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ABSTRACT 

Visnja Fazlinovic 

 
En studie av hur elevers erfarenheter av att arbeta projektinriktat påverkar deras 
prestationer i kursen Projektarbete 100 poäng och deras förmåga att samarbeta 

 
 

A study of how experience of project-orientated work among students affects their 
achievement in the course Project work 100 points and their cooperativeness  
 

Antal sidor: 41 

Undervisningen i svensk gymnasieskola ska utformas enligt skollagen och läroplanen. De 
dokumenten ger riktlinjer för undervisningen och en stor frihet att utforma den på så sätt att 
målen uppnås. Några av de målen är: ”Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta 
initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans med 
andra. Skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens” (Lpf 94:1.2). 
Ett sätt att uppnå det är att låta elever arbeta i projekt. Att få arbeta i projekt innebär att lära sig 
och till slut kunna formulera och avgränsa ett problem, upprätta en plan för arbetets 
genomförande, omsätta denna plan i praktisk handling och kritiskt värdera utfallet av det egna 
arbetet. Projektarbete som arbetsmetod i undervisningen vilar på progressivismen som teori. Det 
är också en mycket vanlig arbetsform i arbetslivet. En kurs där alla elever får göra ett arbete i 
projekt är kursen Projektarbete, som sedan år 2000 är en kurs för alla gymnasieelever i åk3. 
Elever vid en del skolor och program jobbar mer i projekt än andra, även under tidigare årskurser 
och detta i grupp med andra. 
Syfte med denna uppsats är att få se om arbetsformen är representerad vid några gymnasieskolor 
och i så fall på vilket sätt, samt om elevernas erfarenhet av arbete i projekt får någon inverkan på 
deras prestation i Projektarbete och i så fall vilken? Påverkas även deras förmåga att arbeta med 
andra?  
För att studera det genomförde jag en enkät bland elever som läste både studieförberedande och 
yrkesförberedande utbildningar vid de skolor som beskrivs i undersökningen och kompletterade 
det med några intervjuer. Intervjuerna genomförde jag med elever som redan deltog i enkäten och 
gav sitt medgivande för en eventuell intervju. 
Det presenterade resultatet baseras på vad elever har svarat i enkäten och vad några av dem har 
sagt i intervju. Resultatet visar att de skillnader som finns är störst mellan program och mindre 
inom samma program vid de olika skolorna, beträffande hur mycket arbete i projekt är 
representerat i undervisningen. Resultatet visar även att elever som är vana att arbeta i projekt 
tycker att det innebär att de presterar bättre i kursen Projektarbete, samt att det bidrar till att öka 
förmågan att samarbeta med andra.  
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1. Inledning 
 
I detta kapitel beskriver jag hur det ses aktuellt att tala om projektarbetsformen som en 
undervisningsform i den moderna gymnasieskolan. Jag kommer också att gå in på mina egna 
erfarenheter av och mitt intresse för ämnet i frågan. Jag kommer att behandla både 
projektarbete som en undervisningsform och kursen Projektarbete PA 1201 100p. Det 
sistnämnda kommer jag fortsättningsvis att kort benämna kursen Projektarbete. 
 
 

1.1. Projektarbete i 2000-tals skola – varför och hur? 
 
Projektarbete som ett arbetssätt kom in i den svenska gymnasieskolan, åtminstone inom 
kursen Projektarbete som inrättades år 2000 som en avslutande kurs i nuvarande 
gymnasieutbildningen.  
Syftet med kursen är att kunna formulera och avgränsa ett problem, upprätta en plan för 
arbetets genomförande, omsätta denna plan i praktisk handling, samt att kunna kritiskt värdera 
utfallet av det egna arbetet.  
Vid samma tid blev även teknikprogram ett nationellt program i den svenska gymnasieskolan, 
vilket utgör en skillnad jämfört med tidigare praxis. Tidigare låg ofta teknikutbildning på 
gymnasienivå inom ramen för naturvetenskapsutbildning. Skolor själva fick nu utforma sitt 
teknikprogram i stor utsträckning, där man fick välja en hel del kurser utifrån egna 
målsättningar med utbildningen. En del skolor utformade teknikprogram som 
yrkesförberedande utbildning, medan andra valde att utforma det som en studieförberedande 
utbildning. Det sistnämnda alternativet blev det som kom att gälla i den skola jag jobbar vid. 
Vår målsättning var och är fortfarande att ha en röd tråd i utbildningen. Det har vi försökt 
åstadkomma till stor del med arbete i projektform. 
När kursen Projektarbete PA1201 100p tillkom, såg många det som ett tillfälle att i ett stort 
arbete visa vad man har lärt sig på teknikprogrammet. Erfarenhet av projektarbetsformen 
ansågs bidra till att de studerande tillägnar sig kompetens som det föränderliga samhället 
kräver och genom att göra ett projektarbete blir de förtrogna med projektarbetsformen. I 
arbetslivet är projektarbete en mycket vanlig arbetsform, vilken förutsätter medarbetarnas 
olika kompetenser som t ex social kompetens och samarbetsförmåga.  
Går det, genom att arbeta i grupp med andra, under givna förutsättningar och från början 
kända resurser (personal, material, och tid), att höja sin prestation även i kommande uppgifter 
upplagda på liknande sätt? 
Samarbete med arbetslivet i trakten har en betydelsefull roll, som gör det möjligt att i tidiga 
utbildningsstadier se hur det är i verkligheten. Det innebär även en möjlighet att redan som 
elev få in en egen fot i företaget och göra något ”på riktigt”. En utvecklad 
fadderföretagsverksamhet banar väg för elever att göra sitt arbete i kursen Projektarbete PA 
1201 100poäng direkt i företaget.  De aspekter jag här nämner är till stor del verklighet för oss 
på skolan. 
Det kan vara att den allmänna samhällsutvecklingen är anledning till att projektarbete kommit 
just nu som en läroform (Skrøvset & Lund, 2000). Dagens arbetsliv är i en snabb, ständig 
förändring, som styrs av de sammansatta och av varandra beroende faktorerna på den globala 
marknadsplanen. Snabb utveckling av kunskap och teknisk förmåga i vår moderna tid ökar 
risk för en mer splittrad värld mellan erfarenhet och formell utbildning. Därför ligger ett 
ytterst stort ansvar på utbildningen att överföra båda delarna så att man med kommunikation 
som process 



uppnår mål för utbildningen och att erfarenhet som överförs blir en gemensam egendom 
(Dewey, 1997). 
Vilka slags elever skolan ska utbilda har blivit en allt mer viktigare fråga, med tanke på det 
föränderliga samhälle vi lever i. Dagens elever och studenter står inför utmaningar och en 
ovisshet, som i stort var okända för tidigare generationer. Detta gäller främst tillgången till 
information. Möjligheterna att inhämta information i dagens samhälle är många. 
Informationsflödet är stort och informationen är mestadels tillgänglig, i stort sett, för alla. 
Frågan är snarare vem som är kapabel att hantera den tillgängliga informationsmängden. 
Därför blir det väldigt viktigt att kunna hantera och välja ut rätt information. 1900-talet har 
visat människans stora förmåga att lära och att erövra kunskaper. Skolan som institution kom 
till i ett informationssamhälle. Vi lever nu i ett informationsrikt samhälle, vilket inte 
nödvändigtvis är ett kunskapsrikt samhälle. Information måste granskas, värderas och 
bearbetas. Med andra ord måste information växa till kunskap (Lundgren, 2000). Det är dessa 
elever som så småningom ska ut på arbetsmarkanden, där kunskaper som krävs har blivit en 
färskvara. Det innebär att en hel del av utbildningen försiggår efter den avslutade officiella 
utbildningen, dvs. som en del av arbetslivet. Delar av de kunskaper man inhämtat under sin 
skolgång kommer att vara inaktuella redan efter den avslutade utbildningen. Därför är det 
viktigt att eleverna i sin grundutbildning lär sig inte enbart den aktuella kunskapen, det blir 
ännu viktigare att lära sig hur man skaffar nya kunskaper. 
Dagens skolas uppgift är att utbilda elever som ska förmå att hantera den sammansatta 
nutiden och likaväl kunna finna sin plats, behålla och utveckla den i morgondagens samhälle. 
Vi lever i den tid där all kunskap kan ifrågasättas och därmed knappast kan förväntas vara 
beständig. För att kunna orientera sig i den komplexa verkligheten, behöver unga människor 
tillägna sig och utveckla egenskaper som självständighet, ansvarstagande, samarbetsförmåga 
och kritiskt ställningstagande. 
 
 

1.2. Min egen erfarenhet och mitt intresse 
 
I det här arbetet försöker jag belysa en fråga som är mycket närvarande i det område jag 
jobbar med inom min lärartjänst. Det handlar om projektinriktat arbetssätt och om kursen 
Projektarbete i gymnasieskolan. Jag har för nuvarande min lärartjänst på teknikprogrammet 
och undervisar i teknologiämnena. Jag träffar mina elever ganska många timmar i veckan. Det 
är inte sällan att en elev har haft mig som lärare både i åk1 och åk 2 och åk 3. Om man som 
lärare har en kontinuitet med eleven inom ett område i flera år och dessutom flera timmar i 
veckan, då får man möjlighet att utforma undervisningen på ett sätt som mera liknar det 
arbetssätt man har i arbetslivet: med större uppgifter som löper över längre tid, med kända 
resurser, både materiellt och personalmässigt. Enkelt uttryckt, man får möjlighet att arbeta på 
ett projektinriktat arbetssätt. Min tidigare universitetsutbildning i arkitektur kan ha bidragit till 
mitt stora intresse för just den arbetsformen. Vissa läsår har även matematikundervisning på 
andra program eller utbildningar ingått i min tjänst. Som vårt pedagogiska arbete på skolan är 
utformat inkluderar det att vi pedagoger har diskussioner om hur vi på bästa sättet ska kunna 
uppnå målen för vår verksamhet, där man hela tiden ska se varje enskild elev, förstå dennes 
behov, analytiskt kartlägga dennes förmåga och finna vägar till att eleven presterar utifrån sin 
förmåga. Jag har upptäckt en del skillnader i vårt, inte minst mitt sätt att arbeta i teknik och 
matematik. De undervisningsmiljöerna var utformade på olika sätt när jag fick möta dem. 
Under de gångna åren har jag reflekterat över hur jag själv gjorde när jag började min 
nuvarande tjänst, samtidigt som jag hela tiden varit nyfiken på vad mina kollegor tycker om 
de frågorna. Tjänstens natur gör att man kommer i kontakt med andra skolverksamheter och 
blir intresserad av hur andra ser på saken. Kontakter med lärare på andra skolor har gett mig 



den möjligheten.  
Jag tror att jag delvis har anpassat mig till den miljö som jag mötte och hela tiden delvis 
strävat efter att få en bild av i vilken grad eleverna ser sammanhang i undervisningen. Jag tror 
att ett arbetssätt där själva undervisningsstoffet knyts an till frågor och problem i verkliga 
livet, där egen erfarenhet får sitt naturliga utrymme i problemlösningen och där ämnena går 
över i varandra gynnar elever på ett positivt sätt. Jag har också insett att det inte är lätt att 
distansera sig från en inbyggd och etablerad syn som vilar på indelning i ämnena. Det mest 
intressanta för mig visade sig så småningom vara vad eleverna tyckte om det.  
Utifrån mina kollegors och mina tankar kring projektarbetsformen, har jag i mitt arbete jobbat 
med den här frågan och denna gång med eleverna. Jag kommer i min uppsats både att 
diskutera projektinriktat arbetssätt (projektarbete i allmänhet) och kursen Projektarbete. 
Jag vänder mig i det här arbetet till skolledning, lärare i allmänhet och till elever. Genom att ta 
del av mina resultat, kan lärare få svar på frågor i sitt arbete, kanske få nya idéer eller lösa 
dilemman man längre haft. Lärare kan antigen stimuleras till att driva på med projektinriktat 
arbetssätt eller få en bekräftelse på varför man inte vill ha det arbetssättet. Elever kan 
instämma med eller opponera mot resultat utifrån sin syn på lärande.  
 
 

2. Syfte 
 
Syftet med arbetet är att visa om och i så fall hur ett projektinriktat arbetssätt är representerat 
vid några gymnasieskolor och inom olika program vid de valda skolorna. Syftet är också att 
belysa på vilket sätt ett projektinriktat arbetssätt kan bidra till elevers lärande. 
Genom att göra en undersökning på bredden angående förekomsten av projektinriktat 
arbetssätt i undervisningen och på djupet angående en eventuell inverkan på elevers lärande 
kommer jag att söka svar på följande frågor: 

1. Har elevers erfarenhet av arbete i projekt någon inverkan på deras prestation i 
kursen Projektarbete PA 1201 100p och i så fall vilken? 

2. Har elevers erfarenhet av arbete i projekt någon inverkan på deras förmåga att 
arbeta tillsammans med andra?  

 
 

3. Bakgrund  
 
I detta kapitel redogör jag först för teori som ligger till grund för projektarbetsmetoden. 
Fortsättningsvis ger jag en beskrivning av projektmetodens uppkomst, dess historiska 
utveckling, karaktär och principer, samt som jag redogör för vilken innebörd av 
projektmetoden ämnet min uppsats knyts an till. Avslutningsvis lägger fram motiv för 
projektarbete i styrdokument för svenska gymnasieskolan.  

 
 
 
 
 

3.1. Teori 
 
Teorin projektmetoden vilar på är progressivismen. Progressivismen som rörelse i 
utbildningen bildades på slutet av 1800-talet i USA och har till sin grund den pragmatiska 
filosofin med William James som en av dennas företrädare.  



Grundaren av progressivismen är John Dewey (1859-1952). Deweys teori om progressiv 
pedagogik innefattar en pedagogik som har respekt för individens begåvning, intressen och 
erfarenheter, respekt för egna initiativ och självstudier, respekt för aktiviteter som stimulans 
för inlärning. Den uttrycker behovet av tillräcklig yttre frihet och informell anda, samt en tro 
på sociala kontakter, kommunikation och samarbete (Dewey, 2004). 
Deweys inflytande har varit stort såväl på grundskolor och yrkesutbildningar som på förskolor 
och folkskolor. Dewey är lika mycket filosof som pedagog. Sin filosofiska bana började han 
som Hegels anhängare, då han talar för de universella sanningarnas betydelse för uppfostran. 
Under hela sitt liv behåller han ett dialektiskt synsätt när det gäller problemformulering.  
Senare påverkas Dewey av William James’ pragmatiska filosofi, som går ut på att allt 
tänkande och alla begrepp måste prövas efter sina konsekvenser i verklighetens värld och inte 
efter några universella sanningar. En enkel beskrivning av den filosofin kan vara: ”Det som 
fungerar är bra” (Elkind, 1976).  
Progressivismen i utbildningen går ut på att utbildningen främst har en social funktion i 
samhället och att skolan är samhällets styrinstrument både när det gäller elevernas egen 
utveckling och samhällets framtid. Utbildningsprocessen har sin psykologiska och sin sociala 
sida, vilka är förbundna med varandra och ingen av dem får försummas utan negativa följder. 
Dewey menar att utbildning är grundläggande metoden för sociala framsteg och reformer. 
Det är en social process med möjligheten för individen att ta del av mänsklighetens sociala 
medvetande. Den Dewey ger stort utrymme åt den enskilda elevens fria växt och utveckling. 
En verklig utbildning sker när barnets begåvning stimuleras av krav från den sociala 
omgivningen. Genom att delta i någon gemensam aktivitet med sina medmänniskor, tillägnar 
sig individen möjligheten att utveckla sina attityder. Om utbildning utformas så att den bidrar 
till att aktiva vanor som tanke, uppfinningsförmåga och initiativ bildas hos unga människor då 
växer man som människa (Dewey, 1997). 
  
Han betonar nödvändigheten av att överge ett förlegat ämnesindelat lärostoff till förmån för 
ett arbete med de praktiska problem som eleverna skulle möta i samhället. Därför bör den 
skarpa indelningen mellan teori och praktik övervägas. Vi har inte en serie av olika världar 
och vi lever i en värld där alla sidor går in i varandra.  
 
Med sin dialektiska synsätt ställer han ofta olika begrepp mot varandra för att peka på de 
möjligheter som ett växelspel mellan de båda företeelserna kan erbjuda. Dewey behandlar 
relationen mellan individ och omvärld som en dialektisk process. Eftersom skolan är främst 
en social institution och en form av samhällsliv, är det livet i gruppen som styr barnet i dess 
arbete och disciplin växer ur det livet.  
 
