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Sammanfattning (på svenska) 
Jag har undersökt hur elever på gymnasiet upplever att det är att arbeta med projekt och då speciellt 
projekt med utgångspunkt från deras egna intressen och frågeställningar. Jag har arbetat med två 
avgångsklasser på IT-programmet inom ämnet elektronik grundkurs. Jag valde detta ämne eftersom 
kursmålen innebär att kursen lämpar sig väl för små projekt. Efter en litteraturstudie och genomgång 
av teorierna bakom projektet som arbetsform, lät jag eleverna arbeta med projekt utformade utifrån 
deras egna idéer. Eleverna hade även möjlighet att som alternativ välja en mer traditionellt utformad 
kurs med färdiga laborationer. Jag har följt och studerat elevernas arbete under kursen och även 
intervjuat några om hur de ser på projekt som arbetsform. 
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Abstract (in English) 
I have examined how students in high school feel that it is working on projects and especially 
projects according to their own interests and issues. I have worked with two classes on the IT 
program in the subject Basic Electronics. I chose this topic because course objectives means that the 
course is well suited for small projects. After a literature review on the theories behind projects as a 
working practise, I let the students work on projects designed according to their own ideas. Students 
were also able to optionally choose a more traditionally designed course with laborations. I have 
followed and studied the students' work during the course and also interviewed some of them about 
how they see the project work. The report presents this work. 
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Sammanfattning 
Jag har undersökt hur elever på gymnasiet upplever att det är att arbeta med projekt och då 
speciellt projekt med utgångspunkt från deras egna intressen och frågeställningar. Jag har arbetat 
med två avgångsklasser på IT-programmet inom ämnet elektronik grundkurs. Jag valde detta 
ämne eftersom kursmålen innebär att kursen lämpar sig väl för små projekt. Efter en 
litteraturstudie och genomgång av teorierna bakom projektet som arbetsform lät jag eleverna 
arbeta med projekt utformade utifrån deras egna idéer. Eleverna hade även möjlighet att som 
alternativ välja en mer traditionellt utformad kurs med färdiga laborationer. Jag har följt och 
studerat elevernas arbete under kursen och även intervjuat några om hur de ser på projekt som 
arbetsform. 

Trots att eleverna alltså gick sista året på gymnasiet visade de en chablonartad inställning till hur 
det är att arbeta med projekt. Nästan samtliga hade problem med att få en struktur på arbetet. 
Återigen ett exempel på att eleverna inte gör som vi säger utan som vi gör. Hur bra är vi på att 
förmedla och förankra projektstrukturen till våra elever? I stort sett alla elever hade även 
inställning att en laboration är ett teoretiskt moment i skolarbetet till skillnad från ett projekt 
som betraktades som ett praktiskt arbete. Ett praktiskt arbete dominerat av ”trial and error” 
istället för ett strukturerat arbete. Orsakerna till detta har jag försökt att svara på i detta arbete. 
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Summary 
I have examined how students in high school feel that it is working on projects and especially 
projects according to their own interests and issues. I have worked with two classes on the IT 
program in the subject Basic Electronics. I chose this topic because course objectives means that 
the course is well suited for small projects. After a literature review on the theories behind 
projects as a working practise, I let the students work on projects designed according to their 
own ideas. Students were also able to optionally choose a more traditionally designed course 
with laborations. I have followed and studied the students' work during the course and also 
interviewed some of them about how they see the project work. 

Although the students went last year in high school, they showed a rather simplistic approach to 
what it is like to work on projects. Almost all had trouble getting a structure at work. Again, an 
example of how the students do not do what we say but what we do. How good are we at 
communicating and embedding the project structure for our students? Almost all pupils also 
considered a laboration as a theoretical moments in school work as opposed to a project that 
was seen as a practical work. A practical work dominated by "trial and error" rather than a 
structured work. The reasons for this, I have tried to answer in this work. 
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Abstract 
I have examined how students in high school feel that it is working on projects and especially 
projects according to their own interests and issues. I have worked with two classes on the IT 
program in the subject Basic Electronics. I chose this topic because course objectives means that 
the course is well suited for small projects. After a literature review on the theories behind 
projects as a working practise, I let the students work on projects designed according to their 
own ideas. Students were also able to optionally choose a more traditionally designed course 
with laborations. I have followed and studied the students work during the course and also 
interviewed some of them about how they see upon the project work. The report presents this 
work. 

Keyword: projects, project, laborations, laboration 
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Förord 
Jag arbetar sedan några år tillbaks på en skola inom John Bauer koncernen. Pedagogisk ansvariga 
på nationell nivå har bestämt att vi från och med nästa läsår ska starta en process för att 
implementera ett entreprenöriellt lärande i all undervisning. Alla skolor har fått i uppdrag att, 
utifrån sina förutsättningar, införa detta arbetsätt i samtliga kurser. Detta innebär bland annat att 
projekt kommer att få en framträdande roll inom undervisningen i både stort och smått. Allt 
från större ämnesöverskridande projekt till mindre individuella arbeten i projektform. Dessutom 
ska projekten helst ha en förankring i elevernas intressen och förutsättningar. Som ett led i detta 
arbete ville jag undersöka elevernas syn på och erfarenhet av projektarbete men även undersöka 
hur projekt fungerar som individuellt arbetsätt i ett ämnesmässigt snävt sammanhang. Det vill 
säga till skillnad från stora ämnesöverskridande projekt med flera deltagare. Det senare är ju 
relativt vanligt inom skolan.  

Det har varit väldigt roligt att arbeta med de två avgångsklasserna och jag har fått ta del av 
många ”vilda” idéer och spännande tankar under arbetets gång. Jag har även fått många nya 
tankar om hur man kan arbeta med projekt framöver. Stort tack till alla som så välvilligt har 
hjälp till och ställt upp. 
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1. Introduktion 
Under de senaste åren har det dykt upp ett begrep inom pedagogiken som kallas för 
entreprenöriellt lärande. Det entreprenöriella lärandet tar sitt avstamp i en definition av 
entreprenörskap från EU som bland annat menar att It includes creativity, innovation, risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects (Peterson & Westlund, 2007, s.24). 
Träning i entreprenörskap utvecklar enligt Peterson & Westlund de kunskaper och 
kompetenser som behövs för att idéer ska kunna utvecklas och att stimulera 
utvecklingen av idéer är grundläggande i det entreprenöriella lärandet. Ett av de 
viktigaste verktygen för detta är att använda projektarbetet som arbetsform. Genom 
att arbeta i olika mer eller mindre ämnesöverskridande projekt övar man upp sin 
intuition, sin förmåga att reflektera och förmågan att bemöta och hantera förändringar. 
Rätt utnyttjat kan och bör ”trial and error” få stort utrymme inom dessa projekt. 
Många lärare lovordar projektet som arbetsform, med sina utforskande och 
experimentella metoder, men avstår trots det från att använda projekt. Bland annat på 
grund av upplevda problem med bedömning och betygsättning. Man vågar inte riktigt 
släppa projekten fria för man tror att det blir svårt att betygsätta. 

