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Förord

Denna rapport utgör den tredje delen i en longitudinell studie om elevers 
förhållningssätt till skolarbete på eget ansvar. Tidigare delstudier har 
fokuserat på eget arbete och läxor. Här står elevernas förhållningssätt 
till gymnasieskolans projektarbete i centrum. Den första datainsamling-
en gjordes när eleverna gick i årskurs 4–6 och de senaste intervjuerna 
genomfördes när eleverna gick sin sista termin i gymnasieskolan. Det 
innebär att jag haft förmånen att möta och intervjua ett 40-tal ungdomar 
vid flera tillfällen. Den öppenhet ni visat och er vilja att avsätta tid och 
kraft har gett mig oerhört mycket och till er vill jag säga TACK! 

Arbetsprocessen har varit utdragen, eftersom de medverkande ungdo-
marna avslutade sina gymnasiestudier under en period på fem år. Detta 
faktum har i sin tur bidragit till att andra arbetsuppgifter gång på gång 
fått gå före. Jag har haft möjlighet att diskutera studien i flera sam-
manhang och framför ett varmt tack till kollegor i Gävle, Uppsala och 
Stockholm som läst och kommit med synpunkter, och på så vis bidragit 
till slutprodukten. Särskilt tack till Inger Eriksson, Eva Forsberg, Peter 
Gill och Christina Gustafsson som i omgångar har läst manus. Tack 
också till mina närmaste som på olika sätt underlättat arbetet. Nu känns 
det skönt att äntligen få presentera den tredje och sista delstudien, om 
gymnasieskolans projektarbete ur elevperspektiv.

    Kloster i midvintertid 2008
    Eva Österlind
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Inledning

Gymnasieskolans projektarbete, som infördes för alla elever som började 
i gymnasiet hösten 2000, kan ses som ett led i den pågående omstruk-
tureringen av undervisningen på alla nivåer. Projektarbetet är ett stort, 
självständigt arbete som ska bedrivas över lång tid. Uppgifter av den 
karaktären ställer höga krav på både elever och lärare, och på skolan 
som organisation. I rapporten presenteras en studie av gymnasieskolans 
projektarbete ur elevperspektiv. Undersökningen är baserad på intervjuer 
med elever som gick ut gymnasiet under de första åren efter att kursen 
projektarbete införts. 

Från individualisering till skolarbete på eget ansvar
Individualisering har under lång tid varit ett honnörsord i läroplaner 
och andra måldokument (Österlind, 1998). Individualisering kan ges 
flera olika betydelser, det kan t.ex. handla om flexibilitet beträffande 
innehåll, nivå, tempo, tid eller rum (Hedlund, 1995; Sternudd-Groth, 
2005; Vinterek, 2001). Individualisering har framför allt handlat om att 
läraren anpassar givna uppgifter till enskilda elevers förmåga, och om 
vissa inslag av valfrihet för alla elever inom något specifikt, avgränsat 
område. I båda fallen rör det sig om individualisering inom klassens 
ram. Under de senaste 25 åren har undervisningen förändrats i riktning 
mot ökad individualisering, åtminstone beträffande undervisningens 
organisering, en utveckling som kan iakttas från förskola till högskola 
(Österlind, 2005).

I början av 1980-talet kom de första rapporterna från svenska skolor 
om att elever själva planerade sitt skolarbete (Bickham, 1982), och under 
1990-talet fick arbetsformer som eget arbete stor spridning (Granström, 
2003). Eget arbete, som går under många benämningar, innebär att elev-
erna arbetar var och en för sig med uppgifter av varierande svårighets-
grad och inom olika ämnen under samma lektionspass. Läraren får en 
mer handledande roll och elevernas ansvar för sitt eget lärande betonas. 
I en engelskspråkig kontext användes tidigt begreppet ”Self-Schedule 
System” (Whang & Stiles, 1976) för att beskriva detta, men under se-
nare år har ’Self-Regulated Learning’, på svenska ’självreglerat lärande’, 
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blivit alltmer etablerat (jfr. Carlgren m.fl., 2006). Här används uttrycket 
individbaserad undervisning för att markera att det handlar om något 
utöver vad som vanligtvis menas med individualisering och poängtera 
att det framför allt handlar om ett sätt att organisera undervisningen. 
Sådan undervisning kan innebära olika art och grad av valfrihet och 
individualisering, men själva organisationen bygger på eleverna som 
individer och klassen är inte längre den centrala enheten för undervis-
ningens organisering.

Individbaserad undervisning kan utformas på olika vis men inne-
håller inslag av valfrihet och bygger på elevens självständighet och 
ansvarstagande. Sådana arbetsformer förskjuter i viss mån ansvaret från 
lärare till elev. (Eriksson, 2007; Ståhle, 2006; Österlind, 1998). Tanken är 
dels att genom valfrihet öka elevens motivation och engagemang, dels att 
genom krav på dokumentation och reflektion öka elevens självkännedom 
och förmåga att ta ansvar – vilket antas medföra högre kvalitet och högre 
grad av självständighet i elevens lärande. Gymnasieskolans projektarbete 
kan ses som ett exempel på den ökade betoningen av elevers valfrihet 
och vikten av att utveckla självständighet och ansvar.

I grundskolan sammanfaller expansionen av individuellt organiserat 
skolarbete med införandet av åldersblandade klasser och introduktionen 
av datorer i grundskolan. Eget arbete kan ses som ett sätt att hantera de 
stora nivåskillnaderna i åldersblandade klasser i grundskolan, och ett 
sätt att lösa upp strukturen där alla elever gör samma uppgifter. Madsén 
(2002) menar att enskilt arbete och projekt blivit ett sätt för lärare att han-
tera den numera mycket stora spridningen även mellan gymnasieelever. 
Speciellt gäller detta inom gymnasiets samhällsvetenskapliga pro gram, 
där användningen av enskilt arbete enligt Madsén har gått till överdrift. 

Individbaserad undervisning kan också förstås mot bakgrund av för-
ändrade villkor i samband med omstruktureringen av utbildningsväsen-
det, som decentralisering och målstyrning (se Forsberg, 2000; Forsberg 
& Österlind, 2006). Även värderingsförskjutningar i samhället, som 
förändrade relationer mellan barn och vuxna, har sannolikt haft bety-
delse för framväxten av nya undervisningsformer (jfr Bartholdson, 2007; 
Carlgren, 1994; Carlgren m.fl., 2006; Österlind, 1998). Den individba-
serade undervisningen medför nya förväntningar på eleverna, med krav 
på planering och självdisciplin, förmåga att göra medvetna val och att 
arbeta på egen hand. 
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Att förstå sig på självreglerat skolarbete
Valmöjligheter i skolarbetet är ofta förknippade med krav på planering 
och dokumentation. Bergqvist beskriver hur en yngre elev har svårt att 
begripa vad planeringen av skolarbetet går ut på. Läraren lotsar eleven, 
men när planeringen efter viss möda är färdig visar eleven ingen för-
ståelse för sambandet mellan planeringen och det som skulle utföras. 
Planeringen blir bara ytterligare en skoluppgift, med oklart syfte (Berg-
qvist, 2005 s. 67–68). 

Carlgren (1997) framhåller att många elever har svårt att förstå sko-
lans ”kulturella grammatik” (s. 17) skolans koder och krav, speciellt om 
de inte är tydligt uttalade. Problemets språkliga dimension är knuten 
till elevernas sociala bakgrund (jfr även Bernstein, 1983; Heath, 1983). 
Lindblad (1994) menar att det är elevernas skiftande sociala förhållan-
den och erfarenheter som gör att arbetet i skolan fungerar olika för olika 
elever. Särskilt svårt är det för vissa elever att förstå sig på diffusa ar-
betsformer med otydliga ramar (jfr Kallós, 1979). ’Fria’ arbetsuppgifter 
kan enligt Petterson och Åsén (1989) antingen upplevas som ett tillfälle 
till personlig utveckling eller som en vag och olustig situation där eleven 
känner sig osäker och inte ser någon mening med arbetet.