Han betraktar pedagogiska frågor utifrån det organisatoriska samspelet mellan utbildning och 
personlig erfarenhet. Individen utvecklas genom ett samspel med sin omvärld, lär sig 
benämna denna värld, lär sig sociala regler och lär sig förstå sammanhang. Eftersom barnets 
aktiva sida kommer före den passiva sidan man ska låta barnet skapa sig föreställningar och 
bilda begrepp (Dewey, 2004). Denna dialektiska tanke framkommer i alla hans skrifter. 
Uttryck learning by doing återspeglar en syn på människan som aktiv gentemot sin omvärld, 
där utveckling är en arbetsuppgift för människan. Därför ska i utbildningen eleven ges 
möjligheter att aktivt pröva och experimentera. En progressiv skola är en levande 
skolbyggnad där eleverna varje dag får ha kontakt med flera lärare under olika 
aktivitetsformer. Utbildning är inte en förberedelse för ett kommande liv. Den är en 
levnadsprocess och en fortgående rekonstruktion av erfarenheter som tar sig uttryck i olika 
former. Den utbildning Dewey förespråkar har elevens intresse och aktivitet som 
utgångspunkt för ett målinriktat arbete. Lärare ska se till att elevens utveckling aktivt 



stimuleras, breddas och fördjupas. Detta ställer höga krav på lärarens ämnesmässiga och 
pedagogiska kunskaper. Under lärarnas ledning utvecklas gemenskap och demokratiskt 
samspel och samarbete. Deweys projekt intelligent action går ut på att tanke och handling ska 
ses som ett eller att de förhåller sig dialektiskt till varandra. Detta inkluderar ett krav på att 
reflektera över sina handlingar. Teori och praktik är varandras förutsättningar, inte varandras 
motsatser och ingendera ska värderas högre än den andra. Därmed ska den traditionella 
ämnesindelningen överges till förmån av arbete som är problemförankrat i vekligheten, där 
varje elev uppmuntras och stimuleras till sin högsta prestation. Denna typ av undervisning 
grundar sig på erfarenhet och inte på disciplin och auktoritet, vilket inte innebär att all 
erfarenhet har samma värde och ännu mindre att disciplin uteblir. Disciplin blir inbyggd i 
läroprocessen, där noga utvalda erfarenheter ligger till grund för undervisning.  
Det pedagogiska värde som erfarenhet har kan bedömas efter två kriterier: kontinuitet och 
växande. Kontinuitet kan tolkas som ett behov av att det man upplever under inlärningen 
utnyttjas just nu och inte sparas till något långsiktigt mål. Växande som befrämjar utbildning 
ska skapa möjlighet att leda till fortsatt växande i nya riktningar. Dewey skriver att frågan om 
val och strukturering av lärostoffet är den svagaste punkten i de progressiva skolorna. Han 
menar att det är pedagogens uppgift att välja ut av den existerande erfarenheten ett lärostoff 
som verkar vara relevant och den uppgiften ska inte överlämnas enbart till eleven. En frihet 
att få observera och göra bedömningar utifrån meningsfulla mål ska ges den som lär sig. Det 
är lika viktigt med den inre friheten, tankefriheten som med den yttre, fysiska friheten. Den 
yttre friheten är enbart ett medel att erövra den inre friheten som leder till inlärning. En inre 
frihet är även en förutsättning för demokratiutövning så i samhället i helhet som i skolan.  
 
Den progressiva pedagogiken framhäver gärna betydelsen av egna drivkrafter som önskvärda 
inslag i utbildningen. Dewey menar att en stark egen drivkraft ska bidra till att en önskan 
omvandlas till ett handlingsplan och handlingsmodell, därigenom ska ett syfte formuleras. 
Genom att studera och observera förhållandena, skaffa sig kunskap om liknande situationer 
som har hänt tidigare och bedöma vad erfarenheten betyder. På så sätt skiljer sig egen 
drivkraft från en impuls eller önskan Att ta eget ansvar för arbetet ingår i Deweys 
pedagogiska principer. Samtidigt inser han att alla elever aldrig kommer att göra det. Det 
kommer alltid att finnas de som redan innan de börjar skolan blivit offer för orättfärdiga 
förhållanden som råder utanför skolan och på så sätt antigen blivit passiva eller överdrivet 
lydiga så att de inte kan bidra med någonting. Å andra sidan kommer det alltid att finnas de 
som är oregerliga och upproriska. Förekomsten av fall av båda sorter ska inte, menar Dewey, 
störa att den allmänna principen om social kontroll inte grundas. Det blir pedagogens uppgift 
att ta itu med sådana fall (Dewey, 2004). 
 
Parallellt med den progressiva pedagogiken som utvecklades i USA utvecklades i Europa det 
som kallas reformpedagogiken, där man kan spåra en del likheter bl a i synen på den aktiva, 
samhällsbyggande individen. Reformpedagogik framträder som ett heterogent kulturellt 
komplex av föreställningar på skolans arenor. Idéhistoriska anknytningar finns till 
upplysningstidens tänkare bl.a. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), och Johann Heinrich 
Pestalozzi (1746-1827). Reformpedagogiken inkluderar respekt för individens och gruppens 
behov, inlärning i naturliga livssituationer, ett maximum av kommunikation och ett minimum 
av dominans och formalism enligt principen om frihet-under-ansvar (NE, 1998). 
 
 
     3.2. Projektarbetets historia, karaktär och principer 
 
En historisk översikt visar att projektarbete kan vara olika saker i olika sammanhang. Jag ska 



försöka undvika att ge en entydig definition av projektarbete, för det kan begränsa förståelsen 
för projektarbete. Det skulle strida mot den syn som ligger till grund för projektarbete. Jag ska 
i stället titta på de gemensamma drag som olika projekt kännetecknas av.  
Eftersom utbildning är en levnadsprocess och en fortgående rekonstruktion av erfarenheter 
som tar sig uttryck i olika former (Dewey, 2004) genom att ha en variation av arbetsformer i 
utbildningen, görs det möjligt för olika elever att tillägna sig kunskap på det sätt som gagnar 
en bäst.  
Redan på 1500-talet använde arkitekturstudenter i Italien projektarbete som ett avslutande 
arbete inom sin utbildning. Ordet ”progetti” hade innebörden av att vara fantasiövningar för 
arkitekturstudenter. Så småningom spred sig projektarbete även till andra studerande, men 
ansågs inte direkt som ett utbildningsmoment. Det var först under 1700-talet som 
projektarbetet blev ett obligatoriskt inslag i arkitekturutbildningen i Paris, där inspirationen 
kom från det italienska ”progetti”. Det var fortfarande enbart inom arkitektur- och 
ingenjörsutbildningar i Europa man pratade om projektarbete (Gerrevall & Håkansson, 2005).   
De europeiska erfarenheterna av projektarbete överfördes till USA på slutet av 1800-talet, där 
projektarbete fick sitt genomslag och sin beskrivning som en metod lämplig även för andra 
slags av utbildningar.   
Med reformrörelsen i USA på slutet av 1800- och början av 1900-talet talar man om en ny 
pedagogisk syn på lärande, progressivismen och om projektmetoden som en ny läroform som 
vilar på den nya pedagogiken.  
Projektarbete fick två olika innebörder vid amerikanska högskolor och universitet. Den ena 
utarbetades i början av 1900-talet i USA av William Heard Kilpatrick, en av John Deweys 
anhängare. Den innebörden av projektmetoden ses som en vidare utveckling av Deweys 
progressiva pedagogik. Kilpatrick var först Deweys student och därefter hans kollega vid 
Teachers College, Columbia University, New York. Han kom i kontakt med Dewey  redan 
1907 som student vid Teachers College och den kontakten hade de livet ut. 1918 publicerade 
Kilpatrick sin ”The Project Method”, en skrift på 18 sidor. Metoden applicerar den 
progressiva pedagogiken i klassrumsundervisning, där arbetets syfte sågs som nyckel till ett 
meningsfullt arbete med sitt eget inre värde. 
Han lanserade projektmetoden som en ny metod i undervisningen och gjorde en 
systematisering av begreppet. Metoden hade en öppen inriktning på så sätt att projektarbete 
utgjorde kärnan i studierna, där frågeställningar var utgångspunkter för studier. Kilpatrick 
tyckte att barn lär sig bäst i en interaktiv process i grupp med sina skolkamrater, där föräldrar 
och samhälle har ett aktivt inflytande, där eget självförtroende, samarbetsförmåga, eget 
initiativ och även lek är viktiga inslag i inlärningsprocessen. Projektmetoden applicerade den 
progressiva pedagogiken i klassrumsundervisning och kopplade ihop uppgift och demokrati, 
där projektets syfte sågs som mycket betydande för arbetets inre värde. Den centrala tanken i 
Kilpatricks utbildningskoncept är “We learn what we live.” Han själv uttrycker den tanken på 
följande sätt: “We learn what we live and then live what we learned,” and “We learn what we 
live and learn it to the degree that we live it” (Beineke, 1998).  
Som det framgår utvecklar han denna metod med hänvisning till Deweys skrifter, där han 
hämtar legitimiteten för den. Under 1920-talet fick metoden ett mycket starkt genomslag och 
gjorde honom känd i alla amerikanska pedagogiska kretsar. ”The child-centered study 
movement” utvecklas till en viktig reformrörelse (Englund, 1997). Således har projektmetoden 
sin utgångspunkt i den enskilde studerandes erfarenheter och vikten av samarbete och 
elevaktiva arbetssätt betonas, där förmåga att ta ansvar ska tränas upp. 
En annan innebörd av projektmetoden härstammar från 1800-talet och Calvin Woodward som 
var dekanus vid Polytechnic School vid Washington University i St Louis, Missouri. 
Huvuddragen är att studenterna fick genomföra ett projekt som avslutande arbete inom den 
högre utbildningen, där de fick möjlighet att tillämpa tidigare tillägnade kunskaper på ett 



autentiskt problem. Den varianten kan jämföras med dagens examensarbete. Det var ett nytt 
sätt att lösa en uppgift som föregicks av den konventionella utbildningen (Gerrevall & 
Håkansson 2005, Skrøvset & Lund 2000).  
En tillämpning av den progressiva pedagogiken kan man spåra i den s k Daltonplanen. 
Daltonplanen blev utformad av amerikanskan Helen Parkhurst 1922, som inspirerats bl a av 
Dewey. Planen väckte stor uppmärksamhet i flera länder och hade som huvudprinciper en 
anpassning av utbildningen till eleven med ett skräddarsytt program, befrämjade 
självständighet, utvecklade ansvar for eget lärande och elevens sociala färdigheter.  
 
Eftersom den progressiva pedagogiken från USA och reformpedagogiken från Europa har en 
del gemensamma drag, ter det sig naturligt att titta på utveckling av pedagogiken i Europa 
under samma tid man pratar om progressiva pedagogikens genomslag i USA, d v s runt 
sekelskiftet och vidare under 1900-talet. 1900-talet i Europa och i Sverige innebär tillkomst 
av nya akademiska social- och beteendevetenskapliga discipliner, bl a. psykologi. År 1910 
inrättades den första svenska professuren i pedagogik. Ett livaktigt ofta konfliktfyllt 
samhällsklimatet på kontinenten vid början av 1900-talet, bidrog till utvecklandet av flera 
olika reformpedagogiska initiativ. Reformpedagogikens mångfald exemplifieras av olika 
pedagogiska modeller bl.a. Montessoris pedagogik, arbetspedagogik med Marx, 
Kerschensteiner och Freinet och bildningshumanism-waldorfpedagogik med Steiner som 
företrädare. 
 
Metoden fick mer sitt genomslag i vissa europeiska länder än i de andra.  
En del av dem influerades starkt av projektarbete redan i början av 1900-talet, andra senare.  
I Tyskland lanserades arbetsskoleidén av Georg Kerchensteiner år 1912, som också var starkt 
influerad av Deweys pedagogik. Skolans uppgift enligt hans idé var att uppfostra dugliga 
samhällsmedborgare, vilket betydde att var och en skulle kunna bidra till kollektivet. 
Kerchensteiner menade att det stora flertalet av befolkningen ändå skulle vara yrkesutövare 
och bara ett fåtal intellektuella. Därför skulle skolan innehålla en hel del manuella 
yrkesområden och bygga upp elevernas erfarenhetskunskap genom bestämda arbetsprogram. 
Ett moment i arbetsskolan var att eleverna skulle föra arbetsböcker och skriva rapporter om 
sina egna iakttagelser och studier. Eleverna skulle själva utnyttja bibliotek för att få fram 
upplysningar om de ämnen de arbetade med. En stor del av arbetet skulle försiggå i grupper. 
Även om Kerchensteiner inte använder ordet projekt, kan man se flera gemensamma drag 
med innebörden av dagens projektarbete.  
När det gäller nordiska länder, var det först i den norska läroplanen från mitten av 1900-talet, 
som man kunde spåra Deweys inflytande.  
I norska grundskoleläroplanen från mitten av 1900-talet talas om att aktiva barn vill reda sig 
själva och vara självständiga. De vill också gärna vara med och välja sina arbetsuppgifter och 
diskutera arbetet. Under diskussionen av arbetet faller det sig naturligt att bilda grupper som 
samarbetar kring den uppgift som har valts. Det slog igenom i undervisningen vid Lärarskolan 
i Trondheim, men inte i grundskolor (Skrøvset & Lund, 2000). 
I Danmark startade reformpedagogiska fria klasser på grundskolenivå på flera platser redan 
1924 (Rifbjerg 1966, UR 2004). Själva projektarbetsmetoden lanserades som en alternativ 
didaktik år 1968 vid Roskilde Universitetscentrum av dåvarande lektor Knud Illeris. Han 
motiverade behovet av en sådan didaktik, samt formulerade principer för den. Därefter blev 
projektarbete den dominerande läroformen vid Roskilde Universitetscentrum.    
Inspirationen från Danmark gjorde att projektarbete blev en ingrediens i norska grundskolor 
och i den norska läroplanen från 1987 rekommenderas projektarbete som arbetsmetod 
(Skrøvset & Lund 2000). Den mer öppna projektmetoden har övergivits mer eller mindre till 
förmån för mer strukturerade utbildningsformer som problembaserat lärande och 



casemetoden. Casemetoden är en deltagaraktiverande undervisningsmetod. Den är 
studentcentrerad men lärarstyrd. Problembaserat lärande, PBL är en samlingsbenämning på 
utformning av utbildningssituationer som fokuserar utveckling av de studerandes 
självständiga lärande (www.ne.se). Dessa har liknande pedagogiska grunder, men är mer 
målinriktade till sin karaktär. Detta gäller universitetsutbildningar. 
Då frukterna av reformpedagogiska skolverksamheter i Danmark redovisades av Knud Illeris 
1991, saknade Sverige erfarenheter av reformpedagogiska praktiker.  Folkskolans 
undervisningsplan från 1919 blev ett tidigt uttryck för reformpedagogik i den svenska 
statskommunala skolan. 1927 och 1950 års svenska skolbeslut påverkades i viss grad av 
reformpedagogikens visioner. Emellertid framkom hinder för reformeringen av pedagogiken. 
Från mitten av 70-talet fick reformpedagogiska och progressiva visioner en renässans i 
Sverige. 70-tals debatten ledde till frågor kring kvalitet i lärandet som bl.a.  kom till uttryck i 
läroplanens (Lpo 94) differentierade kunskapssyn: fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet, ett nyanserat kunskapsbegrepp som förutsätter ett samspel med varandra. 
Under 1990-talet gjordes en översyn av den gymnasiereform i Sverige som kom att innebära 
det kursutformade gymnasiet Den gymnasiekommitté som svarade för översynen framförde 
då förslaget om en yrkesexamen. För att få en sådan yrkesexamen borde eleven: 
 

”…ha genomfört ett projektarbete som motsvarar en verklig arbetsuppgift  
inom det berörda yrkesområdet.” (SOU 1997: 107, s.121) 
 

Regeringens proposition ”Gymnasieskola i utveckling” (1997/98:169) talade om ett 
examensarbete som ett avslutande arbete i gymnasieutbildningen.  
Det blev inte så och istället för examensarbete blev det Projektarbete PA 1201 som avslutande 
arbete i gymnasieutbildningen.  
 
Projektarbete innebär planering, genomförande och utvärdering av ett arbete, där 
arbetsprocessen lika viktig som slutprodukten. Detta gäller både kursen Projektarbete och 
mindre omfattande arbete som görs i projektform. Kraven på produkten får gärna stå kvar, 
men processen ska inte försummas eller nedvärderas. Målet för skolans projekt är alltid 
lärande och därför bör man noga balansera med de två delarna. 
Ett projekt brukar vara en engångsuppgift som skall genomföras av en organisation inom 
loppet av en bestämd tid och med givna resurser. Ett projekt kännetecknas av 
problemorientering med anknytning till verkligheten och deltagarstyrning. Det som gärna 
betonas är att projektarbete ska utgå ifrån ett problem och inte från de enskilda ämnena.  
Kursen Projektarbete genomfördes för första gången under lå 2002/03 vid samtliga 
gymnasieskolor i landet. Enligt kursmålen syftar Projektarbete till att tillämpa och fördjupa 
kunskaper inom ett kunskapsområde inom ett program eller en studieinriktning. Genom att 
utföra ett projektarbete antas de studerande både kunna utveckla de kompetenser som det 
föränderliga samhället kräver och förtrogenhet med projektarbetsformen.  
 
Jag kommer att knyta an till Kilpatricks beskrivning av projektmetoden i min uppsats.  
 
 

3. 3. Motiv för projektarbete i styrdokument för gymnasieskolan 
 
Att arbeta i projekt i undervisningssyfte är ingen ny företeelse i sig. Den ofta knöts till olika 
ingenjörsutbildningar och det kan, tycker jag, ha sin förklaring i ingenjörsuppdragets natur. 
Ett ingenjörsuppdrag genomförs ofta som ett projekt: man har ett problem att lösa, man vet 
vilka resurser man har att disponera såväl personalmässigt som tid- och 



materiel/materialmässigt, samt att man vet vart man vill komma. Vägen till målet kan vara 
olika. Vanligtvis är det företaget som anlitar de som besitter kunskaper för att dra nytta av 
projektet. Arbete i projekt har funnits med i undervisningen som en arbetsform till och från. 
De senaste åren har arbete i projekt i gymnasieskolan aktualiserats med införandet av kursen 
Projektarbete och i min undersökning tar jag upp just det: den 2000-talets svenska 
gymnasieskola, de olika utbildningar som den erbjuder, möjligheter och rekommendationer 
som beskrivs i de aktuella skoldokumenten (läroplanen, programmålen och kursplaner) och 
elevers uppfattning av projektmetoden som en metod i undervisningen.  
Utgångspunkten för arbete i projekt är elevens intresse och vilja att lösa ett problem utifrån 
sin erfarenhet och omgivning. Därmed ska arbete bedrivas ämnesövergripande, d v s eleven 
ska betrakta problemet som det är i verkligheten – i sin komplexitet, inte indelat i särskilda 
ämnen eller kurser. Det bör ingå i elevernas lärande att ämnesindelningar faktiskt är något 
som har konstruerats av människor, medan verkligheten alltid är övergripande (Skrøvset & 
Lund, 2000). Därför bör barnens egna sociala aktiviteter vara anknytningspunkt för 
skolämnena och inte enskilda ämnen som historia, naturvetenskap osv. (Dewey 1997, 2004). 
Den aktuella läroplanen för gymnasieskolan Lpf 94 lär: 
 

”Utvecklingen i yrkeslivet innebär bl.a. att det behövs gränsöverskridanden mellan 
olika yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras 
kompetens. Detta ställer i sin tur krav på skolans arbetsformer och arbetsorganisation” 
(Lpf 94:1.2). 
 