Många elever kommer efter gymnasiet, på sina framtida arbetsplatser, att komma i 
kontakt med ett projektorienterat arbetssätt. Gymnasiet har enligt läroplanen en tydlig 
skyldighet att förbereda eleverna för detta framtida vuxenliv. Då är det förstås viktigt 
att projekten vi låter eleverna arbeta med är så verklighetsförankrade som möjligt. Vi 
bör undvika att konstruera projekt bara för att de ska blir lätta att betygsätta. Men det 
är också viktigt att projekten blir en lagom stor utmaning utifrån elevernas mognad, 
kunskap och motivation. För små utmaningar blir tråkiga och för stora känns 
omöjliga. Dessa upplevelser är, som sagt, dessutom väldigt individuella. Hur tycker 
eleverna det är att arbeta i projektform och vad vill eleven få ut av projekten. Upplever 
de att det finns utrymme för experiment och utforskande i de projekt de arbetar med 
och att de är delaktiga både med avseende på vilka mål som ska uppnås och på vilket 
sätt detta sker. 

Jag tänker låta mina elever i årskurs tre som läser elektronik och mikroprocessorteknik 
få möjlighet att arbeta med olika projekt. Jag kommer att följa och utvärdera deras 
arbete samt deras erfarenheter. Jag vill få en bild av hur projektarbete gestaltar sig när 
elevernas egna erfarenheter får styra mål och innehållet. Dessa projekt kan vara både 
praktiska, konstruktioner, men även teoretiska, mer undersökande. Utifrån dessa 
erfarenheter kommer jag att ta fram förslag på hur projekt bör utformas för att bäst 
stimulera elevernas motivation. 
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2. Bakgrund 
Den amerikanske pedagogen John Dewey (1859-1952) förde tidigt fram fyra instinkter 
som han menar styr barns aktiva utveckling. Intresset för att samtala och kommunicera, att 
undersöka och förstå saker och ting, att tillverka och konstruera och att utrycka sig konstnärligt 
(Dewey, 1980, s. 74). 

Historiskt sätt har projektarbetet som arbetsform sina rötter i dessa tankar och på 
1930-talet ställde Dewey upp ett antal principer för undervisning. 

• Kunskap ska vara nyttig 

• Undervisning ska vara erfarenhetsbaserad och erfarenhetsskapande 

• Eleverna ska själva sätta sina mål för arbetet 

• Eleverna ska vara aktiva (learning by doing) 

• Utgångspunkten ska ligga i uppgiften, inte i ämnet 

(Skrøvset, 2000, s. 20). 

Utifrån Deweys pedagogiska filosofi utvecklade William H Kilpatrick, kollega till 
Dewey, sin projektmetod. Denna innebar att eleverna inte skulle lära sig separata 
ämnen utan att utgångspunkten skulle vara arbetsuppgifter där eleverna arbetade mot 
mål som de själva hade satt upp (Skrøvset, 2000, s. 22). 

Dessa tankar har fått ett tydligt genomslag i den svenska läroplanen för de friviliga 
skolformerna. Där står att Skolan ska sträva mot att varje elev tar personligt ansvar för sina 
studier och sin arbetsmiljö och aktivt utövar inflytande över sin utbildning (Skolverket, 1994). 

Även synen på kunskap som något nyttigt och användbart i vardagen kommer till 
utryck i läroplanen. Kunskap är inget entydigt begrepp. 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 
(Skolverket, 1994). 

1974 publicerade Knud Illeris sin avhandling, Problemorientering och deltagarstyrning, där 
han lanserar projektarbetet som en alternativ didaktik samtidigt som han formulerar 
tre principer för projektarbete som han ansåg likvärdiga och som lyder: 
problemorientering, deltagarstyrning och den exemplariska principen (Skrøvset, 2000, 
s. 26). Med problemorientering menar han att man inte ska utgå från ämnen utan från 
problem. Deltagarstyrning innebär att alla som är involverade i projektet ska vara med 
och bestämma problemställningen, alltså för det mesta både lärare och elever. Den 
exemplariska principen innebär att man går in i lärostoffet via ett exempel. Det handlar 
om att utgå från ett exempel för att sedan generalisera (a.a, s. 26-29). Oftast fungerar 
det tvärt om i skolan i dag. Vi utgår från det generella för att sedan visa ett exempel. 

Illeris definierade senare projektarbete som 

En undervisningsmetod där eleverna, i samarbete med läraren, utforskar och behandlar ett problem i 
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nära anslutning till den samhälleliga verklighet där det förekommer. Detta innebär att arbetet ska ge 
ett ständigt vidgat perspektiv och en allt mer djupgående insikt, att problemet angrips ur en rad skilda 
infallsvinklar som skär tvärs över de traditionella ämnesgränserna, och att valet av teorier, metoder 
och hjälpmedel styrs utifrån den valda problemställningen. Lärarens roll är inte bara att förmedla 
kunskap, utan han/hon ska också fungera som igångsättare och inspiratör, gränssättare, handledare 
och konsult. Arbetet ska utmynna i en konkret produkt, som kan vara en muntlig eller skriftlig 
rapport eller komma till uttryck genom andra medier eller handlingar 
(Berthelsen m fl, 1979, s. 16). 

När Illeris här talar om problem i nära anslutning till den samhälleliga verkligheten så 
är det bara ännu en fingervisning om att jag som handledare inte ska konstruera för 
skolanpassade projekt utan måste presentera rimligt verklighetstrogna fall att jobba 
med. Projektet som arbetsform får inte vara ett självändamål utan ska fungera som 
avstamp mot nya undersökningar. Illeris betonar ju också utforskandet som en viktig 
ingrediens i ett projektarbete. Illeris införde 1995 en modell där han väger styrning och 
innehåll mot varandra. Han menar att om det primära syftet med lärandet rör 
kompetensutveckling, är det mer adekvat att projektarbete får en framträdande plats (Illeris, 2007, 
s. 293). 

Måste ett projekt vara ämnesöverskridande eller kan det behandla bara ett 
ämnesområde och måste ett projekt vara ett grupparbete eller kan det vara ett 
individuellt arbete. Illeris kommer fram till att man inte bör ha några begränsningar av 
den här typen. Ett individuellt, ämnesmässigt snävt, projekt är lika värdefullt för 
kunskapsinhämtning som ett tematiskt ämnesövergripande grupparbete. Alla varianter 
av dessa kombinationer bör dock förekomma inom skolan eftersom de stimulerar 
olika egenskaper. Han tar som exempel upp Roskilde Universitetscenter där 
projektformen används för ämnesstudier men där man med tydliga yttre ramar ändå 
får ett tillfredställande medbestämmande från elevernas sida (Skrøvset, 2000, s. 33). 
Återigen kan man se att det är problemet som ska vara utgångspunkt för uppgiften 
och inte formen. Ett problem som vid första anblicken verkar vara snävt 
ämnesrelaterat kan när man fördjupar sig i det leda vidare och kanske omfatta flera 
ämnesområden. 