Att som elev själv disponera arbetstiden kan innebära ett ökat infly-
tande över skoldagen, men den dokumentation eller ’bokföring’ som 
krävs kan också leda till ökad kontroll. En sådan effekt beskrivs av vissa 
elever (se Österlind, 1998, 2001). Beronius (1986) poängterar att flexibel 
arbetstid förutsätter noggrann registrering och att den visserligen kan 
upplevas som mera fri men i realiteten är minst lika kontrollerad som 
arbete med fasta arbetstider. Kravet på effektivt utnyttjande av den så 
kallade fria tiden upplevs ibland som en börda av eleverna (Westlund, 
1996) och betoningen på att hela tiden välja och utforma sin egen profil 
kan bli en belastning. Dencik (1995) använder uttrycket att vara ”pro-
jektledare för sitt eget liv” (s. 79). Att ha eller förespeglas ha vida ramar 
medför ett stort ansvar för den enskilda individen att förvalta sitt pund 
och göra de rätta valen, vilket i sin tur kan väcka ångest inför risken att 
misslyckas genom felaktiga val.



12 Gymnasieskolans projektarbete ur elevperspektiv

Att välja är en uppgift i sig
Innehållsligt kan man diskutera konsekvenserna av att eleverna själva 
ska välja vad de vill ägna sig åt i skolan. Det så kallade fria valet sker 
inom ramen för elevens förförståelse, dvs vad eleven redan känner till 
(Forsberg, 2003). Valet begränsas av elevens erfarenheter och förvänt-
ningar, kulturella kapital och utbildningshorisont (jfr Bourdieu, 1990; 
Broady, 1991). Resonemanget gäller såväl i stort (valet av gymnasie-
program) som i smått (valet av projektarbete). Det finns ingen given 
överensstämmelse mellan undervisningsmålen och elevernas intressen. 
Enligt Naeslund (2001, 2005) kan fördjupning övergå i ensidighet om 
eleverna i stor utsträckning själva får välja vad de vill arbeta med. Att 
lära sig välja måste därför betraktas som en nödvändig baskunskap för 
att kunna navigera genom utbildningssystemet. Mot bakgrund av att 
valmöjlighet är ett centralt inslag i de nya arbetsformerna är det troligen 
en förbisedd aspekt av undervisningen att ge eleverna reella möjligheter 
till – och övning i – att göra medvetna val.  

Eriksson (2005) beskriver problem med elevernas begränsade val ur 
ett lärarperspektiv. Det handlar om en lärare som eftersträvar att yngre 
elever verkligen ska välja något som de själva vill göra. ”Men barnen 
kunde uppenbarligen inte själva föreställa sig vad eget arbete skulle 
kunna handla om. De behövde en repertoar, som var bredare än den de 
själva uppfattade, att välja från” (a.a. s. 169). Läraren arbetade då aktivt 
med t.ex. brainstorm i hela klassen för att vidga vyerna. Så småningom 
skapades större variation i elevernas val av arbete och de valde allt of-
tare att arbeta parvis eller i olika gruppkonstellationer (Eriksson, 2005). 
Rosenqvist (2005) beskriver hur temaarbete med förskolebarn för de 
yngre barnen tycks handla just om att välja. Själva valet blir intressant, 
inte vad man väljer eller väljer bort. 

Projektbaserad undervisning och självreglerat lärande kan betraktas 
som försök att överbrygga klyftan mellan vad eleverna vill och vad de 
skall eller bör göra. Tankefiguren bygger på att om eleverna får ’välja 
själva’ så ökar deras motivation. Det verkar ju rimligt, men frågan är om 
antagandet är generellt giltigt? Om en elev inte ser någon vits med valet 
som sådant, blir det bara en betungande omständighet i ett ofta redan 
tungrott skolarbete. I intervjuer om eget arbete säger t.ex. en elev att 
han gärna skulle avstå från ’valfriheten’ eftersom han noterat att ’man 
måste ändå göra allting’. En annan elev berättar att han skapat en rutin 
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för att växla mellan uppgifterna, för att slippa välja och för att spara tid 
(Österlind, 1998 s. 99, 82–83). Om eleverna i hög grad själva ska välja 
innehåll och formulera sina egna mål och uppgifter kan det i längden 
leda till brist på stimulans och behov av tillskott från någon som vet mer 
– exempelvis en lärare. Om en elev har svårt att välja – att formulera en 
meningsfull uppgift, avgränsa den och finna ett sätt att ta sig an den – så 
behöver eleven stöd av en handledare. Projektundervisning och självreg-
lerat lärande innebär nya roller för lärare och elever, och för att det ska 
fungera krävs insikt om handledning som undervisningsmetod. 

Att arbeta med handledning
Individbaserad undervisning bygger som regel på att eleverna arbetar 
självständigt, ofta var och en för sig, med läraren som handledare. Att 
undervisa och lära med hjälp av handledning är en specifik arbetsform 
som kräver viss kompetens hos både lärare och elever. Olika former av 
självreglerat skolarbete och handledarens roll har beskrivits och proble-
matiserats på senare år. Christensen (2005) betonar att om handledningen 
av en eller annan anledning inte fungerar i skolan så hamnar den lätt 
på föräldrarnas lott, men föräldrar har väldigt olika förutsättningar att 
svara mot behovet. Inte minst av den anledningen är handledning skolans 
uppgift och ansvar, menar Christensen. Troligen behövs en regelrätt in-
skolning i arbetssättet för att alla elever ska få en rimlig chans att förstå 
hur det är tänkt.

I en undersökning av gymnasister som hade eget arbete visade det sig 
att ’högpresterande’ elever ansåg att de klarade sina uppgifter bra utan 
handledning, och ’lågpresterande’ elever ansåg att arbetet var otydligt 
och svårt, och att det dessutom var för jobbigt att söka upp handledaren 
(Österlind, 2005). Ännu ett skäl att avstå från handledning presenteras 
av Ståhle (2006). Istället för att vända sig till läraren och dra nytta av 
dennes kunnande väljer eleverna bort handledning med motiveringen 
att den tar för mycket av deras tid. Ståhle beskriver elever som inte 
följer skolans pedagogiska koncept, de gör helt enkelt inte som det är 
tänkt. Även Söderström (2006) noterar att elever inte alltid agerar som 
förväntat, exempelvis väljer inte eleverna att arbeta med uppgifter som 
de har svårt för eller ligger efter med. ”Eleverna är rationella. De väljer 
att arbeta med de uppgifter som står på tur för att lämnas in. De väljer 
inte att träna det de har svårt för eller det som är tråkigt” (Söderström, 
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2006 s. 121). Ett av arbetsformens grundläggande antaganden – om 
överensstämmelse mellan elevernas ’subjektiva’ valfrihet och ’objektiva’ 
rationalitet – har alltså visat sig vara problematiskt. 