En vidare dimension av arbete i projekt är elevers egen drivkraft som ska leda till målet. 
Projekt är också ett sätt att förhålla sig till kunskap och lärande. De bygger på att man tror att 
eleverna har en egen drivkraft och genom egen drivkraft och frihet kommer elevernas 
demokratiska kompetens att stärkas (Skolverket, 1997). Detta bygger på Deweys tanke att en 
verklig utbildning sker när barnets begåvning stimuleras av krav från sociala omgivningen 
(Dewey, 2004). 
Projektmetoden som arbetssätt bygger på Deweys progressiva pedagogik, men även på de 
konstruktivistiska teorier, bl a Vygotsij sociokulturella teori. Lev Vygotsij är en rysk 
teoretiker som anser att omgivningen har en avgörande roll i individens utveckling, vilket sker 
genom relationer mellan människor som, genom ett samspel och samarbete utvecklar sina 
kognitiva färdigheter. En annan konstruktivistisk teoretiker, Piaget anser också att man 
utvecklas till människa enbart genom att växa upp med andra människor. Det är 
kommunikation som är den viktigaste komponenten i inlärningssituationen. Eftersom 
människan är av sin natur är en nyfiken och läraktig varelse, utvecklas hennes förmåga att 
använda sina kunskaper, färdigheter och nya teknologier genom att kommunicera med 
varandra (Säljö 2000, 2005). Mycket av de teorierna känner man igen i läroplanen Lpf 94: 
 

”Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta 
och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra. Skolan skall utveckla 
elevernas kommunikativa och sociala kompetens” (Lpf 94:1.2) 
 

Att samarbeta är viktigt och utvecklingsfrämjande för de flesta. Den grundläggande tanken 
om inlärning via samspel med andra är inte ny. Redan under Sokrates tid i det antika Grekland 
användes dialog och integration individer emellan som ett verktyg vid undervisning. Liknande 
tankesätt använde Dewey där han menade att samspelet med andra gav goda resultat och detta 
baseras på mångsidighet (Lundgren, 2002). 
 
Kunskaper ska förvärvas genom erfarenheter och handlingar, där delaktighet och motivation 
är viktiga principer. Självklart kan elever behöva hjälp på den vägen till målet och det är där 



handledare ska finnas till hand. Dialogen mellan eleven och handledaren är ett verktyg för ett 
fördjupat lärande.  
 
Projektarbetsmetoden aktualiserades egentligen i samband med debatten om livslångt lärande, 
som vilar på två principer. De principerna är att individens lärande inte är avslutat i 
ungdomsåren, utan fortgår och bör fortgå under hela livet och att lärandet inte sker enbart 
inom ramen för olika typer av formell utbildning, utan även i arbetslivet (Ellström 1996, 
Myndigheten för skolutveckling 2004). För att en enskild ska kunna tillmötesgå det moderna 
samhällets höjda krav med en arbetsmarknad som förändras i snabb takt i sin spets, 
förespråkas en skola som ska ge eleven kunskaper av en annan slag:   

 
”Skolan skall förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram som alla i samhället behöver. Eleverna skall också kunna orientera sig i en 
komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt” (Lpf 
94:1.2). 

 
När det gäller arbete i projekt i undervisningen kan vi tillämpa de flesta av de parametrarna 
från riktigt arbetsliv. Samtidigt får vi inte glömma att elevens lärande står i fokus för 
undervisningen. 
 

”  Skolan skall ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande 
samhälle och som eleverna har från bl.a. arbetslivet. Den värld eleven möter i skolan 
och det arbete eleven deltar i skall förbereda för livet efter skolan” (Lpf 94:1.2). 
 

Elevers lärande ska alltså vara i fokus för arbete i projekt i skolan. Detta lärande kan ses som 
huvudsakligen lärande om själva temat i arbetet (ämneskunskaper), men inte mindre viktigt 
som ett lärande om livet och för livet: att kunna välja och lösa ett problem från verklighet, att 
kunna redovisa sitt arbete, d v s redogöra för processen och resultaten och att kunna se 
samband.  

 
” Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att 
inse konsekvenserna av olika alternativ…. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 
såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 
varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra 
kunskapsformen” (Lpf 94:1.2). 
 

Skolor bedriver undervisningen på olika sätt, utifrån bl.a. egna mål, erfarenheter och strävan 
efter bättre kvalitet. En variation av arbetsmetoder och arbetsformer som läroplanen 
rekommenderar har sin plats i den omfattning man finner bäst gynnar de ovannämnda 
kriterierna.  Metoderna skall uppfylla läroplanens mål för elevernas lärande och kunskap. 
   

”Skolan skall ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang, vilket fordrar 
särskild uppmärksamhet i en kursutformad skola. Eleverna skall få möjlighet att 
reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper” 
 (Lpf 94:1.2). 

 
Elevernas egna föreställningar och förståelse är utgångspunkt för arbete i projekt. Om den 
befintliga förståelsen inte räcker till bör ny förståelse skapas, genom att problematisera 
kunskapsområden och utmana elevers egen föreställningsvärld. 

 
”Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att 
inse konsekvenserna av olika alternativ” (Lpf 94:1.2) 



 
Hur arbete i projekt och kursen Projektarbete kan motsvara de uppgifterna är beskrivet i 
kursplan för Projektarbete. Den tar upp att kursens syfte är att eleven ska lära sig att utföra ett 
större arbete i projektinriktad arbetsform. Det innebär att eleven ska lära sig ta ansvar och 
lägga upp en plan och en struktur för ett stort arbete som löper över längre tid och som görs 
tillsammans med andra. Den strukturen inkluderar en god planering för arbetets alla faser 
som: analys, genomförande, redovisning och utvärdering av arbetet. Eftersom eleven själv gör 
det mesta av det ovannämnda, innebär det att det kan uppstå flera problem på vägen till målet 
vilka måste lösas. Detta bjuder på stora möjligheter att lära sig under arbetets gång, både om 
själva ämnet i problemformuleringen och om hur man ska tackla vissa hinder för att komma 
vidare i arbetet. Därför är processen lika viktig som slutprodukten. Man skaffar sig nya 
kunskaper inom ett program eller ämnesområde, samt lär sig av eget lärande.  
 

”Projektarbete syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större 
arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Projektarbetet syftar också till att tillämpa och 
fördjupa kunskaper inom ett program eller en studieriktning…Projektarbetet innebär planering, 
genomförande och utvärdering av ett arbete. I projektarbetet är arbetsprocessen lika viktig som 
slutprodukten” (PA 1201, 2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Metod  
 
När man bestämmer sig för vilken metod man skall välja måste man utgå ifrån vad man 
egentligen vill veta. Det är frågan man vill få svar på som styr val av metod som används i en 
vetenskaplig undersökning. Undersökningens syfte avgör alltså metodvalet och metoden 
avgränsar vad som kommer att bli belyst i undersökningen (Lantz 1993, Bjurwill 2001). 
Den metod man väljer kan vanligen knytas till vilken syn man har på vetenskap och därmed 
även till synen på människan och det samhälle man lever i. Bjurwill menar att det finns 
åtminstone två olika arbetsmetoder som man kan använda i en vetenskaplig undersökning: 
insamlingsmetod och analysmetod. Insamlingsmetoden kan även kallas sökmetoden, för det 
är med den vi söker svar på frågan. Genom att genomföra en enkätundersökning eller göra 
intervjuer kan man söka svar på sin fråga. Den andra metoden, analysmetoden kan även kallas 
för läsmetoden, för det är då man tolkar insamlade data.  
Den litteraturgenomgång jag har gjort visar att insamlingen av information som man ska ha 
till grund för analys, kan huvudsakligen gå till på två sätt: med en kvantitativ eller en 
kvalitativ metod. Till skillnad från det traditionella synsättet, där verkligheten betraktas som 
mer eller mindre objektiv, är den i det kvalitativa fallet huvudsakligen subjektiv, en 
individuell och ofta sociokulturell konstruktion.  
Stensmo (2002) tar upp flera designer möjliga att använda i ett forskningssammanhang: 
försök, undersökning och historiestudier. Jag koncentrerar mig mer på undersökningar, för det 
är det jag gör i mitt arbete. En undersökning innebär utforskandet av något redan befintligt, en 
pågående verksamhet. Undersökningen kan göras med enkäter, intervjuer, observationer och 
de kan vara utformade som kvalitativa eller kvantitativa undersökningar. Kvalitet syftar på 
arten av något, medan kvantitet handlar om hur mycket, hur stort, vilken mängd av något är 



Det är inte bara under analysfasen utan under hela forskningsprocessen som kvalitativa och 
kvantitativa angreppssätt återverkar på varandra (Kvale 1997, Backman 1998). 
 
 

4.1. Metoder i undersökningen  
 
4.1.1. Kvantitativa metoder 

 
Den kvantitativa metoden ger en generell beskrivning av ett område. Den är präglad av 
kontroll från forskarens sida d v s undersökningen är i förväg formulerad och strukturerad. 
Den metoden präglas också av att den anger vilka svar som är tänkbara och är speciellt 
användbar vid undersökningar av statistisk karaktär. Kvantitativ betyder att man strävar efter 
att beskriva materialet med siffervärden. Den typen av undersökningen kan ge en 
sammanfattning av ett omfattande material. Metoder då man använder sig av mätningar, 
kvantifiering med hjälp av matematik och statistik, brukar benämnas kvantitativa. En nackdel 
med den kvantitativa undersökningen är att materialet delas upp i enheter vilket gör det svårt 
att se en helhet i resultatet. En positiv egenskap med kvantitativa metoder är att forskaren på 
ett enkelt sätt kan beskriva och förklara händelser. Den som undersöker uppfattar det den 
forskar om som ett objekt och detta objekt undersöks med hjälp av en eller flera variabler. När 
man använder kvantitativ metod undersöker man alla fenomen på de valda variablerna. Denna 
metod är en envägskommunikation genom att undersökningen sker på det sätt som den som 
undersöker har bestämt (Backman 1998, Bjurwill 2001). 
 
 

4.1.2. Kvalitativa metoder 
 
Kvalitativa metoder går ut på att ge en så god helhetsbild som möjligt av ett fenomen. Genom 
att använda en kvalitativ metod går forskaren mer på djupet i det saken gäller. Undersökaren 
observerar här det han har för avsikt att undersöka. Den som använder den kvalitativa 
metoden i sin undersökning är förstahandskälla genom att han/hon själv är närvarande. Den 
kvalitativa metoden kan kritiseras för dess subjektivitet, genom att insamlande av fakta och 
analysresultaten kan påverkas av individen. Resultaten i den kvalitativa undersökningen kan 
bli olika påverkas av att olika individers tolkningar skiljer sig åt. Att det går att tränga djupare 
in i ett avgränsat material är en positiv egenskap hos den kvalitativa metoden (Kvale 1997, 
Backman 1998). 
 
 

4.1.3. Enkät 
 
Enkät (fr.) betyder rundfråga och innebär att man ställer samma frågor till de informanter som 
ingår i den undersökningsgrupp eller det sampel man valt ut. Enkäten består oftast av frågor 
med övervägande fasta svarsalternativ, vilka är den vanligaste frågetypen i frågeformulär, där 
informanten besvarar frågan genom att kryssa för i en svarsruta, eller på annat sätt markera 
sitt val bland de givna alternativen. Skalfrågor besvaras på en skala där svaren graderas.  
Öppna frågor, d v s frågor utan specificerade svarsalternativ kan ställas då man vill ha ett 
utförligt och/eller argumenterande svar. Vid en enkätundersökning uppstår alltid frågan, 
huruvida de erhållna resultaten är korrekta, d v s om de med tillräcklig säkerhet mäter någon 
viss variabel.  
Det kan förekomma att man delat in den större undersökningsgruppen i undergrupper, för att 



möjliggöra jämförelser. Detta kan vara särskilt lämpligt vid enkätundersökningar (Bjurwill 
2001, Stensmo 2002, Ejlertsson 1996). 
 
 

4.1.4. Intervju 
 
Intervju är den vanligaste metoden i det kvalitativa perspektivet. Den innebär en direkt 
kontakt mellan intervjuaren och den intervjuade, där intervjupersonernas svar är källorna. Det 
är ett samtal där slutprodukten är ett resultat av intervjuarens och den intervjuades samlade 
ansträngningar. En intervju har alltid en struktur och ett syfte. Den kan vara hel- eller 
halvstrukturerad, vilken beskrivs som kvantitativ intervju, till skillnad från en öppen intervju 
som beskrivs som kvalitativ intervju. Med intervjun samlar man information där man 
förutsätter att intervjuaren har en avsikt eller ett syfte med utfrågningen. Det är en fördel att 
ha en intervjuplan vid utfrågningen. En intervjuplan är en skriftlig förteckning över intervjuns 
frågeområden ordnade i den följd som frågorna skall ställas under intervjun. Den stora 
fördelen med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet Den kvalitativa forskningsintervjun är 
ämnesorienterad. Ett generellt avgränsningskriterium är att intervjun avslutas när intervjuaren 
fått tillräckligt med information för att ha en begriplig helhetsbild (Lantz 1993, Kvale 1997, 
Backman 1998, Ejlertsson 1996, Bjurwill 2001, Trost 1993).  
 
 
Ibland kan det vara en fördel att använda sig av en kombination av den kvantitativa och den 
kvalitativa metoden. Genom att kombinera båda metoderna kan både djup och bredd uppnås 
vilket leder till att validiteten ökar. Antingen genomförs den kvalitativa delen efter den 
kvantitativa för att få en djupare förståelse och insikt om saken som undersöks. Ett annat 
alternativ är att börja med den kvalitativa undersökningen för att få en bakgrund och testa 
frågor och sedan avslutar man med den kvantitativa delen för att få bredden (Bjurwill 2001, 
Backman 1998). 
 
 

4.2. Metodval  
 
Med min undersökning ville jag kartlägga hur ett fenomen är utspritt vid de valda skolorna, 
och få en förståelse för hur fenomenet i fråga upplevs av de inblandade.  
Detta syfte styrde valet av metod för undersökningen, som jag utformade dels som en 
kvantitativ och dels som en kvalitativ undersökning. 
Jag utformade enkäten till en del som en kvantitativ undersökning, med klart definierade 
svarsalternativ, och till en del som en kvalitativ undersökning, med öppna frågor utan i förväg 
definierade svarsalternativ. Anledningen till en sådan utformning av enkäten var mitt syfte. 
För att kunna jobba med den fortsatta delen av undersökningen som handlade om någon 
eventuell påverkan eller koppling mellan elevers vana av projektinriktat arbetssätt och deras 
resultat i kursen Projektarbete, samt deras samarbetsförmåga, behövde jag en kartläggning av 
det aktuella läget. Det aktuella läget handlade om projektinriktat arbetssätt med 
frågeställningen:  
Med min grundundersökning ville jag få veta om projektarbetsform är och i så fall på vilket 
sätt och i vilken omfattning representerat i de valda skolornas olika program. Den 
kartläggningen använde jag som ett utgångsläge i det fortsatta arbetet, vid genomförandet av 
resten av enkäten och vid intervjuerna. Både enkäten i sin fortsatta del och intervjuerna var 
utformade med öppna frågor, vilket motsvarar kriterierna för en kvalitativ undersökning. Det 
låg i den aktuella undersökningens natur att man inte kunde veta så mycket på förhand om hur 



en verksamhet var utformad. Detta ledde till att en del enkäter var omöjliga att besvara i sin 
helhet. Det är två ganska tydliga ställen i enkäten som avgör hur pass meningsfullt och 
givande för undersökningen det är att fortsätta besvara frågorna. Det första stället var i 
samband med frågan om eleven som besvarade enkäten hade gjort något arbete i projektform 
eller inte. Vid den avstämningspunkten skulle svaren huvudsakligen kanaliseras i två 
riktningar: elever som hade gjort något arbete i projektform och elever som inte hade någon 
erfarenhet av projektinriktat arbetssätt.  
Det andra stället i enkäten var om eleven gick i åk 3 eller var yngre, dvs. om eleven var igång 
med kursen Projektarbete 100 poäng eller inte. Elever som gick i åk 1 eller åk 2 och inte hade 
någon erfarenhet av projektinriktat arbetssätt kunde inte fortsätta med enkäten. En annan 
grupp förväntades bestå av elever som gick i åk 3 och höll på med kursen Projektarbete 100 
poäng men inte hade någon erfarenhet av projektinriktat arbetssätt från tidigare läsår från sin 
utbildning vid gymnasieskolan.  En tredje grupp förväntades bestå av elever som hade arbetat 
i projekt och gick i både åk 1, åk 2 eller åk 3.  I den sistnämnda gruppen skulle ingå elever 
som gick i åk 3, höll på med Projektarbete och hade redan tidigare jobbat i projekt. De 
eleverna borde kunna besvara enkäten i alla sina delar.  
Även om enkäten innehöll många öppna frågor och i sin utformning till stor del var en 
kvalitativ undersökning, tyckte jag att min bild av och hur elevers prestation i Projektarbete 
och samarbetsförmåga hänger ihop med deras vana att jobba i projekt med andra, inte skulle 
vara tillräckligt klar utan ett djupare samtal om ovannämnda frågor. Därför hade jag bestämt 
mig att göra även intervjuer som skulle ta upp samma ämne. Jag planerade att genomföra ett 
antal intervjuer med elever som av egen vilja ställde upp på en sådan. Den möjligheten var 
inbyggd i enkäten, genom att den som besvarade enkäten kunde ge sitt samtycke om en 
eventuell intervju innan inlämning av enkäten skedde. På detta sätt var det inte i förväg 
bestämt vilken typ av elever man skulle få intervjua. Det kunde bli någon som hade jobbat i 
projekt innan liksom någon som inte gjort det.  
 