Hur ska man då vara för att fungera som handledare i ett projektarbete. Redan Dewey 
insåg riskerna och menade att det finns två fällor man som handledare kan falla i, även 
om jag ser det mer som två ytterligheter som man måste balansera mot varandra. 
Undervisningen får inte bli för impulsiv men inte heller enbart styras av lärarens mål. 
Dewey menar att man kan undvika båda dessa fällor om man förbereder sig väl, tar 
reda på förmågor, behov och tidigare erfarenheter som eleverna har och låter dessa 
kompetenser styra hur ett förslag utvecklas till ett projekt (Skrøvset sid 21). Att vara 
impulsiv som handledare är säkert inte bra utan blir förmodligen bara förvirrande men 
att vara flexibel tror jag däremot är en viktig egenskap som projekthandledare. 
Eleverna kan förstås ta helt nya vägar i sina undersökningar och då gäller det att inte 
begränsa utan värdera detta objektivt. Lärarens uppgift är att skapa en ram för 
lärandet, förtydliga målen med kursen och fungera som handledare (Sarlöv-Kullberg, 
2006, s. 93). 

Många har de senaste åren studerat projekt ur olika aspekter, projekt med ett tematiskt 
innehåll, projekt som arbetsform för grupparbete, hur man kan bedöma projekt och 
även tittat specifikt på kursen projektarbete (100p) men jag har inte hittat någon studie 
som berör projektet ur det lilla perspektivet alltså ett individuellt (eller högst två 
deltagare) arbete med ett inom ämnet specifikt mål och jämfört detta med 
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laborationer. 

Tittar man på det kursmaterial som finns på marknaden idag i kurserna elektronik och 
mikroprocessorteknik så bygger de i stort sett på att eleverna studerar en lärobok, 
svarar på instuderingsuppgifter och genomför laborationer och ett eller flera prov. 
Laborationerna är oftast av typen, följ ett antal instruktioner i rätt ordning så kommer 
något att hända och detta något ska då iakttas och/eller mätas samt beskrivas. 
Materialet är i stort sett alltid anpassat för en summativ bedömning. Jag vill istället 
hitta arbetsformer som stödjer en formativ bedömning. För att bedömningen ska få ett 
pedagogiskt värde är det viktigt med feedback och då inte dess kvantitet utan dess kvalitet. En 
beskrivande feedback är viktig för att återkopplingen ska kunna vara utgångspunkt för fortsatt 
lärande (Carlsson C-G, Gerrevall P, Pettersson A, 2007, sid 38). 

Ett syfte med att arbeta i projekt är också att främja den personliga utvecklingen. Vid 
båtbyggarlinjen på Solviksskolan i Järna har man sedan 1994 arbetat för att främja 
detta. Arbetet finns beskrivet i boken ”Kunskap i det praktiska” (Gustavsson B (red.), 
2008). Man arbetar med ett projekt som sträcker sig över hela utbildningen. Här ingår 
moment för att bygga upp en gemenskap mellan deltagarna men också, i andra delar 
av kursen, en fokusering på den individuella utvecklingen. Framförallt under det 
praktiska arbetet, som kräver konkret handling, arbetar man med detta. Deltagarna söker 
kunskap genom att själva experimentera, genom att fråga lärarna eller andra deltagare, men utnyttjar 
även samlad kunskap genom att hämta information i böcker (Gustavsson B (red.), 2008, s. 34). 
Att få till en liknande arbetssituation inom mina kurser är något jag strävar mot. 

Kan man då bryta ner och få en bild av vilka delar som bör ingå för att man ska kunna 
tala om projekt. Urban Hagman, konsult och författare, har tittat på detta från den 
praktiskt arbetande konsultens perspektiv. Han menar att det finns ett antal 
grundläggande moment som alltid måste finnas med i ett projekt. 

Ett mål 
En föreställning om hur målet uppnås. 
En uttalad vilja att följa en plan för att nå målet. 
Upprättandet av en plan. 

En genomförandefas. 

Dokumentation. 
Analys/intellektuell bearbetning av utfallet 
(Hagman U, 2002, s. 11). 

Dessa moment kan man också sammanfatta i tre faser. En planeringsfas, en 
genomförandefas och en utvärderingsfas och dessa faser ska finnas med i de projekt 
som eleverna arbetar med. 

För att få en bild av den aktuella forskningen i Sverige om projektarbete och 
laborationer har jag sökt i LIBRIS, de svenska universitetsbibliotekens gemensamma 
katalog. I tabellen framgår vilka söktermer jag har använt och hur många träffar som 
respektive sökning resulterade i. Kriteriet för en relevant post är att den ska 
representera en skrift som är publicerad i Sverige tidigast 2000 och har projekt eller 
laborationer som sitt huvudsakliga ämne. 
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Sökord 

Projektarbete 19 träffar 
Laboration 6 träffar 
Laborationer 18 träffar 
  

Avsikten med att söka litteratur med begreppen ”projekt” och ”laborationer” var att få 
fram de svenska skrifter som uttryckligen behandlar frågor om projektarbeten och 
laborationer. En följd av att använda denna princip är dock att endast sådana skrifter 
hittas, som har någon av dessa termer registrerade som ämnesord eller i sin titel. 

Av ovanstående arbeten vill jag nämna några som inspirerat mig i mitt arbete. 

Maria Axelsson, Linda Erdös, Sofie Svensson har i sitt arbete ”Människor i 
projektarbete?” utveckla en djupare förståelse för projektarbete och har utifrån fyra 
frågeställningar problematisera projektlitteraturen. De menar att mänskliga aspekter 
måste beaktas i planeringen av projekt på ett sätt som det inte finns stöd för i den 
normativa litteratur som de studerat. 

Martin Sandgren har i sin uppsats ”Hur ska laborationer utformas?: En studie av 
elevers uppfattningar om fysiklaborationer i gymnasieskolan” dragit slutsatsen att 
laborationer som didaktiskt verktyg är tveksamt. Laborationer görs ofta i mindre grupper och 
kräver inte sällan dyr utrustning. Om inte laborationerna bidrar positivt till elevernas inlärning kan 
de inte anses ekonomiskt försvarbara. 