Svårigheterna kan även bestå i att elever inte får den handledning de 
behöver för att komma vidare i sitt lärande (Swahn, 2006), och elever 
som arbetar ensamma riskerar att inte lära sig speciellt mycket (Nilsson, 
2002). Eleverna själva anser också att de lär sig mer av lärarledda lektio-
ner och genomgångar, och det gäller även för elever som anses duktiga 
på att arbeta självständigt. ”När lärare leder vanliga lektioner finns en 
större fokusering på skolarbetet vilket uppskattas av de elever som har 
svårt att uppbringa en egen drivkraft i arbetet” (Söderström, 2006 s. 121). 
Enligt Söderström (2006) anser lärarna att eleverna förväxlar kvalitet och 
kvantitet i arbetet, de fokuserar på att bli färdiga med sina uppgifter inte 
på att lära sig ett innehåll, vilket bekräftar tidigare farhågor för sådana 
konsekvenser (Carlgren, 1994).

Elevers förhållningssätt
Det finns flera undersökningar av hur elever förhåller sig till en under-
visningssituation där de förväntas ta ett stort ansvar och arbeta självstän-
digt med handledning eller på egen hand. I samband med en lärarstrejk, 
då eleverna var helt utan lärare, undersökte Lindblad m.fl. (1991) hur 
eleverna hanterade en lärarlös skola. Intervjuer med elever i årskurs 7–9 
och på gymnasiet visade fyra olika sätt att orientera sig. Lindblad m.fl. 
beskriver omvärldsorienterade elever, företagsamma eller villrådiga skol-
orienterade elever samt kamratorienterade elever. Ståhle (2006) beskriver 
hur elever i skolår 6–9 förhåller sig till verksamheten på en skola där 
individualiserat ’eget arbete’ är den dominerande arbetsformen. Ståhle 
talar om ideal-elever, vanliga elever, svaga elever, vandrande elever och 
elever som avviker, dvs. byter skola.1 Westlund (1996) beskriver yngre 
skolbarn som endera uppgiftsorienterade eller tidsorienterade. Dessa be-
skrivningar av elevers olika sätt att relatera till självreglerat skolarbete har 
vissa likheter med elevers förhållningssätt till eget arbete och läxor (se 
Österlind, 1998 resp. 2001).2 När det gäller eget arbete samvarierar elev-
ernas förhållningssätt med deras sociala bakgrund (Österlind, 1998).
1 De som slutar är dels duktiga, ambitiösa elever, dels elever som har svårt att 
motivera sig för skolarbetet (Ståhle, 2006).
2 Förhållningssätten beskrivs närmare i resultatavsnittet.
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Projektarbete som undervisningsform
Projektarbete som inslag i högre utbildning har sitt ursprung i arkitektut-
bildningar i Italien och Frankrike, och mot slutet av 1800-talet introdu-
cerades projektarbeten inom ingenjörsutbildningar i Amerika (Gerrevall 
& Håkansson, 2005). Avsikten var att förena teori och praktik och ge 
studenterna tillfälle att i slutet av utbildningen tillämpa sina kunska-
per på ett autentiskt problem. I samband med progressivismen i början 
av 1900-talet fick projektarbete som utbildningsform en delvis annan 
innebörd, där elevernas intresse och frågeställningar utgjorde starten 
för en kunskapsprocess istället för slutpunkten. Genom projektarbetet 
skulle eleven få nya kunskaper och färdigheter. Dewey betonade lärarens 
ansvar för att ett projekt verkligen leder till ökad kunskap hos eleven, 
medan Kilpatrick hävdade att ett helhjärtat engagemang krävs för att 
något ska kallas ett projektarbete, i annat fall är arbetet bara att betrakta 
som en vanlig skoluppgift (Gerrevall & Håkansson, 2005). Projektarbete 
i den här meningen fick störst betydelse i undervisningen av yngre elever, 
ofta i reformsinnade privatskolor (jfr Hägglund, 2001). Projektarbetet 
inom högre utbildning fick ett uppsving i och med studentrevolten under 
1960- och 70-talet. Vid universitetet i Roskilde infördes projektstudier 
som grundläggande arbetsform 1972. En av dess främsta förespråkare, 
Knud Illeris, menar att den nuvarande tillbakagången delvis beror på 
att projektbaserad undervisning kräver mer lärarresurser än traditionell 
akademisk undervisning (Illeris, 1999).  

Projektbaserad undervisning betonar helheten och utgår från delta-
garnas förutsättningar, intressen och problem (Holm-Larsen, 2002 m. 
hänv. t. Illeris) Projektarbete används som en generell benämning på 
en pedagogisk praktik, men det är ändå vissa kriterier som måste vara 
uppfyllda. 

Det innebär till exempel att de studerandes erfarenheter från projektarbetet 
ska vara användbara i andra sammanhang. Projektarbetet ska också vara 
problemorienterat, styrt av deltagarna och handledarna ska stödja och visa 
respekt för deltagarnas mål och aktiviteter. (Holm-Larsen, 2002 s. 96) 

Holm-Larsen nämner ett annat synsätt på projektarbete som inbegriper 
tre varianter; tematiskt arbete utan problemställning, projektarbete där 
handledaren formulerat problemet samt projektarbete där de studerande 
själva formulerat problemställningen. Endast den sistnämnda skulle upp-
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fylla Illeris krav enligt Holm-Larsen. I det första fallet saknas en pro-
blemorientering som ger möjlighet till erfarenhetsbaserat lärande. I det 
andra fallet finns problemorienteringen men det är inte de studerande 
som ’äger’ projektet, vilket antas försvaga deras motivation. Poängen 
med lärande genom projektarbete är alltså problemorientering i kombi-
nation med deltagarstyrning, och en väsentlig aspekt är deltagarnas egna 
ställningstaganden. Holm-Larsen berör också frågan om ämnesrelevans 
kontra studerandeintresse, som ibland kan innebära ett pedagogiskt di-
lemma. 

En rad problematiska aspekter med projektbaserad undervisning 
inom högre utbildning tas upp av Christensen (2006), bland annat har 
det periodvis setts som ett sätt att spara resurser. Inledningsvis, dvs. i 
Roskilde 1972, handlade arbetsformen om en progressiv omdaning av 
den högre utbildningen, med betoning på deltagarnas egna erfarenheter, 
deltagarstyrning, grupparbete, kollektiva processer och studenternas rätt 
att själva formulera problem. Illeris (1976, 1999) förespråkade projekt-
arbete som inslag i högre utbildning, i form av arbete i projektgrupper 
men idag anknyter projektpedagogiken mer till nyliberala föreställningar 
om individens ansvar för sitt eget lärande och reformintresset har hamnat 
i skymundan (Christensen, 2006). I och med den allt starkare indivi-
dualiseringstendensen konstaterar Christensen (2005) att grundtanken 
– att projekt självklart genomförs i arbetsgrupper – har lösts upp, och 
att arbetsformen som från början var tänkt att underlätta för nya stude-
randekategorier inom högre utbildning nu fått närmast motsatt effekt. 
Dagens betoning av självständiga studier på eget ansvar ställer höga 
krav på elevernas egna resurser och studievana, och ger stort spelrum 
för bakgrundsfaktorer menar Christensen (2005).