4.3. Urval  
 
Det var ungdomar i åldern 16-19 år som ingick i undersökningen. De gick sin utbildning vid 
tre olika gymnasieskolor. Jag gjorde undersökningen på samma program vid olika skolor 
(Teknikprogram vid de tre skolorna) och även på olika program vid en av de tre skolorna 
(Barn- och fritidsprogram, Naturvetenskapsprogram och Teknikprogram). Ett av dem är 
yrkesförberedande, det andra studieförberedande, men Teknikprogrammen vid de tre skolorna 
är utformade som studieförberedande program.  
Min tanke var att få se dels hur det är på samma program vid olika skolor, dels hur det är 
inom olika program vid samma skola. Elever som skulle besvara enkäten gick både i åk 1, åk 
2 och åk 3. På så sätt täcktes samtliga tre årskurser i undersökningen. Det var viktigt för mig 
att få se hur situationen var, när det gäller olika årskurser, beträffande förekomsten av 
projektarbetsformen i undervisningen. Det var viktigt på så sätt att det skulle ge mig möjlighet 
att se om det fanns någon kontinuitet i verksamheten i användningen av projekt som 
arbetsform i utbildningen. Det skulle ge mig även möjlighet att se inom vilka ämnen det 
skedde och om det fanns en röd tråd i utbildningen. För det kunde ha varit så att projekt som 
arbetsform förekom inom flera olika ämnen under en viss tidsperiod, men det kunde även ha 
varit på annat sätt, nämligen att projekt som arbetsform förekom inom liknande ämnen 
(ämnen av liknande karaktär) under en längre utbildningsperiod, exempelvis mer än ett läsår. 
Det var viktigt på så sätt att det skulle hjälpa mig i min fortsatta undersökning, i den delen där 
jag skulle titta på om det fanns någon koppling mellan elevers vana att jobba i projekt och 
elevernas prestation i kursen Projektarbete 100 poäng, samt om det fanns någon koppling 
mellan elevernas vana att jobba i projekt och deras samarbetsförmåga.  



Backman (1998) talar om att försökspersoner som ingår i undersökningen ska beskrivas med 
för problemställningen relevanta karakteristika. 
 
Urval av personer som intervjuades gjorde jag efter elevernas medgivande genom enkäten. De 
som kunde tänka sig ställa upp på en intervju fick tala om det för mig genom att skriva sitt 
namn på enkätexemplaret. Eftersom kartläggningsfrågor angående skola, program och årskurs 
var inbyggda i enkätens inledande del, var det fullt möjligt att komma åt den elev som skrev 
in sitt namn och hade en övervägande positiv inställning till en eventuell intervju. Här kan 
man diskutera vilken typ av elever som genom att uppge sitt namn på enkätformuläret, ställer 
frivilligt upp på en intervju. Jag gjorde på så sätt ändå med följande motivering: de elever som 
själva anmälde sig till en eventuell intervju hade något att säga om ämnet i frågan. Det kunde 
ha varit antigen till en fördel eller till en nackdel för arbetsformen i frågan. Båda 
ytterligheterna var intressanta för mig.     
 
Jag tog inte del av lärares erfarenheter i min undersökning, för jag tyckte det var mest 
intressant att få höra direkt från dem som var huvudaktörer i själva problematiken. Jag 
planerade inte heller att i mitt arbete ha frågor kring bedömning av projektarbete, eftersom 
huvudaktörerna (eleverna) redan skulle vara borta från skolan då bedömningen skulle äga 
rum. 
 
 

4.4. Genomförande 
 
Själva genomförandet av enkäter och intervjuer med eleverna föregicks av ett omfattande 
arbete kring utformning av enkäten och intervjuplanen. Den delen av arbetet pågick under 
februari månad 2005. Min enkät bestod av 9 slutna och 16 öppna frågor.  
Jag genomförde samtliga enkäter under veckorna 12 och 14 år 2005. En del enkäter skickade 
jag iväg med e-post till lärare vid andra skolor som ingick i undersökningen. De fick ta hand 
om kopiering och genomförandet av enkäten på respektive skola, enligt de instruktioner som 
följde med brevet och ingick i våra telefonsamtal. Med vanlig post fick jag ifyllda enkäter 
tillbaka. Som Backman (1998) säger är det viktigt att redogöra för hur försökspersonerna har 
instruerats och i vilken ordning man genomgått de olika stegen. 
En muntlig och skriftlig information delades ut till medverkande i enkäten. Elever som fick 
enkäter genom lärare vid de två övriga skolorna via post och på samma sätt skickade dem 
tillbaka till mig fick bara skriftlig information. Den informationen finns i bilaga 1.  
Efter det började jag med intervjuer och höll på med dem i 2 veckor i mitten av maj månad 
2005. Mitt syfte med utfrågningen framgår av det ovan beskrivna syftet med mitt arbete. 
 
Vid genomförandet av intervjuerna hade jag stöd i form av litteratur rubricerad i de referenser 
jag använde mig av. För att med högre säkerhet uppnå målet med intervjuerna, förstod jag att 
det är bra att ha en intervjuplan. Likadant som enkäten hade jag en avsikt med utfrågningen i 
intervjun, vilket stämmer överens med syftet med mitt arbete. Jag ville förstå varför de 
intervjuade tyckte som de gjorde, för det är den främsta uppgiften för intervjuaren att söka 
svar på (Kvale 1997). Jag bokade ett rum i skolan för detta behov för att sitta i lugn och ro 
under samtalet. Alla intervjuer genomfördes på dagtid på elevernas lektionsfria tid.  För mig 
medförde det en anpassning till för  situationen, genom att komma till skolan även på tider då 
jag inte vanligtvis har arbetsplatslagd tid. Det tog i genomsnitt 45-50 min för varje intervju. 
Därefter kändes det att jag hade fått in de mesta av det jag var ute efter.  
 
 



4.5. Tillförlitlighet och giltighet  
 
Med uppfylld reliabilitet och validitet blir en genomförd intervju användbar. Tillförlitlighet – 
reliabilitet betyder noggrannhet eller pålitlighet. Den dimensionen i arbetet är mest intressant 
hos kvantitativa underökningar och kännetecknas av stabilitet, likvärdighet, homogenitet och 
interbedömaröverensstämmelse. Reliabilitet innebär att mätningarna är korrekt gjorda. 
Reliabilitet anger i hur hög grad resultaten från ett mätinstrument inte påverkas av 
tillfälligheter, hur säkert man mäter det man mäter (Stensmo 2002). 
 
Giltighet – validitet betyder överensstämmelse. Den överensstämmelsen handlar om i vilken 
grad de gjorda undersökningarna är giltiga för den verklighet man studerar. Validitet innebär 
att man försäkrar sig om att det man mäter är relevant i sammanhanget (Stensmo 2002, Lantz 
1993). 
 
Med begreppet reliabilitet reflekterar jag kring huruvida jag värderar på rätt sätt och om andra 
som undersökt samma sak skulle ha kommit till samma resultat om de använt samma 
angreppssätt. Människors beteende förändras över tid. Detta faktum gör att undersökningens 
reliabilitet kan ifrågasättas. Enkäten har en stärkande funktion i min undersökning, när det 
gäller tillförlitligheten i intervjuerna. För att försäkra mig om så hög reliabilitet som möjligt 
utifrån den valda metoden, har jag strävat efter att grundligt presentera och tydliggöra min 
utgångspunkt, samt att beskriva undersökningsprocessen och kontexten så noga som möjligt. 
Detta för att ge andra en möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om hur jag har arbetat. 
 
Intervjuerna ökar validiteten i min undersökning, eftersom jag anser mig på så sätt få direkt- 
kontakt med den intervjuade, vilket innebär att data som samlas in kan kontrolleras 
beträffande riktighet och relevans under just den tid de samlas in. Dessutom finns det 
möjlighet att ställa följdfrågor. Därtill hade jag möjligheten att med intervjun utveckla vidare 
tankar som kom fram i enkätens kvalitativa del. Kombinationen av enkät och intervju i 
undersökningen bidrar till ett utvidgat perspektiv på frågan som undersöktes, så att flera 
metoder för datainsamling ökar validiteten. För att öka validiteten beskriver jag hur 
datainsamlingen gjordes, hur urvalet gick till, samt hur jag analyserar stoffet.  
 
 

4.6. Etiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet antog år 1990 flera principer med fyra 
huvudkrav och ett antal etiska regler som tillsvidaregällande inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Det fyra allmänna huvudkrav på forskningen, när det gäller 
individskydd, är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 
 
Informationskravet: 
 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet 2002, s.7). 
 

Detta allmänna krav konkretiseras i följande regel: 
 

”Forskaren bör informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 



deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 
omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 
villighet att delta” (Vetenskapsrådet 2002, s.7). 
 

Föregående stycke kan konkretiseras så att forskaren bör ange sitt namn, institutionen som 
forskningen är anknuten till, syfte och en övergripande beskrivning av hur undersökningen är 
tänkt att genomföras. Ange ev. vinster med undersökningen exempelvis ny kunskap man 
kommer åt. Berätta att samlade data skall användas bara för den undersökningens syfte och 
inget annat. Berätta hur resultatet skall publiceras, presenteras. Ge informationen både 
muntligt och skriftligt, på förhand. 
Jag har informerat eleverna både muntligt och skriftligt om syftet med min undersökning. Hur 
informationen är utformad skriftligt finns att se i bilaga 1. Informationen tog upp att 
medverkan är frivillig och under den tid elever vill medverka. I informationen togs upp även 
hänsyn till övriga krav. 
 
Samtyckeskravet: 
 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin medverkan” 
(Vetenskapsrådet 2002, s.9). 
 

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarens samtycke, ibland 
även från föräldrar (för de under 15 år). Medverkande i undersökningen får själv bestämma 
hur länge ska han/hon vara med i undersökningen. Ifall deltagaren vill avbryta medverkan i 
undersökningen, får han inte utsättas för påtryckningar (Vetenskapsrådet 2002). Jag har 
behandlat detta krav med bara muntligt samtycke, inte skriftigt, eftersom de inhämtade 
uppgifterna inte är av personligt karaktär och samtliga deltagare är över15 år. 

 
Konfidentialitetskravet: 
 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet 2002, s.12).  
 

Detta når man genom att all personal som deltar i undersökningen bör lyda under 
tystnadsplikt. Alla uppgifter bör lagras så att enskilda människor inte kan identifieras 
(Vetenskapsrådet 2002). 
Jag har sett till att uppfylla det kravet genom att det är bara jag som har tillgång till ifyllda 
enkäter och bevarar dem på ett säkert ställe. Likadant gäller för band med inspelade intervjuer  
 
Nyttjandekravet: 
 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” 
(Vetenskapsrådet 2002, s.14). 
 

Personuppgifter insamlade för undersökningsändamål får inte användas för beslut som direkt 
påverkar den deltagande, samt får de inte användas för kommersiellt bruk eller utlånas 
(Vetenskapsrådet 2002). 
När jag är färdig med mitt arbete kommer jag att förstöra både enkäter och band med 
intervjumaterial. 



 
 
4.7. Bearbetning av insamlade data 

 
Sammanställning av enkätsvaren påbörjades och pågick i stort hela april månad 2005. Svaren 
från elever i skola 3 kom lite sent, då de övriga svaren redan var sammanställda vilket gjorde 
att jag fick gå tillbaka på enkäter då jag redan hade planerat intervjuerna. Detta kan ha 
påverkat mitt sätt att välja personer för intervju. 
Under denna tid förstod jag hur bra det är med kategorier, vilka jag var tvungen att bilda, 
eftersom min undersökning gick ut både på bredden och på höjden, d v s det berörde olika 
årskurser, olika program och olika skolor. Vissa av de delarna sträckte sig över samma skola, 
men olika program, vissa delar sträckte sig över olika årskurser vid olika skolor. Utskrift av 
de genomförda intervjuerna skedde under sommaren 2005. Då jag jobbade med utskrift av 
intervjuerna insåg jag hur viktigt och nödvändigt är att läsa dem flera gånger med något 
mellanrum. Man är inte mottaglig på samma sätt för all information en utskrift innehåller vid 
ett och samma lästillfälle. Med det var genomförandet av den empiriska undersökningen var 
färdig. Sammanställning av resultat och analys har pågått under hösten 2005 och 
uppsatsskrivandet under vintern och våren 2005/06. 
 

 
5. Resultat av undersökningen och analys av resultat  
 

I detta kapitel presenterar jag resultat av enkäten, analys av insamlad data: svar på enkätfrågor 
med slutna och med öppna svarsalternativ och analys av de genomförda intervjuerna. De citat 
som presenteras är hämtade från enkäten som eleverna besvarat och från de intervjuer som 
genomförts med eleverna. Jag kommer även att koppla dessa till den teori som ligger till 
grund för ämnet i undersökningen och till de tidigare studier som genomförts kring 
projektarbete och som framgår från referenser jag använt i samband med arbete kring denna 
uppsats.  
 
 

5.1. Redovisning av enkätutfallet och intervjusamtalen   
 
Resultatet i min empiriska undersökning grundas på enkätutfallet och på genomförda 
intervjuer. I tabellen nedan visas hur många besvarade enkäter har jag fått in från de skolor, 
respektive program och årskurser som ingick i undersökningen. 
 
Skola Program Årskurs Antal elever Summa /skola Summa/åk Summa/ program 
Skola 1 Teknik åk 1 39 228 81 167 
    åk 2 41   134   
    åk 3 19   81   
  NV åk 1 24     86 
    åk 2 43       
    åk 3 19       
  BF åk 1 6     43 
    åk 2 15       

    åk 3 22       
Skola 2 Teknik åk 1 12 35     
    åk 2 13       



    åk 3 10       
Skola 3 Teknik åk 1 0 33     
    åk 2 22       
    åk 3 11       
Summa:       296 296 296 

        
Tabell 1: Elevmedverkan i enkäten specifikt och  totalt   
Jag fick sammanlagt 296 ifyllda enkäter. Externt bortfall låg på 18 svar vilket utgör 6 %, om 
man tittar på antal utskickade/utdelade enkäter. Jag fick inte några svar från elever i åk1 skola 
3. Det var 18 studerande i den åldersgruppen. Tanken var att även de eleverna skulle 
medverka i enkäten. Anledningen till att de inte medverkade känner jag inte till. Det är den 
grupp som utgör externt bortfall.  
 
Det var 22 elever som skrev in sitt namn på enkäten och med detta godkände förfrågan om en 
eventuell intervju. När sammanställning av enkätsvaren blev färdig, upptäckte jag att en 
övergripande syn på ämnet i fråga inte skilde sig markant skolor emellan. Därför bedömde jag 
att elevernas utsagor under intervjusamtalen kan vara representativa för hela 
undersökningsgruppen och bestämde jag mig att göra intervjuer enbart med elever som gick i 
skola 1. Att enkäter från skola 3 kom ganska sent och fler praktiska anledningar kanan ha 
påverkat detta beslut. De två övriga skolor låg 1-2 timmars resa från ställe där jag bor. Att 
ordna intervju med elever på de två övriga skolorna verkade inte vara enkelt. Man kan fråga 
sig vilken typ av elever som helt av egen vilja går på en intervju som inte är direkt i deras 
intresse. Man kan spekulera kring detta. En spekulation kan vara att det handlar om elever 
som är mer samtalsvilliga och vältaliga av sin natur.  Bland de 22 enkäter med inkluderat 
medgivande för intervju fanns det både de som i huvudsak tyckte om att arbeta i projekt och 
de som tydligt uttryckte ett ogillande av arbetsformen i frågan. Jag försökte att följa den 
uppdelningen vid val av elever som kom att intervjuas, så att jag valde tre elever som hade 
mer positiva erfarenheter av arbete i projekt och två elever som hade mindre positiva 
erfarenheter av samma arbetsform. Totalt genomförde jag intervjuer med 5 elever. Samtliga 
fem elever hade gjort något arbete i projekt.  
Diagram nedan visar hur många elever deltog från de skolorna, respektive program och 
årskurser. 
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Figur 1: Deltagande i enkäten fördelat över skola, program och årskurs 
 

 
5.1.1. Elevernas kännedom om projektarbetsformen 

 
Här redogör jag för vilken kännedom elever har om projektarbetsformen.  
Den första frågan i enkäten som berör arbete i projekt var: 
Har du hört om arbete i projekt i undervisningen på gymnasiet?  
 



Det var 49 elever som aldrig hade hört talas om arbete i projekt under sin utbildning på 
gymnasiet. Det utgör 17 % av det totala antalet medverkande elever och hela 60 % av dem 
som inte jobbat i projekt. 
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Figur 2: Har du hört om arbete i projekt i undervisningen på gymnasiet?  
 
Det var 247 elever, vilket utgör 83 %, som kände till projektarbetsformen.. 
Redan här kunde man konstatera att det blev en del elever som inte kunde bidra till 
undersökningen längre (de som inte kände till projektarbetsformen).  
 

 
5.1.2. Förekomst av arbete i projektform i undervisningen 

 
Nästa fråga i enkäten berörde elevers aktiva roll i arbete i projekt, där jag frågade: 
Har du gjort något arbete i projekt på gymnasiet? 
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Figur 3: Har du gjort något arbete i projekt på gymnasiet? 
 
Det kändes rätt naturligt att i det här läget titta på svaren i de 247 enkäter, där det visade sig 
fanns en kännedom om arbete i projekt. En sammanställning av dem visar att det är 194 
elever, vilket utgör 75,5 %, som har gjort något arbete i projekt, respektive 33 elever (13 %) 
som inte gjort något arbete i projekt. 15 elever (6 %) har svarat med båda svarsalternativen 
och 5 elever (2 %) har inte svarat med något svarsalternativ alls. Det visade sig att det fanns 
mest skillnader i resultat sett över program och mindre skillnader sett över skola. Därför valde 
jag att presentera i figurer ovan just den delen av resultatet, samt en sammanställning av alla 
ingående svar. 
 