I Lärande möte? En studie av lärares och elevers uppfattningar om syftet med en laboration 
konstaterar Erika blombäck och Maria Strömberg att eleverna har svårt att förstå 
lärarens mål med laborationerna och menar att laborationen är en så pass viktig 
arbetsform att man bör låta eleverna öva redan från år ett. Min reflektion blir att även 
lärarna behöver öva sig i arbetsformen. 
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3. Syfte och frågeställningar  
I denna studie har jag valt att arbeta med kursen Elektronik grundkurs efterson jag 
tycker att denna kurs är väl lämpad att bedriva helt och hållet i projektform. Syftet med 
denna undersökning är att ta fram ett underlag för hur ett kursmaterial för en kurs, 
helt baserat på projekt, skulle kunna se ut. Dessa projekt skall vara så utformade att de 
stimulerar problemlösning och även underlätta för en formativ bedömning. Fokus ska 
ligga på utveckling och här är elevens egna tankar om sin egen kunskapsutvecklig av 
stor vikt. Kursen ska fungera i ett sammanhang av entreprenöriellt lärande. 

Eleverna jag ska undersöka läser på IT programmet som är ett modifierat El program 
med inriktning mot antingen nätverk eller programmering. Utbildningen benämns 
yrkesförberedande. Till utbildningen söker både hög och lågpresterande elever. 
Spannet i både förkunskaper, studievana och förväntningar är stort. Några av våra 
elever har en klar målsättning att efter gymnasiet läsa vidare på högskola. Dessa vill 
skaffa sig en så bred praktisk teknisk bas som möjligt som komplement till de 
teoretiska ämnen de läser. Vi har också elever vars mål är att skaffa sig en 
yrkesutbildning. Antingen som support/nätverkstekniker eller som programmerare på 
något konsultföretag inom hemsidesbranschen. Dessa väljer oftast att läsa kurser mot 
nätverk och kommunikation eller väljer att läsa extra programmeringskurser. 
Gemensamt för alla elever är ett stort datorintresse. Hur fungerar projekt i en grupp 
med så skilda förutsättningar och förväntningar. 

Tittar man på kursmålen så finns stora möjligheter att uppnå dessa med ett eller flera 
väl avvägda projekt. I kursmålen för elektronik grundkurs står det att eleven skall 

kunna planera, montera, prova och felsöka enklare elektronikprojekt 
kunna välja mätmetoder och mätinstrument 
kunna utföra komponentmätningar 
ha kunskap om de vanligaste elektronikkomponenternas arbetssätt och egenskaper samt hur de 
används i olika elektroniksystem 
kunna tolka komponentsymboler i elektronikscheman 
kunna tolka komponenters märkning och färgkoder med hjälp av tabeller och datablad. 
(Skolverket, 2000). 

Observera att första kursmålet nämner ett enklare elektronikprojekt. Följande sex 
kursmål är, som jag ser det, bara en naturlig följd av det första. Dessa moment ingår 
naturligt i alla elektronikprojekt, vare sig det är små eller stora. Med utgångspunkt från 
egna erfarenheter i dessa kurser på gymnasieskolans IT-program vill jag undersöka 
elevernas upplevelser av att arbeta helt projektinriktat under en hel kurs. Dessutom 
skall projekten om möjligt ha ett tydligt elevinflyttande. Om någon elev under ett 
projekt får en ingivelse att testa något nytt ska detta självklart vara möjligt. Hur 
upplever eleverna dessa projektarbeten. Hur tycker eleverna att projekten skall vara 
utformat för att arbetsformen skall upplevas som stimulerande. Studien belyser 
projektarbete och laborationer som arbetsform helt och hållet ur ett elevperspektiv 
och försöker svara på frågan. Bör inte nästan vuxna elever vara delaktiga i planering 
och utvärdering av arbetet? 
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Jag vill alltså få svar på följande frågor. 

1 Kan man arbeta enbart med projekt under en hel kurs? 
2 Kan eleverna själva få formulera målen i projekten? 
3 Hur upplever eleverna att det är att arbeta enbart med projekt under en hel kurs? 
4 Hur bör projekt/laborationer se ut för att öka motivationen? 
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4. Metod 
Jag har valt att genomföra studien som en deltagande observation av två klasser som 
går sista året på IT-programmet. Jag har velat fånga och tolka händelseförlopp och 
samspel mellan eleverna. Jag har också velat få en bild av processen vid projektarbete 
och hur eleverna upplever den. Bl.a. Bryman menar också att man med en deltagande 
observation kan se bakom formella aspekter på organisationen och avslöja ibland 
medvetet dolda strukturer (Bryman,1989 , s.142) 

Dessutom har jag genomfört en kvalitativ intervjuserie med ostrukturerade frågor med 
ett begränsat antal elever. Jag har valt att arbeta med intervjuer för att därmed ha 
möjlighet att ställa följdfrågor och få förtydliganden som inte går att få med en enkät. 
Eleverna går på en friskola som tillämpar tre timmars arbetspass och eleverna har stora 
möjligheter och är också vana vid att arbeta sammanhängande, ofta med laborationer 
som kan sträcka sig över flera lektionstillfällen. I dessa klasser har jag slumpmässigt 
valt ut 8 elever som jag har intervjuat. I kursen har de haft ett upplägg bestående av 
antingen blandade laborationer och enklare konstruktionsuppgifter eller helt egna 
projektuppgifter.  

Intervjufrågor: 

Varför valde du att jobba med projekt/laborationer. 

Var det till någon hjälp att ni hade olika exempel på elektronikprojekt att välja mellan. 

Vad är bra med ett projektarbete. 

Vad är svårt när det gäller projektarbete. 

Vad är bra med laborationer. 

Vad är svårt med laborationer. 

Hur viktigt är det att man har möjlighet att prova och testa under tiden man jobbar. 

Är det svårt/lätt att hitta den informationen som behövs. Hur gör ni när ni kör fast. 

Jag ville ha ganska öppna frågor för att försöka undvika att frågorna så att säga styrde 
svaren. Jag ville försöka fånga känslan eleverna upplevde snarare än förväntade åsikter. 
Jag tror att projektarbete i skolan oftast kan få en skolanpassad utformning och att 
eleverna förväntar sig detta. Jag ville komma bakom denna och se om man kan få syn 
på elevens motivation i det dagliga arbetet. 