Utifrån de teman som aktualiserats hittills handlar projektarbete som 
undervisningsform om  

– Samband mellan innehåll och form, eller form som en innehållsaspekt
– Avvägning mellan kunskapsgenererande och intressebaserade problem
– Krav på engagemang, deltagarstyrning och deltagarnas ’ägande’ av 

projektet
– Behov av ansvarstagande, tillgängliga handledare som inte tar över
– Gemensamma projekt kontra projekt för individuellt lärande
– Problemorientering kontra beskrivning
– Frågan om generaliserbarhet, användbarhet i andra sammanhang.
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Gymnasieskolans projektarbete
Gymnasieskolans projektarbete kan ses som en del i den pågående om-
struktureringen mot ökad individualisering av undervisningen. Det är 
ett stort arbete som omfattar 100 poäng.3 En anledning till att kursen 
infördes var resonemang kring behovet av högre kvalitet i de yrkes-
förberedande gymnasieutbildningarna och tanken på en yrkesexamen, 
samt en intention att förbättra samarbetet mellan skola och näringsliv. 
En annan anledning var behovet av skolutveckling inom gymnasiet (Gy 
2000:20). Mot bakgrund av utvärderingar som visade att övergripande 
mål tenderade att hamna i bakgrunden och kursplaner och betygskriterier 
i förgrunden ville man lyfta fram och stärka programmålen i utbildningen 
(Gerrevall & Håkansson, 2005; Lundström, 2007)

Beslut och benämning 
För de elever som påbörjade sina gymnasiestudier hösten 2000 inför-
des ett projektarbete (100 p) på samtliga gymnasieprogram. Det ersatte 
specialarbetet (20 p) som endast gällde elever vid studieförberedande 
program. Den direkta bakgrunden till beslutet var förslaget om en yrkes-
examen på gymnasienivå (Regeringens skrivelse 1996/97:112). I den 
följande propositionen (Regeringens proposition 1997/98:169) föreslogs 
istället införandet av en gymnasieexamen för elever på samtliga program. 
Som krav för examensbevis förslogs ett godkänt examensarbete som 
skulle omfatta 100 poäng och för vilket det skulle finnas nationella mål. 
Riksdagen och utbildningsutskottet var i huvudsak positiva till att inrätta 
en gymnasieexamen, men ansåg att en ny examen krävde ytterligare 
utredning. Förslaget om en gymnasieexamen återremitterades. Däremot 
fattade riksdagen beslut om att ett ’självständigt elevarbete’ skulle infö-
ras, något som preciseras i utbildningsutskottets betänkande: 

Utskottet anser i likhet med regeringen att det är angeläget att eleven 
genomför ett större självständigt arbete som ligger inom målet för det ak-
tuella programmet. Arbetet skall ge eleven möjlighet att tillämpa och för-

3 Enligt Ekholm (2002) motsvarar 100 poäng ’tjugo arbetsdagar’, men detta 
är inte helt entydigt. I SOU 2008:27 sägs att kursen omfattar cirka fyra veckor, 
medan Gerrevall och Håkansson (2005) talar om ’fem veckors heltid’ för 
studenterna. I kursplanen preciseras inte relationen mellan kursens poäng och 
omfattningen i tid.
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djupa teoretiska och/eller praktiska kunskaper. Utskottet har ovan förordat 
att ett projektarbete skall införas inom ramen för karaktärsämnena i stället 
för ett examensarbete. (UbU3 1998/99 s 29, kursiv. i original).

I förarbetena rådde viss oklarhet om förhållandet mellan elevens frihet 
att välja innehåll och kravet på anknytning till utbildningsmålen. Re-
geringens proposition (1997/98:169) beskrev ett examensarbete inom 
ramen för elevens individuella val, något som ändrades under utskottsbe-
handlingen.4 I utbildningsutskottets betänkande (UbU3:1998/99) talas 
uttryckligen om att arbetet ska genomföras inom programmålen och 
dessutom inom ramen för karaktärsämnena, vilket är en ytterligare pre-
cisering och begränsning. 

Samtidigt som projektarbetet infördes, år 2000, tillsattes gymnasie-
kommittén och i tilläggsdirektiv (Regeringens direktiv 2001:8) utökades 
deras uppdrag till att utreda och förbereda införandet av en gymnasie-
examen och ett gymnasiearbete.5 Benämningarna varierar således, från 
examensarbete via självständigt elevarbete till projektarbete och aviserat 
gymnasiearbete. Beteckningen projektarbete förefaller alltså inte vald i 
första hand som preciserat pedagogiskt begrepp. Idén om ett självstän-
digt, avslutande elevarbete har utvidgats på två sätt, dels från att gälla 
yrkesutbildningen till att gälla samtliga program, dels från de studie-
förberedande programmens specialarbete som omfattade 20 poäng till 
100 poäng. 

Kursplanens mål 
Kursen projektarbete har inte något fastlagt ämnesinnehåll. Istället är 
det själva arbetsformen som utgör innehållet i kursen, vilket skiljer den 
från andra gymnasiekurser. Programmålen ska styra valet av uppgift. 
Det leder till att projektarbeten kan variera till sin karaktär, men själva 
processen ”att eleven planerar, genomför och utvärderar sitt arbete – från 
idé till slutprodukt” (Gy 2000:20 s. 11) sägs vara gemensam. Processen 

4 ”Utskottet har under hand meddelats att vad som i propositionen sägs på 
s. 56 om examensarbete inom ramen för det individuella valet är felaktigt” 
(Utbildningsutskottets betänkande, UbU3:1998/99 s. 28). 
5 Kommitténs arbete resulterade i ett färdigt förslag, men efter maktskiftet i 
valet 2006 avblåste skolministern gymnasiereformen GY 07, och aviserade 
en mer genomgripande förändring av gymnasieskolan inom ett par år (http://
www. regeringen.se/sb/d/7653/a/70825, 2006-10-19).
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beskrivs som lika viktig som slutprodukten och en sakkunnig lärare ska 
följa, diskutera och bedöma arbetets olika faser. I kursplanen (bilaga 1) 
beskrivs projektarbetets 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... (Gy 2000:20 s. 5)

Återkommande hänvisningar till arbetslivet kan ses som spår av den 
ursprungliga tanken kring yrkesutbildningens behov. Man lyfter fram 
att förmågan att arbeta tillsammans med andra efterfrågas i arbetslivet 
liksom entreprenörskap och förmågan att kunna ta egna initiativ. Ett 
ambitiöst samarbete mellan skola och arbetsliv skisseras:

Projektorienterade arbetsformer blir allt vanligare i arbetslivet. /---/ Någon 
form av möte mellan skola och arbetsliv har varit en utgångspunkt vid 
utformandet av projektarbetet (Gy 2000:20 s. 11). 

I samtliga program bör det även vara möjligt att tillsammans med arbets-
livet ta fram verkliga arbetsuppgifter som kan fungera som projektarbeten 
för eleverna (Gy 2000:20 s. 12).

Resonemang med anknytning till arbetslivet återkommer under rubriken 
’grupparbete’. Där sägs att projektarbetet ska förbereda eleverna på ar-
betssätt som de kommer att möta i arbetslivet och att det normalt inne-
bär att arbeta tillsammans med andra mot ett gemensamt mål. Efter en 
uppräkning av de kompetenser detta kräver, inklusive konflikthantering 
och självkännedom, drar man slutsatsen ”att arbeta i grupp kommer 
därför sannolikt att bli den naturliga arbetsformen på många skolor” 
(Gy 2000:20 s. 15). 

Under rubriken ’självständighet’ betonas att arbetet ska vara resultatet 
av elevens eget arbete. ”Arbetet får alltså inte vara en kopia av någon 
annans arbete” (Gy 2000:20 s. 14). Att vara aktivt pådrivande inom en 
grupp ses som en form av självständighet, men ”självständighet kan ock-
så syfta på i vilken utsträckning eleven behöver handledarens hjälp” (Gy 
2000:20 s. 14). Detta kan uppfattas som tvetydigt i relation till vad som 
sägs i avsnittet om handledning. Där framhålls att handledaren ’bistår, 
hjälper, stöttar och ger råd’, och under hela processen ska handledaren 
och eleven diskutera arbetet i dess olika faser. En viss kluvenhet ligger 
också i att handledaren är den som ska bedöma arbetet. Om handledaren 
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är extern ska en lärare på skolan sätta betyget. I kursplanen citeras rege-
ringens proposition angående att projektarbetet ska ”bedömas av hand-
ledare och extern medbedömare i förening” (Gy 2000:20 s. 15). Externa 
medbedömare och handledare kan hämtas från andra gymnasieskolor, 
men även från högskolor, arbetslivet och samhället i övrigt. 