 
Det fanns inga anmärkningsvärda skillnader beträffande representationen av arbete i projekt 
mellan elever i olika åldersgrupper vid samma program. Elever som läste Teknikprogrammet 
och Barn- och fritidsprogrammet visade sig arbeta mer i projekt, jämfört med elever som läste 
Naturvetenskapsprogrammet. Barn- och fritidsprogrammet är en yrkesutbildning och 
Teknikprogrammet vid alla de tre skolorna är utformat som studieförberedande utbildning. 
Naturvetenskapsprogrammet är en studieförberedande utbildning.  
Det var 95 % av alla elever som deltog i undersökningen och läste teknik (alla 3 skolor) som 
hade gjort ett eller flera arbeten i projekt. Bland dem är det ganska jämn fördelning över 
årskurser (51 i åk 1, 76 i åk 2 och 40 i åk 3).  
Det var 65 % av alla elever som läste Barn- och fritidsprogrammet och som hade gjort något 
arbete i projekt. Om man ser hur det var över årskurser, då märker man att elever som gick i 
åk 1 och åk 3 hade gjort ett eller flera arbeten i projekt, medan det inte fanns någon av de 
elever som gick i åk 2 (15) som svarade att de gjort något arbete i projekt. Anledningen till det 
är svårt att utläsa från enkäten.  
Det lägsta procenttalet elever som gjorde något arbete i projekt kom från elever som läste 
Naturvetenskapsprogrammet. Det var 27 % elever som hade gjort något arbete i projekt, mot 
hela 63 % som inte gjort det. Bland de 27 % (23 elever) gick majoriteten i åk 3 (14).  
Ett antal svar med antigen båda eller inget svarsalternativ kan vara intressanta att titta på och 
reflektera över i diskussionen. De enkäterna har jag däremot  tagit bort i fortsatta 
sammanställningen.  
 
Redan här visade sig fanns två grupper elever som gick i åk 3 och höll på med kursen 
Projektarbete (81 elever): den ena gruppen bestod av elever som hade gjort något arbete i 
projekt (66 elever) och en andra grupp elever som inte hade gjort det (15 elever). Det kommer 
att vara intressant att se senare i enkäten om deras svar skiljer sig väsentligt. Jag tycker att det 
kan vara intressant att se hur elever som har någon erfarenhet av ett visst arbetssätt tänker och 
handskas med det arbetssättet jämfört med elever som inte har den erfarenheten och är i en 
motsvarande situation att handskas med det arbetssättet. 
En annan grupp elever som gjorde något arbete i projekt som upptog mitt intresse i 
undersökningen var elever som har gjort (ett eller flera) arbete i projektform. Här kunde jag 
urskilja två grupper: de som gick i åk 3 och de yngre.  
 
Resultat som grundas på insamlad data visar att arbete i projekt som arbetsform i 
undervisningen var representerat, men i olika grad vid de tre programmen vid de undersökta 
skolorna.  
Det var teknikelever som hade gjort flest arbeten i projekt och det under alla tre läsåren. 
Det fanns en variation hos elever som läser Barn- och fritid, beträffande årskurser. Vissa 
årskurser jobbade mycket i projekt, andra nästan ingenting. 
Naturvetenskapselever jobbade minst i projekt och i grupp. De gjorde mest enskilda arbeten 
på ett konventionellt sätt. 
Styrdokumenten för svensk gymnasieskola (Skollagen, Läroplanen Lpf 94, programmålen och 
kursplaner) samt den litteratur jag har tagit del av visar att det finns både behov och möjlighet 
att arbeta i projektform. Behovet grundar sig tycker jag i den progressiva pedagogikens syn på 
eleven som en individ med egen växtkraft, förutsättningar och mål i utbildningsprocessen som 
förverkligas genom ett samspel med sina medmänniskor (Dewey 1997, 2004). Läser man 
Dewey och texter i styrdokument för svenskt skolväsende vilar det något välbekant över de 
texterna. Åtskilliga tankegångar och en och annan formulering återfinns nämligen i de nu 
gällande läroplanerna (Alexandersson, 2000).  Många av de grundtankar om elevers lärande 
och socialisation, som återfinns i läroplanerna går nämligen att spåra tillbaka till Deweys 



skrifter i början av 1900-talet. Ett behov av egen personlighets utveckling istället för att 
bokstavligt samla på sig  fakta från böcker som kunskap och där verklighetsanknutna 
uppgifter från omgivningen ses som utgångspunkt för utbildning grundas på Kilpatricks 
principer för projektmetoden. Gerrevall & Håkansson (2005) visar i sin rapport att 
projektinriktat arbetssätt sedan länge har varit ett naturligt inslag inom flera yrkesprogram 
inom gymnasieutbildningar, där kursen Projektarbete upplevs som ett förtydligande av 
arbetsformer som redan tillämpas i undervisningen. Vid skolor som har teknikprogram har 
även tidigare projektinriktat arbetssätt/projektarbetsformen varit införd i undervisningen. 
Skrøvset & Lund (2000) finner att projektarbete är (för det flesta) en föga använd läroform 
som därför gärna kan få större utrymme.  

 
 
5.1.3. Hur tolkar eleverna innebörden av arbete i projekt  

 
I följande stycke tittar jag på vad elever som känner till projektform i undervisningen har 
svarat på fråga Vad innebär ett arbete i projektform för dig. 
 
För ett stort antal elever innebär det en möjlighet att samarbeta med andra (jobba i grupp), 
vilket konkretiseras i möjligheterna att kommunicera, diskutera, besluta, utarbeta egna regler 
för att arbetet ska framskrida och för att lösa konflikter som mer eller mindre uppstår. En del 
elever kopplar projektform till ledarskap på så sätt att elever som är av ledartypen får 
utrymme för att leda gruppen och andra som är mer lyssnare blir ledda. Det handlar också om 
en möjlighet för engagemang, entusiasm och ett självständigt arbete, där lärare bara 
handleder. Det handlar också om en möjlighet att ta ansvar, hålla deadline, få en bättre insikt i 
sin egen arbetsvilja och genom det kunna utveckla och förbättra den, För en del elever innebär 
det en frihet från läraren i arbetet, vilket gör att man måste vara mer disciplinerad gentemot 
sina kompisar och tider för att komma någonstans. En del elever beskriver arbete i 
projektform som ett temaarbete, ett större arbete, 100-poängsarbete. 
Andra tycker att det är ett tillfälle att lösa ett problem, jobba i faser mot ett visst mål, jobba 
under en längre tid med en uppgift. Man har en uppgift att utföra från tanke till färdig produkt 
på en viss tid med en tidsplan. Det är ett tillfälle att lära sig organisera ett långvarigt 
tidsbegränsat arbete, ett arbete med ett händelseförlopp. 
Eleverna beskriver ett arbete i projektform även som arbete där man bör planera med en 
projektplan, föra loggbok, ha en uppföljning, dokumentera, skriva slutrapport, redovisa och 
utvärdera sitt arbete.  
Eleverna tycker att ett arbete i projektform ofta är ett avslutande arbete i en kurs med 
fördjupning inom ett visst område med stora möjligheter att lära sig, där processen är viktig. 
De tycker även att det är det är viktigt för betyg.  
 
Från intervjuerna framgick det hur eleverna beskrev arbete i projektform: 
 

 ”Det är ett större arbete, som man själv strukturerat och som ofta görs i grupp. Man får följa 
upp hela tiden. Att veta från början vem man ska jobba med, vad man bör få till slut, när det ska 
vara färdigt, inte mycket mer. Inte mycket om hur man ska komma till målet. Man får lära sig 
på vägen till målet. Man lär sig mest med det som blev fel. Man funderar varför det gick snett. 
Man vill veta vad man gjort fel. Man vill också veta hur man ska göra så att det inte blir fel. Det 
är ett bra sätt att lära sig.” 

 
Elevernas svar kan fördelas i några grupper med liknande kännetecken: engagemang, 
entusiasm, ta ansvar, arbetsvilja, disciplin. 



 
Resultat av undersökningen visade att elever vid de skolor som deltog i undersökningen var 
ganska förtrogna med innebörden av projektarbetsformen och många hade gjort något arbete i 
projekt. De kunde beskriva den arbetsformen med egna ord i alla dess avseenden. Härmed vill 
jag nämna att det ändå fanns en stor andel elever som den arbetsformen var främmande för. 
Det fanns en betydande skillnad mellan olika program, beträffande omfattningen av arbete i 
projekt i undervisningen. Elever som läste vid Naturvetenskapsprogrammet jobbade mindre i 
projekt än elever som läste vid Teknikprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. Allra 
mest jobbade teknikelever i projektform. 
 
 

5.1.4. Inverkan av arbete i projekt på elever 
 
Nästa fråga i enkäten bjuder på svar vad elever tycker om att arbeta i projekt. Den innebörden 
av arbete i projekt beskriven av eleverna i föregående punkt visade sig kunde ha två olika 
effekter på eleven, där de antingen gillar den arbetsformen med alla sina bra och dåliga sidor, 
eller inte. 
Frågan Vad tycker du om att arbeta i projekt tillsammans med andra på en skala från -5 
(dåligt) till 5 (bra) besvarades så här: 
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Figur 4: Vad tycker du om att arbeta i projekt tillsammans med andra? 

   
Sammanlagt är det 12 elever som har dåliga erfarenheter av samarbete i samband med arbete i 
projektform. Nästan lika många (13) elever tar en neutral ställning till frågan, dvs. tycker att 
det varken är bra eller dåligt. Till fördel för arbete i projektform och samarbete under arbetets 
gång talar 162 elever. Det är två elever som inte gett något svar på den frågan.  
 
 
För att få veta om och i så fall vad elever gillar med arbete i projekt, respektive inte gillar, har 
jag frågat eleverna: 
Vad är bra respektive dåligt med att arbeta i projekt tillsammans med andra? 
 

 
 

De intervjuade eleverna har svarat så här:   
 
”Att arbeta i projekt är ett bra sätt att lära sig. Man är själv mer aktiv, självdrivande. Gränser 
mellan ämnena suddas ut.” 

Vad menar du med det?  
”Jo, vårt arbete i kursen Projektarbete löpte på sätt och viss även i kursen Småföretagande.  



          Och så fick vi en fot även inne på företaget.” 
Berätta : 

”Jag läser en kurs som heter Småföretagande och driver ett UF-företag i den kursen. Mitt  
 företag lär tillverka just den produkt som jag utvecklar i kursen Projektarbete. Och till sist  
 gör jag eller rättare sagt producerar min produkt på riktigt på ett företag. På så sätt tänker  
 jag inte längre i termer som enskilda kurser. Jag ser till att skaffa mig det som behövs för att en 
 produkt ska komma till, att den ska finnas på markanden och att det ska gå bra för mig som  
 konstruktör och marknadsförare. Vilken kurs de delarna passar i är det lärare som ska  
 bedöma utifrån min totala prestation.”  

 
En annan elev berättar: 

”Ja, jag har gjort flera arbeten i projekt, även på grundskolan. På gymnasiet har jag gjort  
minst 4 projekt. Mest jobbade jag i grupp, något mindre projekt har jag gjort ensam. 
Jag har alltid gillat arbeta i projekt.” 

Varför? 
”Man är personligen mer delaktig, tillsammans åstadkommer man det som kan vara svårt att  
göra för en. I början vet man inte hur det blir. Om man gör sitt bästa blir det verkligen bra.  
En är duktig på ett område, en annan på ett annat område. Man lär sig av varandra. Man får 
och man ger.” 

Har du någon gång räknat med att någon inte gör sitt bästa? Hur kan man göra då? 
”Ja, det har jag gjort. Det är faktiskt bara första gången man inte vet hur man ska bete sig. 
Senare, om det gått snett i en grupp, man har lärt sig andra saker. Man har lärt sig hur det  
blir när alla inte drar åt samma håll och inte gör sitt bästa. Ännu viktigare, man har lärt  
sig hur man ska bemöta sådana situationer och förhoppningsvis, med tiden blir man också 
duktigare att hantera sådana situationer så att projektet ändå slutförs.” 

 
Det eleverna tyckte var bra med att arbeta i projekt med andra var: 
Man lär sig lyssna på andra, det är många och olika tankar och idéer från övriga i gruppen. 
Man lär sig argumentera för att få andra att förstå ens tanke. Det är roligt att jobba i grupp, 
man kan diskutera olika åsikter och idéer. Det är annorlunda, omväxlande och inspirerande.  
Kreativiteten utvecklas och man kan göra mer avancerade arbeten.  
Det finns mycket annat som är bra med att arbeta i projekt, tycker elever och svarar: 
Man får jobba fritt, man tar ansvar, man utvecklas.  Man blir bättre på att se vad man klarar 
av, det höjer självförtroende. Man ser själv vad man lärt sig. Man lär sig strukturera, 
analysera, planera, man missar inget. Man lär sig själv. Det innebär en fördjupning i ämnet i 
frågan. Det är bra träning för riktiga arbetslivet.  
 
Det eleverna tyckte var dåligt med att arbeta i projekt med andra var: 
Man förutsätter att alla är lika aktiva om resultatet ska bli bra, vilket inte alltid är fallet, någon 
gör för mycket, respektive för lite, man får inte allt som man själv vill, mycket tid går åt för 
diskussion, jobbigt om man inte kommer överens på längre tid, man kan komma efter, mycket 
konflikter, olika åsikter, ansvarslösa som kör sitt eget race, bristande ansvar för teamet. 
Det är även en hel del annat som elever uppger som dåligt med att arbeta i projektform: 
Ibland kört man fast och då vet man inte hur man ska gå vidare, då är det jobbigt. Det är svårt 
att komma igång. Man blir aldrig riktigt nöjd.  Det hänger över en hela tiden, man är aldrig 
riktigt ledig. Det är svårt att följa tidsplan och hålla deadline. Brist på idéer, motivation och 
information minskar självdisciplin och det kan leda till stress. Man måste ha en bra självdrift. 
Det är svårt att hitta rätt fakta och ibland är det svårt hålla sig till ämnet. Man kan glida iväg 
både ämnes- och tidsmässigt, det kan uppstå en kris p.g.a. det.  
De flesta ”dåliga sidor” har ändå ett värde för elevers lärande i positiv bemärkelse och är i sin 
grund konstruktivt kritiska. Det är bara några få som kan klassas som icke-konstruktivt 
kritiska, som: tråkigt, enformigt. 



 
Resultatet visar vidare att de elever som fick pröva på att arbeta i projekt hade en 
övervägande positiv inställning till detta lärosätt.  
Om arbete i projekt utformas enligt sina principer för verklighetsförankrad uppgift, 
deltagarstyrning, eget ansvar, samarbete och möjlighet att lära sig genom att reflektera över 
sitt arbete, d v s. om utbildning utformas så att den bidrar till att aktiva vanor som tanke, 
uppfinningsförmåga och initiativ bildas hos unga människor, då växer man som människa 
(Dewey, 2004).  
Även elever i intervjusamtalen har uttryckt samma tanke. När livet i gruppen styr eleven i 
dess arbete växer disciplin ur det livet och en verklig utbildning sker då barnets begåvning 
stimuleras av krav från sociala omgivningen. Med möjligheten att delta i någon gemensam 
aktivitet med sina medmänniskor, utvecklar individen sina attityder. Dewey talade om 
individens growth eller växande som utbildningens mål (Liedman, 2005). 
 
Tidigare studier visar att med kursen Projektarbete, som kommit att innebära ett kvalitativt 
tillskott i gymnasieutbildningen har elever haft möjlighet att ägna sig fördjupade teoretiska 
kunskaper. Andra elever har fått förståelse för vilka olika perspektiv som kan rymmas inom 
ett kunskapsområde, samtidigt som de har erövrat olika praktiska kunskaper. Eleverna betonar 
vikten av att man kunnat planera ett projekt långsiktigt. Med tanke på det kan man fundera 
över hur mycket utrymme som ges åt den arbetsformen i dagens skola och om det finns ett 
större behov av det. Tittar man på de nya kursmålen för den kommande gymnasiereformen, 
åtminstone inom en del program och utbildningar, exempelvis teknik, får man se att 
projektarbetsformen kommer att vara ännu mer representerad åtminstone i kursdokument. Det 
kommer att hänga på den enskilda skolan och läraren i vilken omfattning man är beredd att 
utforma undervisning på detta sätt. Det moderna samhället ställer allt högre krav både på den 
enskilde och på skolan i helhet för en bra och effektiv anpassning till arbetsmarknad och livet 
som sådant, vilken förändras i en snabb takt. I dagens arbetsliv utövas projekt som arbetsform 
allt mer. Om skolan som är en del av samhället ska hänga med då bör den utrusta vår samtids 
elever med den utrustning som kommer att krävas allt mer i morgondagens samhälle, tycker 
jag. Elever uppskattar möjligheten att göra sitt Projektarbete på ett företag då den möjligheten 
finns, även om det kräver en omfattande anpassning till företagets villkor. En av skolans 
uppgifter är att ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället 
och som eleverna har bl a från arbetslivet (Lpf 94:1.2). De förutsättningar som krävs för att få 
till stånd en fungerande samverkan med arbetslivet kan däremot variera mellan skolorna 
(Gerrevall & Håkansson, 2005).  
 
 
 

5.1.5. Konflikthantering  
 
Att projektinriktat arbetssätt har, som alla andra arbetssätt, sina både för- och nackdelar är 
ingen nyhet och det råder heller ingen tvekan om det. Att det uppstår konflikter under arbetets 
gång tillhör detta arbetssätt i allra högsta grad. Att man är tvungen att lösa konflikter, när de 
uppstår för att kunna gå vidare i arbetet, svarar de flesta elever.  På det sättet går mycket tid 
till annat än själva arbetet, men det får man tillbaka sedan när man gör ett nytt liknande 
arbete, säger de.  
 
Hur löste eleverna konflikter som uppstod: 
 
En del elever vidtog förebyggande åtgärder och löste konflikter med tidigare uppsatta regler. 



De reglerna innebar ofta krav på diskussion i första hand, ibland fick de kompromissa, ibland 
röstade de för att kunna gå vidare. Det hände även att någon annan fick ta uppgiften, för att gå 
vidare med projektet. En och annan gång någon fick ge sig. Det förekom att man pratade med 
läraren/handledaren för at finna någon lösning. Somliga elever svarar att de aldrig löste dem, 
samt som somliga svarar att konflikterna löste sig med tiden. 
 
Från intervju: 
 
Du säger att ni i gruppen bestämde vem ska göra vilka delar. Hur bestämde ni?  

”Det som styr är vad man känner för. Hur vi gjorde: vi bestämde att göra en möbel från  
början till slut. Från början ville vi komma in på ett företag. Kontakter med företag ger  
mycket. Alla delar måste fungera. Administrativa delar, konstruktionsdelar,  
produktionsprocessen. Jag stod för de administrativa, P. för konstruktionslösningar. Vi  
berättade för varandra hur vi gjorde, inte bara vad vi gjorde. Många blir inblandade. Inte  
bara vi i gruppen. Även folk från företaget, handledare.” 