Eleverna som deltar i undersökningen är mellan 17 och 20 år, vilket innebär att inget 
medgivande har krävts från föräldrar/vårdnadshavare för att intervjuerna skulle kunna 
genomföras. Intervjupersonerna har deltagit med löfte om att intervjuerna är 
anonyma, och därför har inga namn tagits med som referenser. Innan intervjun 
startade fick intervjupersonerna information om bakgrunden och målet med 
undersökningen. 
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5. Sammanfattning av intervjuer 

Intervjuerna är gjorda i samband med kursen Elektronik grundkurs som jag har haft 
med två klasser som går sista året på John Bauergymnasiet. Även om frågorna ställdes 
i anslutning till kursen så har respondenterna överlag i sina svar hänvisat till 
erfarenheter från både andra kurser och tidigare skolor. Intervjusvaren speglar alltså 
mer elevernas samlade erfarenhet av projektarbete från tidigare årskurser än från den 
aktuella kursen. Vid kursstart fick eleverna ett antal förslag på olika projekt som de 
kunde välja mellan men uppmanades även att komma med egna idéer på projekt. 
Detta var något som flera av eleverna gjorde. Dessa förslag bedömdes utifrån att de 
skulle vara rimligt att genomföra under den tid som kursen pågick och att arbetet 
kunde uppfylla kursmålen. Ibland behövdes vissa förändringar men då diskuterade vi 
oss gemensamt fram till nya mål för projektet. Det fanns även förberett ett antal mer 
traditionella laborationer som ett alternativ till projektarbetet. Inom dessa två klasser 
valde jag slumpmässigt ut åtta elever. Ingen av de tillfrågade eleverna avböjde att bli 
intervjuad efter att jag förklarat bakgrund och syfte med undersökningen. 

 

Varför valde du att jobba med projekt respektive laborationer? 

Svaren jag fick på den här frågan var i och för sig väldigt individuella men speglar trots 
det elevernas syn på skillnaden mellan projekt och laborationer. Nästan samtliga 
använde begreppen praktik och teori när man resonerade kring skillnaderna mellan 
projekt och laborationer. Eleverna ansåg alltså att en laboration var en typisk teoretisk 
uppgift medan däremot ett projekt var ett praktiskt arbete. När jag bad dem utveckla 
detta fick jag svaret att de tyckte att laborationer oftast var tråkiga för att de var 
förutbestämt vad man skulle göra. Man får ett papper, så gör man uppgiften, sen är man klar 
med det liksom. Gemensamt för alla eleverna var att de hade erfarenheter av laborationer 
som hårt styrda uppgifter som inte gav någon möjlighet att experimentera. Man kunde 
aldrig bara hålla på med ett experiment och se vad som hände utan man skulle hela tiden skriva en 
massa. Det förtog lite av det roliga att man inte fick bara upptäcka. Denne elev tycke sig alltså 
bli avbruten av allt dokumenterande. Han ville experimentera i ett större sammanhang 
utan att hela tiden stanna upp för att anteckna mätresultat. I stort sätt samtliga elever 
gjorde en grundlig genomgång av de projektförslag som jag lade fram för dem i början 
av kursen och jag uppfattade det som om valfriheten överlag mottogs mycket positivt i 
båda klasserna. De flesta hade nog också från början en intention att arbeta med något 
projekt som skulle leda fram till någon produkt av något slag. Man ville helt enkelt 
bygga något. En av eleverna hade också som ett uttalat mål med sitt projekt att bli 
bättre på att löda. Oftast rörde sig förslagen från eleverna om någon förstärkar- mät- 
eller styrkrets med ett 10-tal diskreta komponenter. Flera projekt hade anknytning till 
tidigare kurser i digitalteknik men även till kursen mikroprocessorteknik som löpte 
jämsides med elektronikkursen. Redan efter ett par lektioner så började dock fler och 
fler att tycka att uppgiften nog blev för svår och valde att genomföra kursen med 
laborationer istället.  

Var det till någon hjälp att ni hade olika exempel på elektronikprojekt som ni 
kunde välja emellan? 

Svaren på frågan blev närmast schablonartade och i efterhand kan jag tycka att frågan 
inte hade behövt vara med. De flesta sa att de tyckte det var bra att förslagen fanns 
eftersom de fick en uppfattning om ungefär vad som förväntades av dem. Ingen tyckte 
att det var dåligt att dessa förslag fanns men ytterst få använde sig av dem. Antingen 
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hade de en egen idé om ett projekt, och tittade inte ens på alternativen, eller också 
valde de att arbeta med laborationer. 

Här följer några projektförslag från eleverna. 

Enkel mikrofonförstärkare med enbart diskreta komponenter. 
Led VU-meter till datorn att montera på skärmen. 
Visualisering av hårddiskaktivitet med rinnande ljus i cirkel istället för blinkande 
lysdiod. 
Solcellsdriven laddare för mobiltelefon. 
Mobilladdare med minivindkraftverk. 
Konstruktion av motorstyrning (H-brygga) till minirobot. 
Konstruktion av led-oscilloskop. 
Fördjupningsarbete om egenskapen hos P- och N-dopat kisel. 
 

Vad tycker du är bra respektive dåligt med ett projektarbete? 

Alla tyckte att projekt som arbetsform var friare och roligare än laborationer. Man var 
inte så styrd av en viss arbetsgång utan kunde prova sig fram Jag tycker det är roligare att 
jobba på det sättet. Jag vill hellre jobba med ett projekt för då kan man sätta sig in i det (man håller 
på med) och då lär man sig på ett bättre sätt. Men friheten visade sig också vara den största 
nackdelen med att arbeta med projekt och huvudanledning till att flera trots allt valde 
att genomföra kursen med laborationer. Ibland när man startar ett projekt så kan det bli att 
”jag orkar inte med det”. Det blir oftast mer ansvarstagande när man kör projekt och det kan 
kännas jobbigt tyckte en av dessa elever. Denne elev tyckte att det var svårt att veta hur 
man skulle börja och blev överväldigad av frågorna som hopade sig. För honom 
kändes det bara som ett enda stort frågetecken. 

Samtliga elever, både de som valde projekt och de som valde laborationer, delade 
denna uppfattning att projekt är jobbiga för att det kräver ett ansvarstagande men de 
hanterade detta på olika sätt. För dem som trots allt valde projekt övervägde 
möjligheten att kunna testa egna idéer och att prova sig fram. För de som valde 
laborationer blev istället den större friheten och det större ansvaret för besvärligt att 
hantera. Här spelade alltså den personliga självkänslan en stor roll. En elev tyckte att 
han hade svårt med att strukturera arbetet när det var för fritt och trivdes bättre med 
klara instruktioner i punktform som han kunde följa. Det blev väldigt tydligt att det var 
just den enskilde elevens erfarenhet av att hantera balansgången mellan det friare 
projektarbetet och de mer strukturerade laborationerna som var avgörande när det 
valde arbetssätt. 

En elev menade att det visserligen kan hända att man blir distraherad och börjar pyssla 
med annat än projektarbetet men att det känns viktigt inför framtiden att lära sig jobba 
självständigt. Det syntes också på eleverna när jag följde deras arbete att de som 
arbetade med egna projekt gav sig mer hän åt arbetet än de som arbetade med 
laborationer. Några frågade vid flera tillfällen om de inte kunde få stanna kvar efter 
skoldagens slut och fortsätta arbeta för de var så inne i arbetet. 

Vad tycker du är bra respektive dåligt med att arbeta med laborationer? 