Formuleringarna är på flera ställen att ’pröva elevernas förmåga att’, 
däremot nämns inget om hur eleverna ska erövra dessa förmågor. Under 
rubriken ’Vad ska projektarbetet handla om?’ framskymtar en utgångs-
punkt. ”Inom de givna ramarna [dvs programmål och karaktärsämnen] 
väljer eleven själv en uppgift som han eller hon tycker är meningsfull 
och intressant, något som förhoppningsvis leder till större motivation 
och nyfikenhet” (Gy 2000:20 s. 12). Denna utgångspunkt stämmer väl 
överens med beskrivningar av grundtankarna bakom projektpedagogiken 
(se Christensen, 2006; Holm-Larsen, 2002; Illeris, 1976, 1999).

Implementeringen
I en utvärdering av kursen på uppdrag av Skolverket beskriver Gerrevall 
och Håkansson (2005) förberedelserna i form av en pilotutbildning (fort-
bildning) och genomförandet under det första året. Utvärderingen bygger 
på gruppintervjuer med elever, lärare, skolledare och bibliotekspersonal 
från 15 skolor, inför och i slutet av det första året. Det är positivt att 
man belyser införandet av den nya kursen från olika aktörsperspektiv. 
Tyvärr framgår det inte av rapporten hur många personer ur de olika 
kategorierna som deltagit i intervjuerna, eller hur stora grupperna varit. 
Antalet elever är alltså inte angivet, däremot noteras som en begräns-
ning att enbart elever som fullföljt projektarbetet ingår i utvärderingen. 
Författarna menar dock att detta inte haft någon avgörande betydelse 
för resultatet.

Vid den första intervjuomgången gällde elevernas oro framför allt 
arbetets omfattning och betygsättningen, medan lärarna främst oroade 
sig för elever med skolsvårigheter. Förberedelserna på de olika skolorna 
varierade, men det tycks i allmänhet inte ha funnits några extra resurser 
avsatta till den nya kursen. Vid den andra intervjuomgången visade det 
sig bland annat att kravet på anknytning till programmålen hade tolkats 
på flera olika sätt, och att den betydelse som tillskrevs process respektive 
produkt vid betygsättningen varierade, trots att de i styrdokumentet är 
angivna som lika viktiga. Andelen underkända elever var något högre än 
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för andra kurser. Arbetslivsanknytningen var svag under det första året 
och elevernas inflytande på planeringen var i princip obefintligt, enligt 
Gerrevall och Håkansson (2005). I utvärderingen anslås ett tämligen 
optimistiskt tonläge, det första året betraktas som atypiskt, man talar 
om problemen som barnsjukdomar och lyfter fram att majoriteten av 
lärare och elever är positiva till den nya kursen och dess möjligheter. 
Mitt intryck av utvärderingen är dock att både lärarnas och elevernas oro 
framstår som befogad och att en del allvarliga problem framträder.

Introduktionen av den nya kursen projektarbete beskrivs även av 
Lundström (2007), som trots att underlaget delvis är samstämmigt gör 
en mer kritisk tolkning än den som presenteras i Skolverkets utvärdering. 
Lundströms resultat pekar mot att pilotutbildningen haft obetydlig effekt 
och att kursen varit svår att hantera för arbetslagen. Tid för handledning, 
liksom frågor kring bedömning och betyg har varit särskilt problematiska 
för lärarna. ”Implementeringsprocesserna är svaga, framförhållningen 
är kort, mycket av ansvaret delegeras till arbetslag som hämmas av /…/ 
en sammansättning som inte är funktionell” (a.a. s. 215) Lundström tar 
upp bristande organisatoriska förutsättningar och begränsande resurser, 
men anser också att det frirum som finns inte tas tillvara fullt ut. ”Kursen 
projektarbete lämnar ett mycket stort spelrum för pedagogisk kreativi-
tet, vilket skulle kunna användas mer medvetet.” (s. 216). Former för 
lärarnas samarbete och reflektion bör också kunna utvecklas ytterligare, 
trots begränsningarna. Lite tillspetsat sammanfattar Lundström (2007)
att implementeringsprocessen framställs som välordnad av skolledarna, 
medan den uppfattas som oorganiserad av lärarna. 

Lärares och externa medbedömares bedömning och betygsättning av 
projektarbeten beskrivs i en studie av Fredriksson (2007). Mot bakgrund 
av allmänna svårigheter i samband med betygsättning, och brist på fort-
bildning för lärare inom området är det kanske inte så förvånande att 
resultaten visar på variation både beträffande vad som ska bedömas och 
hur bedömningen ska gå till. Men även i fråga om viktningen mellan 
process och produkt, där styrdokumenten är klara och entydiga – de ska 
tillmätas lika vikt i bedömningen av arbetet – varierar det mellan olika 
bedömare. Enligt Fredriksson (2007) är det slående att ”betygsättare läg-
ger så olika vikt vid slutprodukten från i princip ingen betydelse alls till 
större vikt än processen trots att det framgår av kursplanen att produkt 
och process är lika viktiga” (s. 93). Fredriksson drar bland annat slut-
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satsen att implementeringen av projektarbetet inte sker utan svårigheter, 
och att ”tid som motsvarar uppdraget” (Fredriksson, 2007 s. 96) måste 
avsättas för handledning och betygsättning. Elever som inte genomför ett 
godkänt projektarbete får inget slutbetyg från gymnasiet. Hur uppfattas 
då den nya kursen projektarbete av eleverna?

Syfte
Utifrån kritik mot den etablerade undervisningen infördes på 1970-ta-
let projektarbeten, dvs. problemorienterade och deltagarstyrda grupp-
arbeten, som arbetsform inom högre utbildning. Dagens projektarbete i 
gymnasieskolan kan genomföras i grupp, men sker ofta i form av enskilt 
arbete. Det blir uppenbart att innebörden i begreppet förändrats över 
tid. Beträffande gymnasieskolans projektarbete finns mål och riktlinjer 
preciserade i styrdokument och kursplan. 

Med uttrycket projektarbete avses hädanefter det som försiggår inom 
ramen för kursen projektarbete i gymnasieskolan, om inget annat anges. 
Syftet är att beskriva:

– gymnasieskolans projektarbete ur elevperspektiv  
– elevers förhållningssätt till projektarbetet 
– samvariationen mellan förhållningssätt, program och betyg
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Metod

Två tidigare studier (Österlind, 1998, 2001) utgör den referensram inom 
vilken föreliggande undersökning har genomförts. Den ursprungliga 
studien handlade om eget arbete i årskurs 4–6. Utifrån en fenomeno-
grafisk analys av elevers förhållningssätt till eget arbete konstruerades 
beskrivningskategorier i termer av frihetligt, prestationsinriktat, god-
villigt, oreflekterat och motvilligt förhållningssätt (Österlind, 1998). 
Resul tatet väckte bland annat frågan om dessa kategorier kunde vara 
möjliga att använda i ett annat sammanhang, givet att kontexten och 
studieobjekten (fenomenen) uppvisar vissa grundläggande likheter. I den 
följande studien med samma elever, som nu gick i årskurs 7–9, prövades 
detta genom att beskrivningskategorierna användes för klassifikation 
av elevernas förhållningssätt till läxor (Österlind, 2001). Det visade sig 
att med viss modifiering – i relation till läxor skapades en ny kategori 
för ett ambivalent förhållningssätt – kan sådana beskrivningskategorier 
vara giltiga i ett annat sammanhang än där de först formulerades. I den 
aktuella studien används därför de tidigare konstruerade kategorierna i 
ett förändrat men liknande skolsammanhang. 