Hur fick ni det att fungera? 
”Vi satte oss och kollade om vi kommer att dra åt samma håll, det gjorde vi flera gånger,  
inte bara i början. Gjorde klara och tydliga mål, även delmål. Kontakterna vi skaffade valde  
vi utifrån våra mål. Att de på företaget nappade var tror jag för att våra mål var tydliga. Vi  
visste vad vi ville.”  

Tycker du att det kan vara frustrerande att man måste jobba med någon som man  

absolut inte kan jobba med? 
”Ja, det kan vara påfrestande. Som person, en bland andra i gruppen använder man sin  
sociala kompetens för att föra fram sina åsikter och varför inte säga man tar parti för eget  
förslag, egen idé vinner. Men det ska ske med argument. Det är inte smärtfritt: konflikter  
uppstår, man måste prata med varandra, man vill att det blir bättre resultat och det kan det  
bli efter en del konflikter. Man måste lyssna lika mycket på andra som på sig själv. Första  
gången är det inte alls lätt, men femte gången är man bättre på de delarna med  
konfliktlösning, t.ex. vi är olika och somliga blir aldrig riktigt bra på att jobba med andra,  
men man blir bättre åtminstone på att inse sina dåliga och bra sidor. Redan med det har  
man kommit ett steg längre.”    
 

Det eleverna sa om projektinriktat arbetssätt, där man jobbar i grupp med andra tyder på att 
det är ett bra arbetssätt då man låter elever jobba i grupp och med det utvecklas själva på flera 
sätt: man får både nya ämneskunskaper och erfarenhet, men ännu mer viktigt är att lära sig 
samarbeta och bli bättre på det. Att få arbeta i projekt med andra höjer elevens 
självförtroende. Det är inte smärtfritt varje gång men oftast är det givande. Elever insåg att 
även när något gick snett och inte var helt smidigt och smärtfritt var det ändå lärorikt. Hur ska 
man göra för att få en elev som har så stora samarbetsproblem att arbeta med andra? Jag tar 
upp den frågan senare i diskussionen.  
 
De flesta elever upplevde att genom att arbeta i projekt blev de bättre på att samarbeta. En 
del elever tycker att det var bara jobbigt och inte als lärorikt. Elever utan egen drivkraft kan 
ha svårt att anpassa sig till den arbetsformen och prestera ett bar resultat. 
Detta stämmer bra med Deweys tanke (1997) att genom att delta i någon gemensam aktivitet 
med sina medmänniskor, tillägnar sig individen möjligheten att utveckla sina attityder 
samtidigt som man som pedagog ska alltid vara medveten att det finns sådana som är 
upproriska. De främsta kvaliteterna i projektarbetet kopplar eleverna till erfarenheter de gjort 
av att arbeta i projektform som att kunna samarbeta och hantera konflikter. Elever insåg att 
även när något gick snett och inte var helt smidigt och smärtfritt var det ändå lärorikt. Det 
eleverna tyckte var dåligt med att arbeta i projekt med andra var att gruppen inte fungerade 
väl eller att man inte fullgjorde sina uppgifter som en i gruppen. Hur ska man göra för att få 



en elev som har så stora samarbetsproblem att arbeta med andra? Ska man fortsätta att ge 
individuella uppgifter eller försöka få eleven att trots allt fungera i grupp? Vad är rätt att göra 
med tanke på de andra i gruppen? 
 
 

5.1.6. Planering, uppföljning och dokumentering av arbetet 
 
En bra planering är en förutsättning för ett lyckat resultat, när det gäller ett större arbete som 
pågår över längre tid och görs med andra.  
Enkätens sammanställning visar att en stor del av eleverna på något sätt hade planerat sitt 
arbete som de gjorde i projektform.  
Sammanlagt var det 150 av 194 (77 %) elever som hade gjort något arbete i projektform som 
svarade att de brukade planera sitt arbete. Eleverna svarar att de planerade sitt arbete på något 
av följande sätt: ”Vi upprättade en tidsplan och delade upp det hela oss emellan.” En annan 
svarar: ”Vi bestämde tillvägagångssätt med delmål i veckoschema, vi gjorde även en 
lektionsplanering.”  En och annan svarade att de planerade genom möten med handledaren, 
kollade på gruppen bredvid, skrev: när, var, hur, vem, Gant-schema (ett slags tidsplan i 
grafisk/tabell form med aktiviteter i raderna och tider för deras utförande i kolumnerna).   
 
Från intervju: 
 

”Vi planerade. Mycket planering. Först grovplanering, varje del i grovt: skissning, ritningar,  
produktion. Vi var tvungna att anpassa våra tider till företaget. Inte bara viktigt att planera  
vad som ska göras, lika viktigt att planera när det ska göras. Man måste planera i god tid.” 

Vad menar du med det? 
”Vårt samarbete fungerade för att vi höll tider vi hade planerat. Saker dyker upp på vägen  
ändå.” 

 
Däremot var det inte lika vanligt med uppföljning av arbetet: det var 51 elever som gjorde en 
uppföljning av arbetet av de194 som uppgav att de jobbat i projekt (26 %). 
Eleverna svarade att de följde upp sitt arbete genom att regelbundet sammanfatta efter 
lektionen i loggboken Uppföljningen skedde även på möten med handledaren. Somliga elever 
svarade att de kollade läget och rättade felen. 
 
Från intervju: 
 

”Saker dyker upp på vägen. Man ska hålla sig ajour. Anpassa sig efter det aktuella läget.”  
Hur gjorde ni det, hur hade ni koll på alla de delarna, gjorda och ogjorda? 

”Vi följde upp vårt arbete. Dokumenterade det och följde upp. Hade varsin loggbok, även en  
loggbok för produkten. Handledarmöten med folk från företaget och med läraren i skolan.” 
Vår handledare var vår lärare i projektmetodik. Han hjälpte oss med de delar som handlar 
om allt det som ingick i processen (planering, dokumentation, uppföljning, redovisning). Vi  
hade en handledare på företaget. Han hjälpte oss med allt rörande just vår produkt som den 
var.” Vi hade regelbundna möten. Gick igenom vad vi gjorde, mest vad som blev fel, pratade 
hur man kunde göra för att det skulle bli bättre. Vi kom med idéer, han gav oss uppbackning, 
hans respons gav oss vidare idéer. Han handledde mest genom frågeställningar. Hjälpte oss att 
själva reflektera över det gjorda. Saker som inte funkade pratade vi mest om. Vi hade en 
handledare även på företaget, en konstruktör. Av honom fick vi lära oss hur man tillverkar en 
möbel på det sätt de gör. Passade på att lära oss själva också. Efter ett antal timmar eget arbete 
träffade vi konstruktören, det var mer eller mindre regelbundet. Stämma av, jobba, stämma av, 
jobba. Vi lärde oss i minsta detalj att tillverka en möbel. Mycket bra sätt att lära sig.” 



Varför är det bra? 

”Då kan du en metod, du är säker på den. Det är inte bara läsa och återberätta. Det är att  
kunna. Det är det som är bra med att vara inne på ett företag. De delarna kan man inte få på  
skolan. Men de kunskaper man får i skolan kunde vi använda i vårt arbete på företaget. Alla  
är bäst på något, det är ingen som är bäst på allt. När vi redovisade på företaget, tyckte de  
att de lärde sig något av oss: det där med loggböcker tyckte de var rätt bra. Det är mycket  
bra sätt att lära sig – en del i skolan, en del i riktiga arbetslivet. Men det är svårt att komma  
in. Vi började bygga upp våra kontakter redan i ettan, fortsatte med fadderföretagsamheten  
i tvåan, kom in på riktigt i trean.” 

 
Det var 132 av 194 elever (68 %) som svarade att de brukade dokumentera sitt arbete. 
Deras svar anger att det skedde på något av följande sätt:  
Eleverna dokumenterade sitt arbete med loggbok och hade även alla papper liggande i en 
pärm. Somliga elever svarade att de dokumenterade sitt arbete med bilder, skisser, foto eller 
data.  En del elever svarade att de dokumenterade sitt arbete med uppsats, med rapport, eller 
med prototyp. 
 
Från intervju: 
 
Hade ni mer dokumentation än loggboken? 

”Ja, vi hade slutrapport. Den innehöll i en strukturerad form hela processen. Vi visste från  
 början att vi ska skriva en rapport, men kunde inte föreställa oss ett så stort arbete. Jag  
 tycker det är viktigt att dokumentera. Flera sätt att dokumentera hjälper varandra.”  

 
Majoriteten av elever använde loggbok som ett redskap i sitt arbete när de jobbade i projekt. 
Men det var ändå var sjätte elev (16 %) som inte gjorde det. Skrøvset & Lund, 2000 finner att 
dagboken utgör en viktig del av projektet. ”Därför lägger vi stor vikt vid den” (Skrøvset & 
Lund 2000, s.90). 
Av 81 elever var det 75 som skrev loggboken, 5 elever gjorde inte det och en elev svarade inte 
på den frågan.  
De 75 eleverna berättade att de försökte skriva loggboken direkt efter att de jobbat färdligt för 
tillfället. Det var jobbigt men givande i längden, det var lärorikt.  Det gick bättre än i ettan 
men fortfarande svårt. Det var jobbigt men smidigt för uppföljning.  Lärare kan se hur det 
funkade. Bra för reflektioner, underlättar rapportskrivning. Har gjort det tidigare – bra, skrivit 
det även i grundskolan.  
 
 

5.1.7. Loggbokens funktion utifrån elevernas syn 
 
Eleverna tyckte att det var bra att ha loggboken vid redovisningen. Det var mycket lättare att 
komma ihåg vid längre uppehåll i arbetet. Man har bra koll både på tid och vad som är gjort 
och vem som gjorde det.  Loggboken visar vad man gjort, det blir lätt att kolla om tidsplan 
stämmer. Den hjälper en att minnas bättre och det blir lättare att komma igång på nästa 
lektion. Det blir lättare att skriva rapport. Loggboken är en mycket bra referens om konflikter 
uppstår. Den är bra för uppföljning, bra stöd att dokumentera processen. I loggboken ser man 
hur arbetet utvecklas.  Loggboken är ett bra underlag för samtal på handledarmöten. (Loggbok 
som ett hjälpmedel under arbetet) 
Skriver man loggbok kan man lära sig av egna fel, man kan se tillbaka och ordna upp felen.  
Man blir bättre nästa gång man jobbar i projekt, man lär sig planera bättre och utveckla sina 
tankar. Man ser hur projektet växer fram stegvis. Den hjälper till att förstå sammanhanget. 



(Loggbok för eget lärande) 
 
Loggboken är bar att se och visa vad som är gjort och vem som gjorde det. Läraren kan läsa i 
loggboken och se vem som gjorde vad och när det gjordes, den utgör ett underlag för läraren 
vid betygsättningen. Den är ett bevis på hur man skötte sitt arbete. (Loggbok som underlag för 
bedömning och betygssättning) 
 
Det är intressant att se vad som gick snett eller blev fel och loggboken är värdefull för det. 
Skriver man flitigt i sin loggbok börjar man reflektera över arbetet och lär sig av egna fel. 
(Loggbok som ett medel för metakognitiv lärande)  
Som den aktuella läroplanen tar upp:  
 

”Eleverna skall få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina 
kunskaper” (Lpf 94:1.2). 

 
Elever berättade under intervjusamtalen så här: 
 

”Jag skrev i loggboken alla aktiviteter: vad, när och av vem något gjordes. Mycket tid och 
många rader gick åt det som var bekymmer eller blev fel. Det blir lättare att komma igång i 
arbete efter ett uppehåll. Vi hade länkade loggböcker med varandra, även handledare på skola 
och företaget kunde läsa dem regelbundet via nätet. Ibland är det lite jobbigt, när man försökt 
med något i flera timmar och inte lyckats riktigt, blir det tråkigt att skriva in att man inte  
fått ihop något alls. Men man måste vara sann mot sig själv och skriva så. Ibland när man  
lyckats bra blir man nöjd med resultat och vill inte skriva något. Ibland är det riktigt jobbigt 
med loggboken. Men med tiden lär man sig att det är nyttigt och tvingar sig själv att  
skriva. I början känner man att man skriver mest för att handledaren säger att det är viktigt. Vill 
man prestera bra, då ser man till att loggboken förs, även om man själv inte ser stor mening med 
det. Senare blir det att man själv inser nyttan av den (för egen del och för  
teamets del). Man blir mer utförlig i skrivandet, för man har lärt sig vad man behöver.”  

 
Du sa att ni skrev det som gick bra men även det som inte gjorde det. Varför? 

”Man lär sig mest av det som man misslyckat med. Där reflekterar man mest. Kollar vad  
man gjorde fel, undrar hur man kunde göra på annat sätt för att det få det bättre. Det som  
gick bra, konstaterade man bara att det gick bra. Handledaren kan hjälpa till mycket. En bra 
chef ska inte synas men ändå vara med hela tiden. Han ska skapa förutsättningar för att man   
ska lära sig. Men ingen kan lära någon något. Det måste man göra själv.” 

 
Det är ett fåtal elever (3) som svarat att de inte ser något syfte med loggboken.  
En del elever (14) har gjort arbete i projekt enskilt, dvs. inte i grupp med andra.  
 
Elever var olika duktiga på att planera, dokumentera, följa upp och redovisa arbete i projekt. 
Minst två tredjedelar elever gjorde det mer eller mindre regelbundet. Mer än 80 % elever 
använde och såg meningen med loggboken. Det som jag vill peka på är att eleverna såg 
loggboken både som: 
-  ett hjälpmedel under arbetet 
-  ett underlag för bedömning och betygssättning 
- ett medel för eget lärande även  metakognitivt lärande. 
 
Loggbok ses av eleverna som en viktig del av projektet både som ett medel att dokumentera 
sitt arbete och att lära sig av sitt eget arbete. Den ses som en mycket viktig del vid 
rapportskrivandet.  



Den delen av resultatet vill jag använda för att resonera kring behov att reflektera över sitt 
arbete. Redan Dewey med sitt dialektiska tänkande och projekt intelligent action talade om att 
tanke och handling skulle ses som ett eller att de förhåller sig dialektiskt till varandra. Detta 
inkluderar ett krav på att reflektera över sina handlingar. För att få leva som man lär, vilket 
Kilpatrick talade om, är det nödvändigt att få reflektera över sina handlingar. Ett sätt som 
möjliggör detta är att föra loggbok.  
Den sågs av elever som deltog i undersökningen som ett mycket bra medel när man behövde 
titta tillbaka i arbete. Den gav möjlighet att inse var man gjorde fel och hur man löste felet, 
vilket visade sig vara värdefullt i en senare fas, vid rapportskrivningen eller när man gör nästa 
arbete. Elevernas erfarenheter bygger på varandra och varje tidigare erfarenhet är ett tillskott i 
ett kommande arbete, då ett skriftligt dokument om hur man gjorde då utgör ett värdefullt 
underlag. 
Gerrevall & Håkansson (2005) kom fram till bedömningen att loggboken var ett betydelsefullt 
inslag i projektarbetet. Skrøvset & Lund (2000) menar att dagboken ger kompletterande 
information om både de generella och de ämnesmässiga kriterierna i gruppens arbete och 
därmed utgör en viktig del av projektet. Läroplanen förespråkar att eleverna ska få möjlighet 
att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper (Lpf 94:1.2), där 
Projektarbete ses som en möjlighet att bli medveten om och reflektera över olika metoder att 
lösa problem (PA 1201, 2000). 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1.8. Elevers vana av projektinriktat arbetssätt och deras prestation i kursen          
          Projektarbete  

 
I följande stycke kommer jag att presentera resultat av enkäten i den delen som handlar om 
elevers vana av projektinriktat arbetssätt och elevers prestation i kursen Projektarbete. Kursen 
Projektarbete har sedan 5 år tillbaka blivit en avslutande kurs för alla gymnasieelever i svensk 
gymnasieskola. När det gäller den praktiska hanteringen av kursen, visar min undersökning 
att det skiljer sig från skola till skola. En del program och skolor introducerar kursen redan på 
vårterminen i årskurs 2, genom att ett antal undervisningstimmar i projektmetodik ges, då 
eleverna uppmanas att göra problemformulering och upprätta en tidsplan redan under våren i 
åk 2. En del program och skolor begär av eleven att under vårterminen i åk 2 lämna in för 
administrering en blankett som innehåller val av temat och handledarens namn, men inga 
undervisningstimmar ges innan höstterminen i årskurs 3. Det ser olika ut hur skolor 
schemalägger timmar i kursen Projektarbete PA1201. Det rör sig kring 40 % av den totala 
kurstiden som är schemalagd tid.  Det som är gemensamt för alla skolor är att kursen ska vara 
färdig och betygsatt i slutet av tredje läsåret. 
Härnäst kommer jag att titta på elevers svar beträffande information om kursen Projektarbete: 
när, hur och av vem får de den informationen, samt vad informationen handlar om: 
 
Det var 81 elever av det totala antalet medverkande i enkäten som gick i åk 3, när de 
besvarade enkäten. Bland dem är det 15 elever (19 %) som aldrig tidigare har gjort något 
arbete i projektform. 



Den gruppen ställer jag mot en annan grupp som består av elever som gick i åk 3 då de 
besvarade enkäten, höll på med kursen Projektarbete och gjorde även andra arbeten i 
projektform under sin gymnasieutbildning. Den gruppen bestod av 66 elever.  
 