De elever jag pratat med hade överlag en negativ inställning till laborationer. Jag tycker 
inte laborationer är så bra. Vi har haft det i många ämnen, bara göra en massa uppgifter hela tiden, 
och inte jobba så mycket praktiskt. Det är bättre att blanda teori och praktik. Återigen så 
upplever eleven laborationen som ett teoretiskt moment. Att jobba praktiskt däremot 
innebär att man får möjlighet att själv utgå från en frågeställning och testa sig fram tills 
man förstår hur det fungerar. En elev menade att laborationer kan bli väldigt enformigt, 
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man mäter och gör det och gör det, och sen kanske nästa laboration fungerar likadant. Ytterligare 
en elev hade en likartat erfarenhet. I varje uppgift var det liksom, skriv vad uppgiften går ut på, 
skriv ner vad som händer. Det är kanske nyttigt men det är inte roligt alls, det gör hela idén med 
laborationen tråkig.  Istället ville jag arbeta med ett projekt så jag kunde få arbeta mer praktiskt. 

Det enda positiva som framkom om laborationer var att uppgiften i alla fall blev 
utförd. Oftast utan någon större tankeansträngning. Trots detta valde alltså till slut i 
stort sätt hälften av eleverna att arbeta med laborationer.  

Hur viktigt är det att man har möjlighet att prova och testa egna idéer under 
tiden man jobbar. 

Alla eleverna ansåg att det var mycket viktigt att denna möjlighet fanns och att detta 
var den stora fördelen med ett projekt. Att jobba praktisk (projekt) tycker jag är bra. Det 
är så man lär sig bäst. Man får testa och felsöka. Jobba teoretiskt (laboration) är inte alls lika 
roligt och då är man inte lika inne i arbetet. En annan elev menade att Projektarbete är oftast 
större, man vet att nu ska jag jobba med det här ett tag och då är det lättare att sätta sig in i det, 
labborationer är oftast bara ett arbetspass. Ett projekt blir mer personligt, något som jag skapar. 
Överhuvud taget så fanns det en stor önskan att få experimentera mer 

Är det svårt/lätt att hitta den informationen som behövs. Hur gör ni när ni kör 
fast. 

Informationssökning, som i stort sett bara sker via nätet, upplevs som väldigt svårt. 
Man vet inte vad man ska leta efter och därmed har man förstås också svårt att tolka 
och sortera den information man hittar. Istället frågar man i första hand läraren. Är 
han eller hon upptagen så kan man alltid försöka med någon klasskamrat och först 
därefter ger man sig på Internet.  Överhuvudtaget är eleverna väldigt beroende av att 
det finns en handledare tillgänglig när man kör fast. Även om inte handledaren ger 
några svar så behöver eleverna mycket hjälp med relevanta sökbegrepp men också 
mycket hjälp med att tolka den information man hittar. En elev menade att det är ju 
mycket hjälp man behöver för jag är inte så bra på det, så det krävs att man får mycket hjälp av 
läraren. Jag vill inte göra fel så jag frågar läraren först för att vara säker. Denna elev kände sig så 
osäker att han frågade läraren för säkerhets skull så fort han var det minsta tveksam. 
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6. Diskussion 

Det har varit både roligt och lärorikt att arbeta med elevinitierade projekt som delvis 
har tagit nya vändningar efterhand som arbetet fortskridit kombinerat med mer 
traditionella laborationer. Kursmålen för elektronik grundkurs passar mycket bra för 
att applicera både på laborationer och på projekt och jag ville därför ge eleverna en 
chans att välja arbetssätt.  

Ungefär två tredjedelar av eleverna valde från början att arbeta med projekt och resten 
med laborationer. Att så många direkt valde bort projekt förvånade mig något och jag 
har diskuterat detta med eleverna. Flera känner att det innebar ett ansvarstagande att 
arbeta med ett projekt. De kände inte att de ville ta detta ansvar. I stället valde de 
laborationer. Laborationer arbetar de med i många andra kurser och det är en 
arbetsform som de känner sig välbekanta och trygga med. Flera (både hög- och 
lågpresterande elever) valde alltså ett tråkigt men tryggt arbetssätt framför ett (som de 
påstod) roligare men mer ansvarskrävande. Varför det? Som jag ser det finns en stor 
motvilja mot planeringsfasen bland eleverna. De vill gärna komma igång med 
genomförandefasen direkt. Idéerna liksom trycker på och vill bli förverkligade, helst 
nu direkt. Att behöva planera känns jobbigt, tråkigt och altför begränsande. Det är 
säkert detta motstånd mot en strukturerad planering eleverna menar när de säger att de 
väljer bort projekt och i intervjuerna motiverar sitt val med att projekt medför ett för 
stort ansvar. Det är egentligen inte ansvaret de skyggar inför. Det tror jag att de klarar 
av. Istället finns det ett motstånd mot att planera arbetet. Det är inte heller 
målformuleringen i sig de har problem med. Denna har de oftast klart för sig. 
Problemet är planeringen av arbetet. Mina iakttagelser från kursen bekräftar också 
detta. Av de som först hade en idé till ett projekt men sedan, nästan omgående, valde 
att istället arbeta med laborationer var samtliga i planeringsfasen när de tog beslutet att 
byta arbetssätt. Även bland de elever som från början bestämde sig för att arbeta med 
laborationer verkade de flesta backa inför planeringsfasen. Till slut var det alltså 
mindre än hälften av eleverna som verkligen genomförde sina projekt.  

Kan vi hjälpa eleverna med att strukturera upp projekten de arbetar med så finns 
mycket att vinna. En struktur för arbetsgången, uppmuntra ansvarstagandet och hjälp 
med att söka och framför allt tolka information i planeringsskedet är några viktiga 
punkter. Enligt min bedömning, när jag följde klasserna, så var det 
metodbeskrivningen i projektplanen som upplevdes som svårast att genomföra. Denna 
innebär att man kort beskriver hur man planerar att gå till väga för att genomföra 
projektet. 

Den bör enligt Föreningen Unga Forskare bland annat innefatta: 

• Vilken typ av källor kan bli aktuella/vara lämpliga för projektarbetet (vad 
behöver jag veta och var tar jag reda på det). 

• En tidsplan över hela arbetet (denna kan med fördel göras i olika varianter 
med olika detaljnivå). 

• Eventuell ansvarsfördelning om man är flera som ska göra ett projektarbete 
tillsammans. 
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• Andra saker som kan tänkas göra det faktiska genomförandet lättare. 
(Föreningen Unga Forskare, 2010) 

 

Projektplanen blir rätt utformad till stor hjälp för mig för att hålla en rak linje genom 
arbetet. Risken är annars att jag hoppar hit och dit allt eftersom något dyker upp som 
intresserar mig. Nya uppslag bör jag givetvis skriva ner och spara för att ta hand om 
senare. 