Kännetecknande för individbaserad undervisning är en viss valfrihet, 
exempelvis beträffande innehåll, omfattning, ambitionsnivå, tidpunkt för 
utförandet, val av samarbetspartner etc., i kombination med en betoning 
av elevens eget ansvar samt krav på redovisning och dokumentation. 
Dessa kännetecken gäller såväl eget arbete som läxor och projektar-
bete, som alla är exempel på skolarbete på eget ansvar. Grundläggande 
likheter hos de studerade fenomenen – eget arbete, läxor, special- och 
projektarbete – är anledningen till att elevers förhållningssätt till dessa 
former av självständigt skolarbete är likartade, och det som möjliggör 
användandet av tidigare beskrivna förhållningssätt. Förhållningssätten är 
dock alltid relativa i förhållande till respektive studieobjekt/kontext och 
till varandra. Det handlar om att utgå ifrån och bygga vidare på tidigare 
resultat i form av beskrivningskategorier. Undersökningens uppläggning 
medför att giltigheten i tidigare formulerade kategorier prövas, genom 
att de ånyo används som redskap för beskrivning och klassifikation.
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Fenomenografi
Fenomenografi har rötter inom etnografi, hermeneutik och fenomenologi 
(Larsson, 1994). Enligt Svensson (1989) är fenomenografi beskrivande 
och analytisk med explorativa inslag. Den betraktas ibland som en me-
tod, men det centrala är snarare forskningsintresset. Det brukar uttryckas 
i termer av andra ordningens perspektiv och fokuserar på hur människor 
uppfattar sin omvärld, inte på omvärlden i sig. Målet är att beskriva 
variationen i hur människor uppfattar ett visst fenomen. Datamaterialet 
består ofta av halvstrukturerade intervjuer som analyseras och tolkas 
med sikte på underliggande tankefigurer och mönster som ligger till 
grund för uppfattningarna (Österlind,1998). Uppfattningarna kategori-
seras och genom att relatera kategorierna till varandra konstrueras ett 
utfallsrum. Uppfattningar finns alltid i ett konkret sammanhang, men 
i en fenomenografisk analys lyfts de ur sitt individuella sammanhang. 
”På detta sätt skiljer vi tankeformer från enskilda individer. Enligt vårt 
sätt att se utgör tankeformer tillsammans ett överindividuellt system” 
(Marton, 1978 s. 23). 

Marton (1978) menar att uppfattningar är något underförstått, en refe-
rensram som inte behöver eller ens kan uttalas eftersom den är oreflekte-
rad. Uppfattningar (eng. conceptions) har en kognitiv klang, och Marton 
förespråkar i senare texter att det ersätts med ”ways of experiencing” 
(1995 s. 172). Förhållningssätt är ett vidare begrepp som enligt min me-
ning stämmer med den innebörd Marton lägger i begreppet uppfattning 
(jfr. Lahdenperä, 1997).6 Syftet med fenomenografi är inte att jämföra 
individer, klassificera människor, jämföra grupper, göra förutsägelser 
eller bedömningar (Marton, 1981). Men fenomenografi kan användas 
även för dessa ändamål. Marton (1995) framhåller också att det inte 
finns några hinder för att kombinera en fenomenografisk analys med en 
kvanitativ analys eller med jämförelser av grupper. För att det ska vara 
möjligt krävs dock i vissa fall att uppfattningar inte studeras fristående 
utan att sambandet mellan individer och uppfattningar behålls.

6 För en närmare utredning av begreppen uppfattning och förhållningssätt se 
Österlind (1998 s. 58f).  
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Fenomenografiskt eller inte?
Uppläggningen här skiljer sig från gängse tillvägagångssätt vid feno-
menografiska studier på två sätt. En avvikelse är att analyserna görs 
på individnivå, dvs. minsta analysenhet är inte en uppfattning utan en 
individ. I den fenomenografiska analysmodellen, där uppfattningar ka-
tegoriseras, kan intervjupersoner ge uttryck för olika, även motsägande, 
uppfattningar utan att det innebär något problem för analysen. Att göra 
analysen på individnivå är ett avsteg från fenomenografins ursprungliga 
principer, eftersom det krävs en sammanvägning av flera uppfattningar 
för att kunna formulera varje individs dominerande förhållningssätt. Å 
andra sidan är ett bibehållet samband mellan individ och uppfattning en 
förutsättning för att kunna relatera individernas uppfattningar till exem-
pelvis betyg eller socialt ursprung. Av just den anledningen är Lindblad 
(1983) kritisk till att man i fenomenografiska studier vanligtvis katego-
riserar uppfattningarna i sig, frikopplade från enskilda personer. Feno-
menografiska studier som i analysen utgår från individnivå har också 
genomförts i flera fall.7

En mer kontroversiell avvikelse består i att återanvända kategorier 
från en fenomenografisk studie och överföra dem till en delvis förändrad 
kontext och ett annat studieobjekt. För att beskriva gymnasieelevernas 
förhållningssätt till projektarbetet används kategorier som konstruerats i 
tidigare studier av skolarbete på eget ansvar (se Österlind, 1998, 2001). 
Motivet till denna avvikelse är framför allt att underlätta analyser av 
elevernas utveckling över tid. Kvalitativa studiers resultat anses i regel 
inte möjliga att överföra till andra grupper eller situationer vilket be-
gränsar resultatens användbarhet. Därför ser jag det som angeläget att 
om möjligt bygga vidare på befintliga forskningsresultat av kvalitativ 
art. Som en följd av undersökningens design prövas användbarheten i 
beskrivningskategorier grundade på fenomenografisk analys. Det kan 
givetvis diskuteras om det med hänsyn till nämnda avvikelser fortfarande 
är befogat att tala om en fenomenografisk studie. Kategorierna som an-
vänds är dock ursprungligen fenomenografiska, och studien domineras 
av ett andra ordningens perspektiv. 

Ännu en likhet finns i själva analysförfarandet som gått ut på att ge-
nom upprepad läsning söka likheter och skillnader i elevernas utsagor 

7 Se t.ex. Andersson & Lawenius (1984), Lybeck (1981), Marton & Månsson 
(1984).
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och formulera elevernas förhållningssätt. Väsentliga dimensioner i data-
materialet bildar underlag till kategorierna. Varken kategorisystemet, de 
enskilda kategorierna eller det specifika innehållet i de kategorier som nu 
använts tre gånger för att beskriva elevers förhållningssätt till skolarbete 
på eget ansvar är statiskt. De fenomen som stått i fokus för respektive 
studie är eget arbete, läxor och projektarbete. Det är ofrånkomligt att 
innebörden i kategorierna anpassas till det aktuella intervjumaterialet, 
och även till elevernas ökade ålder. Detta är inte alarmerande eftersom 
kategorierna i fenomenografiska studier alltid är relativa, och konstrueras 
i förhållande till varandra. I den föregående studien (Österlind, 2001) 
var det en öppen fråga om de tidigare konstruerade förhållningssätten 
(Österlind, 1998) över huvud taget skulle gå att känna igen. I den aktuella 
studien var det inte heller givet. Även om det var troligt fanns också en 
medvetenhet om att justeringar, exempelvis i form av nya kategorier, 
kunde visa sig nödvändiga. 