För mitt syfte kan det vara mer intressant att titta på vad informationen innehöll än att få veta 
vem som gav den. I de flesta fall gav informationen eleven riktlinjer om betygskriterier. Ofta 
fick elever det påpekandet att process och resultat är lika viktiga delar. Flera elever svarar att 
informationen handlade om mer praktiska saker för att arbetet ska framskrida på ett bra sätt 
som: att välja ett tillvägagångssätt, att bygga upp en struktur på projektet, att upprätta en 
projektplan och en tidsplan, hur man dokumenterar arbete. De fick höra om vilka olika faser 
som ingår i arbetet. Skillnaden mellan teoretiskt och praktiskt arbete beskrevs. Eleverna fick 
information om hur man ska skriva loggbok och rapport. Inte sällan fick de tips att hantera 
krissituationer och att lyckas. Informationen handlade även om vilket verktyg som behövs, 
om idébank, om material som behövs, om mer detaljerade frågor som kravspecifikation eller 
kostnader. 
Hur lyhörda elever var i de rekommendationer de fick visar följande sammanställning:  
Det var 75 elever (av de 81 som höll på med sitt Projektarbete) som planerade sitt arbete med: 
tidsplan, projektplan, möten med handledaren och uppsatta mål. 
Av de 81 var det 35 elever som följde upp sitt arbete genom samtal med handledaren, loggbok 
eller upprättad tidsplan. 
Det var 64 elever som svarade att de dokumenterade sitt arbete med portfolio, foto, loggbok 
eller ritningar. 
Redovisning av Projektarbetet kan ses ur flera perspektiv som vilket innehåll redovisningen 
inrymmer eller vilken roll redovisningen ges (Gerrevall & Håkansson 2005, s.69). 
I min undersökning svarade eleverna att de skulle redovisa sitt Projektarbete med en produkt 
(film, hemsida, möbel o dyl.) och en rapport. Andra svarade att de skulle redovisa bara 
skriftligt med en rapport. En del elever skulle redovisa både muntligt förstärkt med 
PowerPoint presentation och skriftligt med en rapport. Några elever skulle ställa ut sitt 
resultat på en utställning. En och annan elev svarade att man skulle redovisa vad man blev 
tillsagd. 
Det som jag uppmärksammade var att elever inte visade tydligt i sina svar sig vara förtrogna 
med att rapporten är en del av arbetet och inte själva arbetet i sig.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att en fjärdedel av alla elever som gick i åk 3 och höll på 
med Projektarbetet aldrig tidigare gjorde något arbete i projekt och tre fjärdedelar av dem 
hade gjort något arbete i projekt även innan. Svaren från de två grupperna av elever i enkäten 
beträffande frågor kring Projektarbetet låg ganska nära varandra: de hade någon planering, 
följde upp sitt arbete, hade uppföljningsmöten med handledaren, förde loggbok och 
dokumenterade sitt arbete även på annat sätt, hade klara planer om redovisningsformen. 
En skillnad visar sig vara om man gjorde arbetet ensam eller i grupp. Alla de tio eleverna som 
gjorde Projektarbetet ensamma tillhörde den grupp som inte hade gjort något arbete i projekt 
tidigare. 
 
Fråga ”Har din tidigare erfarenhet av arbete i projekt hjälpt dig i kursen Projektarbete ” var 
utformad så att den innehöll utrymme för förklaringar och kommentarer. För att analysera 
svar på den frågan är det viktigt att ha en bild av hur stor andel elever som har jobbat, 
respektive inte jobbat i projekt innan de började med Projektarbetet: Den relevanta grupp som 
gav svar på den frågan bestod av de 66 elever som gick i åk 3 och redan tidigare hade gjort 
något arbete i projekt. Sammanställning över deras svar på den frågan visas i figuren nedan. 
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Figur 5: Har din tidigare erfarenhet av arbete i projekt hjälpt dig i kursen Projektarbete PA1201 
 
48 elever tyckte att deras tidigare erfarenhet av projektarbetsform var till hjälpt när de jobbade 
med kursen Projektarbete. 11 elever ansåg inte ha haft någon nytta direkt av den erfarenheten. 
3 elever visste inte om det hjälpte till och 4 elever svarade inte på den frågan.  
 
De elever som svarade ja tyckte att det hade hjälpt på något av följande sätt: 
Har man jobbat i projekt tidigare, vet man hur det fungerar och med det vet man bättre hur 
man ska göra. Det krånglar mindre för att man har blivit duktigare på att lösa konflikter. Av 
egen erfarenhet vet man var konflikter brukar uppstå och man förebygger lösning av 
eventuella konflikter med i förväg uppsatta regler. Man vet sedan tidigare hur viktigt det är att 
gruppen fungerar, därför väljer man själv vem man ska jobba med.  Man är bättre på att 
fokusera på det viktiga. Man har erfarenhet av arbete i projekt och stressar sig inte lika 
mycket. Man förstår bättre mening med loggboken redan från början. Varje kommande arbete 
i projekt blir bättre, det är erfarenheter som ligger bakom. Det blir lättare att planera tid, 
lättare att skriva rapport, man blir bättre på att samarbeta, bättre på tillvägagångssätt, bättre på 
att kompromissa, lär sig varför det är viktigt att börja i god tid, kunna avgränsa, det hjälpte, 
man är själv mycket större.  
 
Från intervju:  
 

”Jag tycker det har hjälpt mig. Jag kanske skulle göra ett bra arbete även utan den erfarenheten,  
men då skulle jag behöva åtminstone mycket mer tid för att lyckas lika bra. Jag är inskolad  
på den arbetsformen redan från mellanstadiet. Det man lär sig är inte bara ämneskunskaper  
utan även hur man fungerar med andra, man reflekterar över det. Vill man bli bättre tänker  
man på det och gör framsteg, tror jag. Man ser att det är i projekt man jobbar mycket i  
arbetslivet. Bara det är tillräcklig uppmuntran för en som tänker vara med och påverka i  
framtiden.” 
 

Det var en del elever som tidigare hade jobbat i projektform och tyckte att de inte hade någon 
nytta av det. De svarar att det inte hade hjälpt dem därför att man är kortsynt och vill inte tro 
att det var viktigt då det var aktuellt. Man tror att man får samma information tusen gånger, så 
man behöver inte anstränga sig själv. Man gör samma fel igen, man glömmer lätt vad man 
hade lärt sig. En långsiktig planering är svår att hålla. Man glömmer vad man hade tänkt göra. 
Det är svårt när något ligger helt på en själv. Man behöver en (lärare?) som regelbundet 
”pushar” på. 
 
Från intervju: 
 

”Jag är inte säker. Jag vet faktiskt inte. Jag har nog aldrig reflekterat över det. Jag vet inte om 
jag gör rätt eller fel, men jag brukar köra vidare, utan att titta tillbaka.” 

 
En annan elev sa: 
 



”Jobbigt när man ska själv hålla reda på allt. Det är lika jobbigt varje gång. Och att det 
är så stort. Och att det pågår under så lång tid. Man hittar på ursäkt bara för att skjuta på 
det hela. När man väl insett att det är dags att arbetet ska vara klart då är det ganska sent 
att få ihop ett gediget arbete.” 

 
 
Här vill jag påminna om att enkäten gjordes under tiden elever fortfarande höll på med 
Projektarbetet, medan intervjuerna genomfördes efter att de hade lämnat in sina arbeten, men 
inte fått veta betyg. 
72 % av alla elever i den gruppen tyckte att deras tidigare erfarenhet av arbete i projekt har 
hjälpt dem i kursen Projektarbete. 12 % som inte tyckte de hade någon nytta av den tidigare 
erfarenheten i Projektarbete. 5 % kunde inte själva bedöma den eventuelle fördelen med den 
erfarenheten, respektive 6 % besvarade inte als den frågan. 
 
Eleverna upplevde mestadels att erfarenhet av arbete i projektform bidrog till en bättre 
prestation i kursen Projektarbete.  En del elever uppgav att de inte lärt sig någonting utav 
erfarenheterna från projektarbetet och medgav att det berodde på brist på eget engagemang 
och vilja att lära sig. Ofta handlar det om elever som behöver en väl strukturerad skoltillvaro 
eller elever som är så lata att de inte presterar i övrigt.  
Just projektarbete kan vara en möjlighet för många elever att hitta ett område man är stark på, 
exempelvis elever som har stor social kompetens (Skrøvset & Lund 2000), samtidigt som 
läroplanen Lpf 94 betonar att eleverna i skolan skall få utveckla sin förmåga att arbeta 
tillsammans med andra och att skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala 
kompetens (Lpf 94:1.2).  
 
 

6. Diskussion  
 

I detta kapitel diskuterar jag val av metoden, enkätutformningen, intervjuupplägget, validitet 
och reliabilitet i urval och genomförande av undersökningen, utfallet av undersökningen i 
form av resultat av enkäten och elevernas utsagor i intervjuerna. Jag kommer även att 
diskutera resultatanalys. 
 

6.1. Metodval 
 
När jag tittar tillbaka på vilken metod jag använde i undersökningen, då tycker jag att den 
metod jag använde gav mig ett gediget underlag av insamlad data. Jag började med en bred 
undersökning på ytan, för att fortsätta inom smalare ramar på djupet. Den bild jag fick på så 
sätt var tydlig och beskrivande. Den fortsatta undersökningen i form av intervjuerna bidrog 
till en fördjupad förståelse av ämnet i frågan.  
Ett annat sätt att göra en undersökning om samma fråga kunde vara omvänt: att börja med 
intervjuer och fortsätta med en enkät. Skulle det ge samma resultat? Den funderingen får stå 
kvar. Jag tycker att enkäten som ingående undersökning var bra, för den visade hur läget med 
förekomsten av arbete i projekt var generellt sett. En viktig del av resultatet, tycker jag var att 
det spelade mindre roll vilken skola svaren kom från, viktigare skillnader visade sig fanns 
mellan program. Om jag hade valt att göra undersökningen på tre program även vid de två 
övriga skolorna i stället för endast ett program, skulle det bidra till ett ännu mer pålitlig 
resultat menar jag, eftersom det visade sig att de största skillnaderna fanns på de olika 
programmen och mindre på de olika skolorna.  



 
 

6.2. Enkätutformning  
 
Jag fokuserade på två aspekter när jag formulerade enkätfrågor. Den ena aspekten var att 
använda språk som förstås av målgruppen och med detta försäkra att man mäter det som avses 
att mätas. Den andra aspekten var att ställa frågor på så sätt att dess formulering tillåter en 
givande bearbetning och sammanställning av resultat. När jag tittar tillbaka på enkäten och 
dess frågor då frågar jag mig om det var lagom många frågor att besvara. Var det någon fråga 
som inte var relevant för resultat och med det överflödig? Jag bedömde i efterhand vid 
resultatsammanställningen att fråga om vem eleverna fick information om projektarbete inte 
bidrog till syfte och därför uteslöt jag dess svar ur resultatet. En del frågor om arbete i projekt 
i undervisningen kom igen i den delen som behandlar kursen Projektarbete. Jag upplevde att 
eleverna verkligen tog sig tid att besvara alla frågor de kunde ge något svar på. 
Så här efteråt undrar jag om jag kunde utforma enkäten med färre antal frågor och ändå få 
svar som täcker båda områdena. 
 
 

6.3. Intervjusituationer  
 
Fortsättningsvis vill jag reflektera kring det sätt jag valde elever att intervjua och kring själva 
intervjusituationen. Att intervjua elever i deras vanliga läromiljö tycker jag underlättade för 
oss båda parter att komma igång. Det kändes riktigt bra med i förtid bokat rum för 
samtalssituation. Eftersom intervjuerna pågick under maj månad inför terminens slut, kände 
jag ändå en viss stress som drababde mitt reguljära jobb. Det gällde att hinna med övriga 
uppgifter också. Har det påverkat mig i samtalssituationen till en viss grad? Skulle jag få 
bättre utsagor om samtalstider låg mitt i terminen exempelvis?  Å andra sidan hade eleverna 
mer erfarenhet i undersökningsfrågan då mot terminsslut antogr jag. På detta sätt blev 
intervjuerna bättre.  
 
 

6.4. Reliabilitet och validitet i urval och i genomförande 
 
När jag diskuterar begreppet validitet då frågar jag mig om jag har granskat rätt sak och om 
det finns någon koppling mellan de utvalda teorierna, den tidigare forskningen och min 
empiri. Det handlar om huruvida man gör undersökningen för att besvara vissa frågor, om 
undersökningen verkligen ger svar på de sökta frågorna. Den inre validiteten handlar om i 
vilken mån resultatet stämmer överens med verkligheten. Validitetsbedömningen kan vara 
beroende av själva forskarens förförståelse.  
 
När man tittar tillbaka undrar jag om just det sätt att välja försökspersoner för intervju var den 
bästa lösningen, med tanke på att eleverna gav sitt medgivande för deltagande i en intervju då 
de besvarade enkäten. Är det bättre att söka upp just de blyga och tillbakadragna i stället för 
de öppna och vältaliga? Är det säkert att jag skulle få ett bättre underlag om jag gjorde så? 
Hur skulle jag välja de eleverna i så fall? Ett sätt jag ser som lösning skulle vara att intervjua 
enbart elever jag själv hade som elever i undervisningen. Skulle det begränsa underlaget? 
Kunde jag söka upp blyga och tillbakadragna elever genom att få tips från deras lärare? Vore 
det är ett bra sätt med tanke på att en annan persons beskrivning av försökspersonen kunde 
påverka intervjuarens bild av försökspersonen och med det vara en belastning för 



intervjuaren. Om jag valde att intervjua någon elev från varje av de tre skolorna och dessutom 
från olika program, skulle jag ha fått ett mer representativ urval?  
 
En naturlig fråga som väcks är om generaliserbara slutsatser kan dras av den här 
undersökningen. Det går inte att med denna studie påstå att det är en likadan situation på alla 
skolor i landet. Skolor är olika avseende angreppssätt och utövande av sitt pedagogiska 
uppdrag. Jag vill säga att min ambition snarare var att finna om det finns något som ”peka på” 
eller indikerar att det kan vara så.   

 
 
6.6. Resultatdiskussion 

 
En fråga jag ställer mig efter att tagit del av resultatet är varför projektmetoden förekommer 
inom en del utbildningar mer än inom andra. Kan det vara så att den arbetsformen lämpar sig 
bäst just för den typen av utbildningen? Tittar man på projektarbetets historia, kan man se att 
det är precis inom arkitektur- och ingenjörsutbildningar man kan spåra de första försöken av 
arbete i projekt. Om teknik har uppgift att lösa ett praktiskt problem med hjälp av 
vetenskapliga tillämpningar från matematik, fysik, kemi o dyl. då tycker jag att just den 
arbetsformen lämpar sig väl för detta mål. Även elever på BF-program jobbade mer i projekt 
än t ex NV-elever. Inom yrkesinriktade utbildningar går ämnena i varandra av sin natur och 
gör det på så sätt lättare att koppla in flera ämnen när man jobbar med en uppgift och löser ett 
problem. På slutet av 1800-talet, då man förstod att man behövde en utbildad arbetskraft, blev 
Kilpatricks ”Projekt Method” som helt grundade sig på Deweys progressiva pedagogik, en 
riktig nyhet och ett tillskott i undervisningen. Det som var nytt med Kilpatricks projektmetod 
var att det inte längre var bara teknikutbildningar som ansågs vara lämpliga för undervisning 
och inlärning med den metoden. Även andra typer av utbildningar kunde dra nytta av den. Det 
viktiga var att kunna formulera ett problem, avgränsa det, lägga upp en plan, genomföra 
planen och utvärdera utfallet av arbetet.  Den dominerande analytiska pedagogiken i Europa 
under första häften av 1900-talet ha satt djupa spår i undervisningen, även en lång tid efteråt. 
Det har påverkat undervisningen inom naturvetenskapsämnen. Kan detta vara svar på varför 
just NV-elever jobbar mest enskilt och på traditionellt sätt? Min tolkning handlar om att 
utbildningen vid Naturvetenskapsprogrammet är mer ämnesindelad än vid de två övriga. Här 
menar jag att elever som läser NV har flera kurser som är olika i sitt innehåll och oftast är det 
olika lärare som håller i de kurserna. Det faller sig mindre naturligt att arbeta 
ämnesövergripande än det gör i utbildningar som har flera kurser från samma stora 
kunskapsområde och det är ofta samma lärare som håller i de olika kurserna. I de fallen faller 
det sig ganska naturligt att bearbeta en fråga eller belysa ett problem från olika synvinklar och 
på så sätt få en mer specifik, fördjupad kunskap om det och på så sätt uppfylla de krav som 
läroplanen Lpf 94 förespråkar:  
 

”Utvecklingen i yrkeslivet innebär bl.a. att det behövs gränsöverskridanden mellan 
olika yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras 
kompetens. Detta ställer i sin tur krav på skolans arbetsformer och arbetsorganisation” 
(Lpf 94:1.2). 

 
Enligt läroplanen skall skolan sträva efter flexibla lösningar för arbetsformer. Utvecklingen i 
yrkeslivet ställer krav på medvetenhet om såväl sin som andras kompetens, något som i sin tur 
ställer krav på skolans arbetsformer (Lpf 94: 1.2). I en kursutformad gymnasieskola är det 
programmålen som styr valet av uppgift för projektarbete. Det innebär en fokusering på ett 
kunskapsområde. Arbetet ger därmed tillfälle att befästa och utveckla färdigheter inom ett 



kunskapsområde som är centralt för utbildningen där eleverna ska planera, genomföra och 
utvärdera sitt arbete och där arbetsprocessen är lika viktig som slutprodukten (PA1201, 2000). 
Jag tror att med den nya gymnasiereformen kommer projektmetoden att aktualiseras ännu mer 
inom vissa utbildningar.  
Projektmetoden i undervisningen och behovet av denna är starkt förankrad både i 
styrdokument för svenska skolan och i de behov och kravet moderna samhället ställer på oss.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Förslag till fortsatta studier  
 
Jag tycker att det är intressant att följa projektarbetsutveckling i gymnasieskolan, både som ett 
lärosätt och som en kurs gemensam för alla elever. Detta ännu mer med tanke på den nya 
gymnasiereform som träder i kraft redan nästa läsår och som kommer att innebära en 
utveckling av kursen Projektarbete till kursen Gymnasiearbete.  
Resultat jag har fått visar att projektmetoden ofta används i undervisningen.  Det visar också 
att även om det är många elever som ser fördelar med den arbetsformen finns det ett antal 
elever som inte gör det. Fördelar med projektmetoden som undervisningsmetod ses i 
möjligheten att samarbeta och lära sig av egna erfarenheter. Detta resulterar i att man växer 
som människa och  som social varelse genom att lära sig med andra och av andras och sina 
egna erfarenheter. Resultatet kan vara en utgångspunkt för lärare som pedagog för att minska 
antalet ”fripassagerare” eller ”liftare” i grupparbete. Bara om man uppmärksammat det, kan vi 
som pedagoger försöka skapa nya strukturer för de elever som behöver det. Då kan 
projektarbetsmetoden vara en bra läroform även för de eleverna. En diskussion kan föras 
kring lärares tankar som pedagoger på vilket sätt man kan jobba för att tillämpa metoden så 
att den gynnar ännu fler elever. 
 