Att eleverna har så svårt för den här delen tolkar jag som att de har fått alldeles för lite 
övning i detta under sina tidigare skolår (mina elever gick ändå sista terminen på 
gymnasiet). Svårigheterna med planeringen medförde att eleverna hamnade i något 
som Urban Hagman benämner aktivitetsfällan. Denna innebär att man går händelserna i 
förväg och börjar genomföra delmomenten i projektet innan målformuleringen är 
avklarad. Man går direkt in i genomförandefasen. Att tvingas göra en projektplan, efter det 
att genomförandet har rullat igång, är att hamna i ett administrativt inferno (Hagman U, 2002, s. 
64). Även om eleverna inte upplevde situationen som ett inferno så blev det dåligt 
planerade arbetet så oöverskådligt att flera elever självmant valde att inte avsluta 
projekten. 

Något som också upplevs som svårt är att söka information. Många av eleverna hade 
en förvånansvärt låg informationskompetens. De hade svårt att identifiera vad de 
behövde för kunskap för att gå vidare. Sökningarna blev lite på måfå och ofta 
chansartad. Ofta gav man också upp väldigt fort. Man litar inte på sig själv. Eleverna 
bekräftar denna bild i sina svar och vill helst att läraren/handledaren hjälper dem. 
Detta speglar till viss del inställningen att man letar efter ”rätt svar” och då kan man 
lika bra fråga läraren.  

Samtliga elever som valde att arbeta med laborationer valde att arbeta två och två. Alla 
som hade egna idéer, som de genomförde som projekt, valde att arbeta ensamma. Det 
verkar som om eleverna tycker det är lättare, och helst väljer, att arbeta i grupp när 
uppgiften är väl definierad på det sätt som laborationerna är. En iakttagelse är att de 
elever som genomförde sina projektidéer var väldigt fokuserade på målet och brydde 
sig inte om att bjuda in någon annan till arbetet. Flera av dessa elever arbetade mot i 
stort sett identiska mål. De jämförde och rådfrågade ofta varandra och kunde lägga ner 
mycket tid på att sätta sig in i den andres problem. Samtidigt betraktade de sina projekt 
som personliga och insåg aldrig att de kunde nått längre om de samarbetat. För dessa 
elever var upplevelsen av att själv ha full kontroll över arbetsgången, att äga projektet, 
viktigare än slutmålet. Det skulle vara intressant att fördjupa sig i vad som styr när man 
väljer att arbeta i grupp. Jag tyckte mig uppfatta det så att eftersom laborationerna 
upplevdes som lite tråkigare så blev de i alla fall lite roligare om man gjorde dem 
tillsammans med någon kompis. 

Att arbeta på det här sättet ställer speciella krav på mig som handledare. Jag kan inte 
planera och förbereda mig som inför en vanlig lektion utan måste var beredd på att 
improvisera. För att detta skulle fungera för mig hade jag hela tiden kursmålen bredvid 
mig som en viktig referens och gick ofta tillbaka till dessa för att känna att vi var på 
rätt spår. När någon behövde hjälp så var det oftast inte bara någon enkel fråga att 
svara på utan det kunde ibland ta lång tid att tillsammans resonera sig fram till hur man 
borde gå vidare. Detta medförde att eleverna ibland fick vänta på att jag skulle hjälpa 
dem vilket fick till följd att de tog mer hjälp av varandra. Eleverna har bra koll på 
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varandras styrkor och utnyttjade detta på ett konstruktivt sätt i klassrummet. 

Några reflektioner kring måluppfyllelse. Hur svårt är det att uppfylla både teoretiska 
och praktiska mål med ett sådant här arbetssätt? Jag har plockat fram några ledord från 
de olika bedömningskriterierna för kursen. 

G innebär att eleven med viss handledning utför enklare uppgifter. 

VG handlar om att själv välja metod, självständigt hämta och tillämpa 
information. 

MVG om att analysera, bedöma, anpassa och att ta ansvar för arbetet. 

Hur väl eleven arbetar utifrån dessa kriterier syns tydligt både i ett projektarbete och 
om eleverna arbetar med laborationer. Ur bedömningssynpunkt är båda arbetsätten 
likvärdiga och jag upplever att det är lätt att i ett utvecklingssamtal tillsammans med 
eleven resonera kring begreppen i betygskriterierna även om eleverna arbetat med helt 
olika arbetsuppgifter. För att kunna bedöma elevernas arbete i ett projekt måste man 
som lärare vara närvarande och ta del av arbetet. Om jag till exempel ska få syn på utför 
sina arbetsuppgifter med noggrannhet som är ett av kriterierna för MVG måste jag ha 
möjlighet att följa arbetet. Om jag dessutom vill föra en konstruktiv diskussion med 
eleverna kring betygskriterierna så måste jag se till att få en god inblick i 
arbetsprocessen. Här kommer förstås även elevens egen dokumentation av arbetet att 
ha stor betydelse. 

När det gäller kriterierna för VG så bör kanske inte laborationerna vara altför utförligt 
utformade. Det kan ju bli svårt för eleven som försöker nå VG att visa att han eller 
hon själv valt metod och själv hämtat och tillämpat information om instruktionerna i 
laborationen inte ger utrymme för alternativ. Den som istället väljer ett 
elektronikprojekt har ju stora möjligheter att vissa detta. Även om det är ett ganska 
enkelt projekt. Det gäller alltså att utforma laborationerna så att progressionen inom 
betygskriterierna blir synliga. Och det är viktigt att den blir synlig även för eleverna. 

Redan tidigt under kursen märkte jag också att elever som själva kommit med förslag 
på projekt hade en speciell drivkraft och vilja att genoföra projektet. Vid några tillfällen 
hände det att elever frågade om de inte kunde få stanna kvar efter skolans slut och 
arbeta vidare. Det kunde också hända att de sökte upp mig, vid andra tillfällen än 
lektionstid, för att fråga eller diskutera något. Mitt intryck är att det i första hand är 
högpresterande elever som har valt att arbeta med och även lyckats slutförde sina 
projekt. Elever som även med ett traditionellt arbetssätt hade uppnått höga betyg. 

Var intervjufrågorna bra? Ja i stort sett. Jag tycker att jag fått en fördjupad inblick i hur 
eleverna i den här åldern väljer när de får möjlighet och jag har även fått en indikation 
om vad som ligger bakom deras val. 
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7. Slutsats 

Min slutsats blir att man inte kan arbeta enbart med projekt i en hel kurs. Eleverna jag 
pratade med tyckte att det är för svårt att ta till sig grundläggande kunskap med denna 
typ av arbetssätt. I stället tror jag, och detta påpekade också flera elever, att man bör 
inleda med ett antal praktiska uppgifter. Dessa bör vara utformade som enkla 
självinstruerande, steg för steg uppgifter och fungera som ett komplement till 
genomgång/föreläsning. Syftet med dessa är i första hand att lära sig hantera 
utrustning och komponenter. Denna typ av uppgifter förekommer ofta i de olika 
kursmaterial som jag gått igenom men kallas då för laborationer fast de är utformade 
som strukturerade uppgifter som mest är till för att verifiera kurslitteraturen. Oftast 
utgör denna typ av steg för steg uppgifter det enda praktiska arbete som erbjuds i 
kursen. 