Avgränsningar och felkällor
Undersökningen tar ingen hänsyn till att förutsättningarna för projektar-
betet varierar mellan olika gymnasieskolor och olika program. Handle-
darnas utgångsläge i termer av förkunskaper, avsatt tid för handledning, 
lokala riktlinjer osv. har säkerligen påverkat elevernas erfarenheter av 
projektarbetet. Dessa skiftande förutsättningar har inte varit föremål 
för studien, men de framträder indirekt genom elevernas beskrivningar. 
Elevernas sätt att resonera under intervjun kan vara påverkat av omstän-
digheter som humör eller dagsform. Detta gäller dock alla studier som 
bygger på datainsamling vid ett enstaka tillfälle. Datamaterialet består 
med andra ord av hur ett trettiotal elever själva beskriver sitt projektar-
bete vid ett intervjutillfälle i slutet av sin gymnasietid. Resultatet kan 
alltså inte generaliseras, men däremot relateras till andra studier och 
utvärderingar av gymnasieskolans projektarbete.

Intervjufrågorna har varit ganska rakt på sak i förhållande till pro-
jektarbetet, vilket eventuellt kan ha ökat risken för att eleverna uttryckt 
åsikter istället för att utveckla ett resonemang som gör det möjligt att i 
efterhand analysera deras uppfattningar. Avsikten har inte varit att stanna 
vid elevens åsikter, även om dessa givetvis har vägts in, utan att genom 
beskrivningar av deras tillvägagångssätt, frågor om projektarbetets syfte 
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i stort osv., få underlag för att kunna beskriva elevernas förhållningssätt. 
Direkta frågor kan vara befogade med tanke på att elevernas projektarbe-
ten varierar i så hög grad att man nästan kan ifrågasätta om det handlar 
om ett och samma fenomen. Däremot kan kursen projektarbete betraktas 
som en specifik företeelse, gemensam för alla elever i undersökningen. 

Målsättningen var att intervjua eleverna i nära anslutning till att de 
avslutat sitt projektarbete och lämnat in det, en målsättning som oftast, 
men inte alltid, kunde uppfyllas. I några fall var projektarbetet inlämnat 
redan innan jag tog kontakt med eleven, i några fall var det ännu inte 
inlämnat vid tidpunkten för intervjun, inte ens om intervjun gjordes sista 
skolveckan. Mitt intryck är att detta inte inverkade påtagligt på intervjun. 
De elever som varit färdiga med sitt projekt en längre tid kom mycket väl 
ihåg arbetet och de som befann sig i slutskedet kunde också reflektera 
över sin arbetsprocess. Oavsett när arbetet färdigställdes genomfördes 
projektarbetet i regel över lång tid, ofta åtskilliga månader, vilket kan 
ha bidragit till att begränsa inflytandet av dessa skillnader beträffande 
tidpunkten för intervjun. Något som däremot troligen hade större inver-
kan på elevernas upplevelser och synsätt var om de vid intervjutillfället 
kände till sitt betyg på projektarbetet eller inte. Denna väsentliga aspekt 
var svår att hantera eftersom skolorna hade olika praxis och rutiner. 

Ur undersökningens perspektiv hade det varit en klar fördel om ingen 
hade känt till sitt betyg eller om det åtminstone hade varit lika för alla. Nu 
hade eleverna tyvärr olika förutsättningar på den här punkten vilket kan 
betraktas som en felkälla. Det är rimligt att anta att i de fall där eleverna 
känt till sitt betyg har det färgat deras upplevelse och beskrivning av 
projektarbetet, och därmed min beskrivning av deras förhållningssätt. 
I vissa fall kan jag utläsa att elevens förväntningar inte stämt överens 
med utfallet, och om eleverna hade känt till det hade det med största san-
nolikhet påverkat intervjusvaren. Här finns alltså en oönskad variation. 
I enskilda fall, när eleven fått ett högre eller lägre betyg än väntat, har 
detta troligen större betydelse än när betyget blivit det förväntade. Ett 
oväntat lågt betyg kan göra att hela arbetet ses i ett mer negativt ljus, 
och ett överraskande högt betyg skulle kunna medföra att arbetet ses i 
ett mer positivt ljus. Å andra sidan kan elever som inte fått sitt betyg ha 
fått mer eller mindre klara indikationer av handledaren om vad de hade 
att vänta, så i praktiken går det inte att dra någon entydig gräns mellan 
elever som kände till sitt betyg och elever som inte gjorde det. Mitt 
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intryck är trots allt att ’känslomässiga ytterligheter’, såväl positiva som 
negativa, förekommer i materialet både bland elever som kände till sitt 
betyg och elever som inte gjorde det. Men faktum kvarstår, alla elever har 
inte haft samma information och därmed har de haft olika utgångslägen 
vid intervjutillfället. Detta har inte kompenserats i analysen eftersom 
det skulle kräva hypotetiska antaganden om enskilda elever – en ännu 
större felkälla.

Genomförande
För att beskriva kursen projektarbete ur elevperspektiv och elevernas 
förhållningssätt till den har elevintervjuer genomförts. De har komplet-
terats med uppgifter om elevernas gymnasieprogram och betyg. I några 
fall har jag även tagit del av den skriftliga projektrapporten. Då långt 
ifrån alla elever hade tillgång till den vid intervjutillfället har dessa rap-
porter inte ingått i analysen och inte vägts in resultatet. 

Urval, tillträde och bortfall
Undersökningen kan i viss mån betraktas som en uppföljningsstudie. De 
gymnasieelever som intervjuas har intervjuats tidigare, dels när de gick 
i åldersblandade klasser, årskurs 4  –6 (Österlind, 1998), dels i årskurs 
7 –9 (Österlind, 2001). Urvalet grundar sig alltså på dessa elever och 
intervjuer gjordes med 33 elever under deras sista termin i gymnasiet.8 
Eleverna var spridda på sammanlagt 12 skolor från Skåne till Dalarna, 
och samtliga förväntades genomföra ett projektarbete.

Uppgifter om elevernas programval och gymnasieskola hämtades från 
skoladministrationen i den kommun där eleven avslutade grundskolan. 
Adressuppgifter erhölls sedan från respektive gymnasieskola. Sökandet 
efter information om eleverna underlättades av att intervjuerna i årskurs 
7–9 avslutades med frågan om jag fick leta reda på dem igen vid ett se-
nare tillfälle och samtliga elever gav sin tillåtelse, vilket troligen också 
underlättade tillträdet. Det gick fyra eller fem år mellan intervjutillfällena 
för flertalet elever och upp till sju år i undantagsfall. Skillnaden bedöms 
inte ha påverkat intervjuerna i någon större utsträckning. Eleverna fick 

8 Totalt intervjuades 40 gymnasieelever, men för de sju äldsta eleverna som 
gick ut gymnasiet år 2002 hade projektarbetet ännu inte införts. De skrev ett 
specialarbete (se Österlind, 2005b) och ingår följaktligen inte i underlaget till 
den här rapporten 
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inledningsvis ett brev hemsänt med en beskrivning av projektet och en 
preliminär förfrågan om deltagande. Avsikten var dels att ge information, 
dels att ge eleverna tillfälle att i lugn och ro bestämma sig för vad de 
skulle svara. Som utlovats ringde jag sedan upp dem en vecka efter att 
de fått brevet och frågade om de kunde tänka sig att vara med en gång 
till. Två av de elever som deltog i den närmast föregående studien, en 
pojke och en flicka, medverkar inte här. En av dem kunde inte spåras, 
och en avböjde att delta.