Projektarbete är en arbetsform där läraren fungerar som handledare. Eftersom jag inte i mitt 
arbete har tittat på den funktionen, kan handledarskapsfunktionen vara en utgångspunkt för en 
fortsatt studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Referenser: 
 
Beineke, J. (1998) And there were giants in the land: The life of William Heard Kilpatrick. 
New York: Peter Lang. 
 
Dewey, J. (1997) Demokrati och utbildning. Red. Sjödén, N. Göteborg: Daidalos AB.  
 

Dewey, J. (2004) Mitt pedagogiska credo. Publicerad i Individ, skola och samhälle. Urval och  
kommentarer Hartman & Lundgren. Red. Hartman, Alfberg & Hartman. Stockholm: Natur 
och kultur. 
 
Dewey, J. (2004) Erfarenhet och utbildning. Publicerad i Individ, skola och samhälle. Urval 
och  kommentarer Hartman & Lundgren. Red. Hartman, Alfberg & Hartman. Stockholm: 
Natur och kultur. 
 
Dewey, J. (2004) Progressiv pedagogik och pedagogik som vetenskap. Publicerad i Individ, 
skola och samhälle. Urval och  kommentarer Hartman & Lundgren. Red. Hartman, Alfberg & 
Hartman. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Dewey, J. (2004) Skolan och samhället. Publicerad i Individ, skola och samhälle. Urval och  
kommentarer Hartman & Lundgren. Red. Hartman, Alfberg & Hartman. Stockholm: Natur 
och kultur. 
 
Dewey, J. (2005) Människans natur och handlingsliv. Red. Alfberg, A, Göteborg: Daidalos 
AB.  
 

Elkind, D. (1976) Barns utveckling och uppfostran ut Piagets perspektiv. Stockholm: Natur 
och kultur. 
 
Ellström m.fl. (1996)  Livslångt lärande.  Lund: Studentlitteratur. 
 
Englund, T. (1997) Om John Dewey och Demokrati och utbildning. Inledning till Demokrati 
och utbildning. Göteborg: Daidalos AB. 
 
Gerrevall, P & Håkansson, J. (2003) Projektarbete 100 poäng – en utvärdering av 
förberedelseskedet. Växjö:Växjö universitet, Institution för pedagogik, Pedagogiska 
arbetsrapporter nr 3. 
 



Gerrevall, P & Håkansson, J. (2005) Projektarbete 100 poäng – det första året. Växjö: Växjö 
universitet, Institution för pedagogik, Pedagogisk kommunikation nr 5.  
 
Liedman, S. E. Bildning, frihet och motstånd. Föreläsning hämtad från  http://www.hsv.se/  
 
Lundgren, U. P. Utbildningsforskning och utbildningsreformer. Artikel hämtad från 
http://www.ped.gu.se/pedfo/v7/n3.html 
 
Lundgren, U. P. Skolan och tusenårsskiftet föreläsning hållen i Klarasalen i Stockholm 
19990930, hämtad från http://www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/p-lundgren-990930.htm 
 
Skrøvset, S. & Lund, T. (2000) Projektarbete i skolan. Lund: Studentlitteratur. 
 
Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 
 
Säljö, R. (2005) Lärande som kulturella redskap. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. 
 
Alexandersson, M. (2000) John Dewey i vår tid. Artikel hämtad från 
http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Documents/0040B90F  
 
http://www.gse.harvard.edu/~hepg/HER-BookRev/Articles/1999/1-Spring/Beineke.html 
 
http://www.dalton.no/brosjyren2.doc 

 

Farsethås, A. red. Midenstrand M. Pragmatism – teori som handlar.  Artikel hämtad från 
http://www.ur.se/campus/237 
 

UR. 2004. Reformpedagogiska ansatser  Bidrag till tankens revolution.  Artikel hämtad från 
http://www.jolle.com/reformpedagogik/reformpedagogiska_ansatser.htm 

 
http://www.idp.mdh.se/utbildningar/metoder/   

http://sv.wikipedia.org/wiki/John_Dewey            

 
Backman, J. (1998) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bjurwill, C. (2001) A, B, C och D Vägledning för studenter som skriver akademiska 
uppsatser. Lund: Studentlitteratur.  
 
Ejlertsson, G.(1996)  Enkäten i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. red. Torhell, S.-E. Lund; 
Studentlitteratur. 
 
Lantz, A. (1993)  Intervjumetodik - Den professionellt genomförda intervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 



 
Stensmo, Ch. (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion. Uppsala: 
Kunskapsföretaget AB. 
 

Trost, J. (1993) Kvalitativa intervjuer. Lund: studentlitteratur 

 

 

 

 

Publikationer, förordningar och lagar: 

 

Gymnasieförordningen (1992:394) hämtad från 
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?${HTML}=SFST_LST&${OOHTML}=SFST_DOK&${
SNHTML}=SFST_ERR&${MAXPAGE}=26&${TRIPSHOW}=format=THW&${BASE}=
SFST&${FREETEXT}=&BET=1992%3A394&RUB=&ORG 

 

Myndigheten för skolutveckling (2004) Arbetsplats för lärande - Om samverkan mellan 
gymnasieskola och arbetsliv.  Publikationen hämtad från 
http://www.skolutveckling.se/publikationer/publ/main?cmd=view&uri=scam%3A//publ/140  
 

Programmålen  SKOLFS 1999:12 hämtad från  http://www.skolverket.se/skolfs?id=623 

 
Regeringens proposition 1997/98: 169. Gymnasieskola i utveckling.  
 

Skolverket (2000) Projektarbete i gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen.  

Publikationen hämtad från www.slolverket.se 
 
Skolverket (2001) Projektarbete – en utmaning och en möjlighet. Publikation 01:674 
SOU 1997:107 hämtad från www.slolverket.se 
 
Skolverket (2002)  Sammanhang och samspel – tankar om projektarbete. Publikationen 
hämtad från www.slolverket.se 
 

Skolverket (2001) Informationsmapp om Teknikprogrammet. Publikationen hämtad från 
www.slolverket.se 

 

Skolverket (2001) Projektarbetet - båda vinner! Publikationen hämtad från www.slolverket.se 

 
Skollagen (1985:1100) hämtad från  

http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?${HTML}=SFST_LST&${OOHTML}=SFST_DOK&${
SNHTML}=SFST_ERR&${MAXPAGE}=26&${TRIPSHOW}=format=THW&${BASE}=
SFST&${FREETEXT}=&BET=1985%3A1100&RUB=&ORG=  



 
Skolverket (2000)  Projektarbete –kursplan, betygskriterier och kommentarer. Hämtad från 
www.slolverket.se 
 
Utbildningsdepartementet, 1994. Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 hämtad från  
http://www.skolverket.se/skolfs?id=259 

 
Vetenskapsrådet: Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Publikationen hämtad från  www.vr.se  
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1. 
 
Till dig som har fått det formulär: 
 
Du har fått svara på frågor i den enkäten. Enkäten handlar om projektinriktat arbetssätt och 
kursen Projektarbete på gymnasiet.  
Jag heter Visnja Fazlinovic och jobbar som lärare på Teknikprogrammet vid Gislaveds 
gymnasium, samt är jag studerande vid Lärarhögskolan, Växjö universitet. Det är jag som 
behöver dina svar på enkätfrågor. Enkäten är en del av undersökningen som ingår i mitt 
examensarbete som ska publiceras via Institution för pedagogik, Växjö universitet.  
 
Syfte med utfrågningen är att ta reda på om i så fall hur ett projektinriktat arbetssätt är 
representerat vid några gymnasieskolor och inom olika program vid de valda skolorna. Syftet 
är också att belysa på vilket sätt ett projektinriktat arbetssätt kan bidra till elevernas lärande. 
Att just du blev vald att medverka i enkäten beror på att du läser en studieförberedande/alt. 
yrkesförberedande utbildning vid den valda skolan. 
 
Du ska svara på en del frågor genom att välja en av de erbjudna alternativ och genom att 
skriva in egna tankar, uppfattningar och bedömningar i de övriga frågor. 
Läs noga och försök svara så utförligt du kan.  
Vänligen, svara på alla frågor du kan. 
  
Din medverkan är frivillig och du har rätt att avbryta den när du vill utan några påtryckningar. 
Uppgifter samlade i enkäten ska enbart jag använda för den undersökningens ändamål och 
alla personliga uppgifter ska avidentifieras. Jag ska bevara ifyllda enkäter på ett säkert ställe 
så att ingen annan kan ta del av dina svar. Efter avslutat arbete kommer jag att förstöra 
samtliga ifyllda enkäter. 
 
Att ta del av enkätresultat kan vara intressant för både elever och lärare, som med det som 
underlag kan få nya impulser i sitt arbete. 
 
Lägg den ifyllda enkäten på kanten av bänken som ska samlas av undervisande lärare. 
 
Tack på förhand att du genom din medverkan gör möjligt för mig att genomföra 
undersökningen. 
 
Visnja Fazlinovic   Gislaved, vecka11 år 2005 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2. 

Visnja Fazlinovic     vt 05 

OXA 299 – Examensarbete 

Växjö Universitet 

Frågor i enkäten om arbete i projektform och Projektarbete   

Om du vill ställa upp för en intervju medge det genom att skriva in  

ditt namn ____________________________________________ 

Vänligen fyll i enkäten genom att välja någon av föreslagna svarsalternativ.  

Skriv in gärna kommentarer där det erbjuds. 

 

1. Vilket program läser du?___________________________________ 

 

2. Viken årskurs går du i? 

� Åk 1  

� Åk 2 

� Åk 3 

 

3. Har du hört om arbete i projektform i undervisningen? 

� Ja 

� Nej 

 

4. Från vem har du hört om arbete i projekt? 

� Lärare  

� Klassföreståndare/lots 

� Studie- och yrkesvägledare 

� Rektor 

� Annat, vad/vem__________________________ 

 

5. Har du gjort något skolarbete i projektform? 

� Ja  hur många i så fall: ett två flera 

I vilka ämne:_____________________________________ 

� Nej (om nej då kan u gå till fråga 17 s.4). 

 
 



För dig som har arbetat i projektform: 

6. Vad innebär ett arbete i projekt för dig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Hur gjorde du arbete i projektform: 

� Enskilt 

� I grupp 

 

 

8. Vad tycker du om att arbeta i projekt med andra: 

 

  

Dåligt –5 –4 –3 –2 -1    0   1   2   3   4   5    Bra 

 

 

9. Vad är bra respektive dåligt med att arbeta i projekt tillsammans med andra? 

Bra________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Dåligt______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________                       

 

10. Uppstod det konflikter er emellan: 

� Ja 

� Nej 

 

11. Om ja, hur löste ni konflikter? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



12. Har ni planerat ert arbete? 

� Ja  

hur?__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

� Nej 

 

13. Har ni följt upp ert arbete? 

� Ja 

hur?__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

� Nej 

 

14. Har ni dokumenterat ert arbete? 

� Ja: 

hur?__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

� Nej 

 

 

15.  Använde du loggbok? 

� Ja 

� Nej 

 

16. Vad tycker du loggboken tjänar till? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



17. Vad tycker du om att skriva loggbok: 

� Nyttigt 

Varför?_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

� Jobbigt 

Varför?_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

För dig som håller på eller har gjort Projektarbete: 

18. Hur får du information om Projektarbete? 

� Regelbundet, hur ofta?________________________________________________ 

� Tillfälligt 

 

19. Från vem får du information om Projektarbete? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

20. Vad handlar den information du har fått om? (ange minst tre olika saker) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

21. Brukar du planera ditt arbete? 

� Ja:hur?____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

� Nej 

 

22. Brukar du följa upp ditt arbete? 

� Ja:hur?____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

� Nej 



 

23. Brukar du dokumentera ditt arbete? 

� Ja:hur?___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

� Nej 

 

24.  Använder du loggbok? 

� Ja 

� Nej 

 

25. Vad tycker du loggboken tjänar till? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

26. Tycker du att din tidigare erfarenhet av att arbeta i projekt har hjälpt dig 

Projektarbete? Hur?  Beskriv så utförligt du kan.   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för Din medverkan! 

 



Bilaga 3. 

PA1201 - Projektarbete 
100 poäng inrättad 2000-07 
   HEM     SKRIV UT    

Se också information hos Myndigheten för skolutveckling. 

Projektarbetets syfteProjektarbetets syfteProjektarbetets syfteProjektarbetets syfte    

Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett 
större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Projektarbetet syftar också till att 
tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde inom ett program eller en 
studieinriktning. 

Projektarbetets karaktärProjektarbetets karaktärProjektarbetets karaktärProjektarbetets karaktär    

Projektarbetet innebär planering, genomförande och utvärdering av ett arbete. I projektarbetet 
är arbetsprocessen lika viktig som slutprodukten. 
Med arbetsprocess menas att eleven skall välja ett kunskapsområde, avgränsa det, formulera 
ett problem eller ställa en fråga. Dessutom ingår i projektarbetet att eleven undersöker och 
beskriver vad som krävs för att kunna lösa detta problem eller besvara denna fråga i form av 
exempelvis arbetsinsats, material och kunskaper. Projektarbetet skall planeras så att det kan 
slutföras inom den tid som står till förfogande. Projektarbetet är en möjlighet att bli medveten 
om och reflektera över olika metoder att lösa problem. I projektarbetet följer, diskuterar och 
bedömer en sakkunnig lärare arbetet i dess olika faser. Denna lärare kan vara elevens 
handledare. Handledaren kan även vara någon annan än den ansvariga läraren. Till exempel 
en APU-handledare på ett företag. 
Projektarbetet sker enskilt eller i grupp inom ramen för ett program eller inom ramen för 
individens studieinriktning. I gymnasieskolan skall programmålen styra valet av uppgift. Det 
innebär att uppgiften skall fokusera de kunskapsområden som finns representerade i det 
aktuella programmet eller den aktuella inriktningen. Arbetet ger därmed tillfälle att befästa 
och utveckla färdigheter inom ett kunskapsområde som är centralt för utbildningen. Om 
arbetet sker i grupp kan själva slutprodukten vara programöverskridande, men de enskilda 
elevernas insatser skall rymmas inom deras respektive programmål. 
I varje form av projektarbete finns inslag av olika slags kunnande. Att tillverka ett föremål 
kräver inte bara hantverksmässig skicklighet, utan också kunskaper om material, 
arbetsmetoder och användare av föremålet. Att utföra en tjänst förutsätter inte enbart praktiskt 
handlag, utan även kunskaper om tjänstens innehåll och om mottagarna av tjänsten. Att skriva 
en uppsats kräver inte bara förmågan att analysera och dra slutsatser, utan också förmågan att 
söka information och formulera sig i text.  
Projektarbetet kan således anlägga olika perspektiv på ett kunskapsområde, men ett 
projektarbete består alltid av en process och leder alltid fram till en slutprodukt. Denna 
slutprodukt kan vara ett konkret föremål, en tjänst, en dansföreställning, en film, en 
utställning eller dylikt. Ett projektarbete av mer teoretisk karaktär kan bestå i att ställa en 
fråga, formulera ett problem eller ställa upp antaganden. För att besvara frågan, lösa 
problemet eller bekräfta antagandena söks, värderas och används information. Denna 
information kan antingen vara ett resultat av egna undersökningar eller hämtas från 
publicerade källor utan att för den skull vara en reproduktion. Ett sådant projektarbete kan 
redovisas som en uppsats eller i annan form, till exempel genom att utnyttja multimedia. 



Projektarbetets målProjektarbetets målProjektarbetets målProjektarbetets mål    

Eleven skallEleven skallEleven skallEleven skall    

kunna välja ett kunskapsområde och inom detta avgränsa en uppgift eller ett problem 
kunna välja relevant material och metod samt relevanta redskap 
kunna upprätta en projektplan och vid behov revidera denna 
kunna föra loggbok över arbetets gång och fortlöpande redovisa processen 
kunna diskutera arbetets utveckling med handledaren 
kunna åstadkomma en slutprodukt som innebär en självständig lösning av den valda uppgiften 
eller det valda problemet 
kunna göra en skriftlig redovisning av projektet som beskriver arbetets gång från idé till 
slutprodukt 
kunna skriftligt eller muntligt värdera arbetsgång och resultat. 
  

 

BetygskriterierBetygskriterierBetygskriterierBetygskriterier    

GodkändGodkändGodkändGodkänd    

Eleven planerar och genomför med handledning ett projektarbete som innebär lösningen på 
det problem eller ger ett rimligt svar på den fråga som är projektarbetets utgångspunkt. 
Eleven väljer och använder med handledning relevant material och metod samt relevanta 
redskap. 
Eleven redovisar skriftligen arbetsgången och resultatet av projektarbetet. 
Eleven värderar med handledning arbetsgången och resultatet. 

Väl godkändVäl godkändVäl godkändVäl godkänd    

Eleven visar självständighet i valet av kunskapsområdet och i formulering av uppgift eller 
problem som projektet skall lösa. 
Eleven beskriver olika metoder, arbetsredskap och material samt väljer kritiskt bland dessa 
och resonerar kring sina val. 
Eleven identifierar problem som kan uppstå under arbetets gång och förmår lösa dessa. 
Eleven tar till vara och utvecklar andras synpunkter. 

Mycket väl godkändMycket väl godkändMycket väl godkändMycket väl godkänd    

Eleven tar egna initiativ och visar uppfinningsrikedom och fantasi dels i formuleringen av 
problem eller uppgift, dels i valet av metod, arbetsredskap och material. 
Eleven motiverar sina val med väl underbyggda argument. 
Eleven visar skicklighet i utförandet av slutprodukten. 
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