Här tycker jag det är viktigt att skilja mellan praktiska uppgifter och laborationer.  
Laborationerna bör till skillnad från steg för steg uppgifter sträva efter att stimulera till 
ett vetenskapligt arbetssätt. Detta innebär att arbetet organiseras enligt en modell med 
ett antal steg där varje steg är beroende av det föregående. Till att börja med måste 
man precisera ett problem och formulera en hypotes. Att sedan utifrån denna hypotes 
genomföra informationssökning, eventuell simulering och framförallt mätningar på 
kopplingar med riktiga komponenter. Data man på detta sätt samlar in ska analyseras 
och tolkas för att till sist återkopplas för att verifiera eller förkasta hypotesen. 

Just att själva få bestämma vad och hur man vill utforska är något som flera elever har 
efterfrågat och jag tror det är viktigt att ta vara på denna lust och inte dämpa den med 
altför styrda uppgifter. I stället för att detaljstyra arbetet behöver eleverna hjälp med 
att organisera arbetet. För denna hjälp föreslår jag att följande ledord enligt ovan kan 
användas. 

Problem > hypotes > datainsamling > analys > tolkning > återkoppling 

Kan man i en laboration presentera ett problem som leder vidare till ett utforskande 
arbetssätt som följer dessa steg har man vunnit mycket. Till exempel kan jag tänka mig 
att eleverna får två omärkta dioder, en vanlig och en zener. Problemet blir att klura ut 
en mätmetod för att kunna skilja dem åt och sedan testa denna metod och givetvis 
dokumentera hur de tänkte. Bäst fungerar det annars när eleverna arbetar utifrån ett 
problem som det själva formulerat. Även om jag som lärare går in och justerar 
förutsättningarna för att anpassa till kursmålen så märks det att motivationen är 
märkbart högre i dessa fall. 

De inledande uppgifterna bör behandla de grundläggande egenskaperna hos i första 
hand diskreta halvledare som dioder och transistorer. Eleverna som läser denna kurs 
har tidigare läst både ellära och elkunskap och bör alltså känna till passiva 
komponenter som motstånd och kondensatorer. All kurslitteratur som jag gått igenom 
tar upp just dioder och bipolära transistorer som exempel på halvledare och beskriver 
dessa ganska ingående. Kursmålen säger att eleven ska ha kunskap om de vanligaste 
elektronikkomponenternas arbetssätt och egenskaper samt hur de används i olika elektroniksystem 
Frågan är vilken som är den vanligaste analoga elektronikkomponenten idag? 

Kanske borde man undersöka olika integrerade kretsar, t.ex. operationsförstärkare, 
mer. Och då mer ur ett lego- perspektiv d.v.s. man fördjupar sig inte i teorin utan 
använder operationsförstärkaren som en byggsten, en byggsten med speciella 
egenskaper, och fokuserar på att undersöka dessa egenskaper. Jag behöver inte känna 
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till den kemiska sammansättningen i legobiten för att kunna bygga avancerade 
konstruktioner. 

Dessa inledande laborationer bör följas av ett eller flera enklare elektronikprojekt. Hur 
kan då dessa se ut? Här blir min slutsats att läraren i största möjligaste mån ska utgå 
från elevernas intressen. Jag tror alltså inte att man i detalj behöver förbereda ett antal 
projekt utan läraren måste istället ha ett öppet sinne och lyssna av eleverna. För att 
detta ska fungera måste läraren ha kursmålen klart för sig och kunna jämföra 
eventuella förslag med dessa men i övrigt vara flexibel. 

Eleverna jag arbetat med läser på IT programmet. Det flesta av dessa elever får efter 
gymnasiet antingen arbeta med webbprogrammering eller med installation och support 
av datorer och nätverk, beroende på vilken inriktning de läst. För båda dessa grupper 
är kopplingen till datorn, både som arbetsredskap och för förströelse, väldigt stark. 
Det finns en stor vilja att på olika sätt komplettera eller bygga om sin dator. Helt 
enkelt göra den mer personlig. Elektronikprojekt som på något sätt uppfyller denna 
koppling till datorn upplevs av mina elever som både roliga och stimulerande och när 
motivationen är hög så känns planeringen inför arbetet lite lättare. Både en led VU-
mätare och en hårddiskindikator i form av ett rinnande ljus i cirkel är exempel på 
projekt som mina elever byggt. 

Inom den hobbyinriktade elektroniksfären används sedan många år tillbaka uttrycket 
elektronikprojekt. Detta uttryck syftar nästan alltid på att man utifrån ett kretsschema 
ska bygga ihop en elektronisk pryl. Det finns en uppsjö av sådana projekt på 
framförallt engelskspråkiga hemsidor. Ett sådant projekt kan fungera som en utmärkt 
utgångspunkt för en uppgift framförallt om eleven själv hittat den. Man har ett mål (en 
färdig pryl), oftast en stark vilja att nå målet men kanske en diffus föreställning om hur 
målet ska nås. Här måste eleven upprätta en projektplan. Vad ska denna då innehålla? 

• Vilken information behöver jag? 

• Förstår jag funktionen eller hoppas jag att allt bara ska fungera om jag följer 
anvisningarna, (blunda och trampa på gasen metoden)? 

• Om allt inte fungerar, hur ska jag felsöka? 

• Hur gör jag för att förstå funktionen? (Funktionen ska utvärderas i slutet av 
projektet). 

• Ska jag simulera kopplingen innan jag börjar bygga? Varför/varför inte? 

• Ska jag bygga en prototyp på ett ”breadboard” för att testa konstruktionen? 
Varför/varför inte? 

• Går komponenterna att få tag på eller måste jag modifiera kopplingen? Hur 
gör jag då? Har jag tillräcklig kunskap för att göra detta? Hur skaffar jag den? 

• Räcker tiden till? Hur fördelar jag tiden? Tiden måste även räcka till för 
slutfasen d.v.s. att dokumentera och analysera projektet på ett meningsfullt 
sätt? 

Om man som lärare väljer att i förväg definiera ett antal projekt måste det finnas olika 
sätt att nå målet så att inte projektet blir lika förutbestämt som en strukturerad 
laboration. Det måste istället finnas en möjlighet att välja olika vägar för att nå målet, 
möjlighet att experimentera och utifrån experimenten dra slutsatser som har betydelse 
för hur projektet ska utvecklas. Läraren bör helt enkelt ha en flexibel inställning till 
uppgifterna. 
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