämnesövergripande projektarbetet. Det som då 
vore särskilt intressant att undersöka är hur att lyckas få med alla elever, och inte bara fyra 
femtedelar av dessa.  
 
Det vore även intressant att undersöka ifall det är någonting i projektmetoden i sig som behöver 
utvecklas för att fånga upp de elever som inte blir tillräckligt engagerade i projektundervisningen, 
eller om det måhända är i tillämpningen som det brister. Vilka verktyg, metoder och resurser är 
det i så fall som krävs? Jag anser detta vara ett högaktuellt ämne med tanke på att eleverna idag 
åläggs allt mer egenansvar för kunskapsinhämtningen inom skolan.  
 
Därmed är vi framme vid den sista frågan i uppsatsen: om hur väl pass jag lyckades besvara 
frågorna som jag ställde i ”syfte och problem”? På ett plan anser jag att jag lyckades väl; jag kom 
fram till klara svar angående mina informanters syn om såväl syfte, möjligheter och hinder i 
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projektundervisningen. Däremot anser jag att jag hade kunnat undersöka den ämnesövergripande 
aspekten i projektundervisning på ett bättre sätt. Även om jag i denna undersökning kom fram till 
vissa resultat om denna aspekt, anser jag att jag hade kunnat ställa noggrannare frågor om i hur 
hög grad den ämnesövergripande aspekten påverkar elevernas inlärning inom de olika ämnena. 
Jag är därmed inte fullt ut nöjd. Jag kom givetvis fram till ett flertal intressanta svar, men jag hade 
gärna specificerat i vilken grad den ämnesövergripande aspekten blir utnyttjad i inlärningen.  
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