Datainsamling och bearbetning 
Intervjuerna genomfördes på elevens gymnasieskola, med ett par undan-
tag.9 Vi satt i ett klassrum eller grupprum, eller på en ledig expedition, där 
vi i regel fick vara ostörda. Intervjuerna följde en intervjuguide (bilaga 
2). Med elevernas tillåtelse spelades de in på band. Intervjuerna inled-
des med frågor om programval och en kort jämförelse mellan gymnasiet 
och grundskolans senare del. Intervjuerna kretsade främst kring projekt-
arbetet; informationen, ämnesvalet, handledningen och slutresultatet, 
och hur eleverna gått tillväga; om de fått respons, vad de lärt sig, om 
de kände sig nöjda samt något om bedömningen. Frågorna kring det 
egna projektarbetet inramades av ett antal frågor kring hur eleverna såg 
på själva företeelsen, kursen projektarbete och deras bild av varför den 
infördes på gymnasieskolans alla program. Intervjuerna avslutades med 
en tillbakablick på eget arbete i årskurs 4–6 och frågor om elevernas 
framtidsplaner, men det materialet redovisas inte här.

Intervjuerna är utskrivna ordagrant och därefter genomlyssnade för att 
kontrollera överensstämmelse mellan tal och text. Intervjuerna varierar 
i längd och utskrifterna omfattar 15–39 sidor. Dessa extremvärden är 
dock missvisande, eftersom det största antalet sidor hör till en intervju 
där eleven var mycket fåordig och det följaktligen blev ett stort antal 
replikväxlingar med lite information i varje svar, medan den kortaste 
intervjun i sidor räknat innehåller ytterst fylliga elevsvar och relativt få 
inpass från intervjuaren. Utskrifterna är i medeltal ca 25 sidor. För att 
göra presentationen mer läsbar har intervjucitaten anpassats något till 
skriftspråk. 

9 En intervju genomfördes på ett stadsbibliotek, en annan i form av en telefon-
intervju.
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Analys och redovisning
Inledningsvis stod projektarbetet i fokus och intervjuutdrag valdes för 
att illustrera hela förloppet med kursintroduktion och ämnesval, hand-
ledning och arbetsprocess samt redovisning och bedömning. Därefter 
genomfördes det huvudsakliga analysarbetet som bestod i att undersöka 
och beskriva elevernas förhållningssätt till projektarbetet, utifrån tidigare 
konstruerade förhållningssätt till skolarbete på eget ansvar. Slutligen 
gjordes en sammanställning av elevernas programval och betyg, och en 
granskning av relationen mellan dessa faktorer och elevernas förhåll-
ningssätt. Resultatredovisningen följer denna struktur.

Kategorisering av elevernas förhållningssätt
De tidigare formulerade förhållningssätten (Österlind, 2001) visade sig 
täcka variationen i materialet. I en fenomenografisk analys kategoriseras 
vanligtvis uppfattningarna i sig. I det här fallet är syftet att undersöka 
elevers förhållningssätt till gymnasieskolans projektarbete. För att kunna 
göra jämförelser, och exempelvis relatera till betyg, krävs en koppling 
mellan individer och kluster av uppfattningar eller förhållningssätt. Här 
liksom i de tidigare studierna har principen varit att kategorierna be-
skriver elevernas dominerande förhållningssätt. Detta utkristalliserades 
genom upprepade läsningar av intervjuerna, jämförelser mellan del och 
helhet inom varje intervju samt jämförelser mellan de olika intervjuerna. 
Inte oväntat uppstod vissa svårigheter. Att försöka bestämma ett domine-
rande förhållningssätt innebär per definition att det finns inslag av icke 
dominerande förhållningssätt hos varje individ. 

Som upptakt skisserades ett tänkt innehåll i de olika förhållningssätten 
med utgångspunkt i de tidigare formulerade beskrivningskategorierna (se 
Österlind, 1998, 2001). Hur skulle dessa förhållningssätt kunna se ut i 
relation till projektarbetet? Att utforma ett hypotetiskt innehåll fungerade 
som en slags uppvärmning och en påminnelse om att analysen inte star-
tade från noll utan från befintliga kategorier. När analysen väl kommit 
igång användes det knappast alls. Istället identifierades några relativt 
entydiga exempel på de olika förhållningssätten. Därefter vidtog klassifi-
ceringen av mer svårtolkade intervjuer med inslag av olika uppfattningar, 
och intervjuer som både liknade varandra och skiljde sig åt.

Det som pågick under själva analysprocessen var bland annat att 
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kri te rier för de olika kategorierna/förhållningssätten växte fram och 
formulerades, samt att olika aspekter viktades som mer eller mindre 
centrala. Inledningsvis var det lätt att förvillas av utfallet av enskilda 
projektarbeten, vilket ju inte alls var centralt för kategoriseringen. Det 
låg också nära till hands att placera projektarbeten med liknande ämnes-
val, liknande processer eller elever som genomfört arbetet tillsammans, 
i samma kategori – vilket när analysen fördjupades givetvis visade sig 
ohållbart. Så småningom kunde samtliga förhållningssätt preciseras och 
intervjuerna kategoriseras på ett sätt som framstod som stabilt. På grund 
av begränsade resurser har medbedömare inte använts.

Ibland har resonemang om elevens val av program, inriktning och 
gymnasieskola fått en framträdande plats i intervjun. I vissa fall, t.ex. 
elever som går på riksrekryterande skolor, har detta inte bara funnits 
med som bakgrundsinformation utan hamnat i förgrunden, färgat stora 
delar av intervjun, och därmed blivit mer närvarande även i analysen. Å 
andra sidan är det rimligen så att skolsituationen i stort präglat projekt-
arbetet i högre grad för vissa elever än för andra. Positiva och negativa 
elever finns inom varje kategori, detta har alltså inte legat till grund för 
kategoriseringen.

Valet av citat för att illustrera kategorierna har inte alltid varit lätt. 
Det kan bero på att många elever har lätt för att uttrycka sig, har gott 
om argument och kan se saker ur olika perspektiv. Antalet intressanta 
utsagor och resonemang är stort och det har varit svårt att begränsa ur-
valet. Citaten är valda för att spegla kategoriernas kärna och bredd. Det 
bör också framgå tydligt hur de olika förhållningssätten skiljer sig från 
varandra. Vid klassificering uppstår ofta en gränsdragningsproblematik. 
Förhoppningen är att urvalet av citat i det följande resultatavsnittet ska 
vara tillräckligt omfattande och nyanserat för att läsaren ska kunna bilda 
sig en egen uppfattning om graden av konsekvens och trovärdighet i 
kategoriseringen.
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Resultat

Projektarbetet är ett stort, självständigt arbete som bedrivs över lång 
tid, upp till ett år. Uppgifter av den karaktären ställer höga krav på både 
elever och lärare, och på skolan som organisation. Läsåret 2002/2003 
slutförde den första årskullen gymnasieelever kursen projektarbete. Da-
tainsamlingen genomfördes huvudsakligen under vårterminen 2003 och 
2004.10 Det innebär att projektarbetet var helt nytt vid tidpunkten för 
undersökningen. 

I detta avsnitt presenteras resultat av olika karaktär. Inledningsvis står 
själva projektarbetet i fokus. Projektens form och innehåll och arbetspro-
cessen skildras utifrån återkommande teman i elevintervjuerna. Sedan 
följer en beskrivning av elevernas förhållningssätt till projektarbetet. 
Därefter relateras elevernas förhållningssätt till utbildningsprogram och 
betyg på projektarbetet. Slutligen berörs några problematiska aspekter; 
som icke godkända projektarbeten och uteblivet lärande.

Projektarbetet i fokus
Kursen projektarbete kan vara upplagd på olika sätt. Ekholm (2002) 
nämner att den t.ex. kan vara samlad, utspridd över en längre tid eller 
koncentrerad till några perioder. Mitt intryck är att kursen genomfördes 
i stort sett likartat de första två åren. Med reservation för att detta inte 
har undersökts ges här en allmän bild av hur det kan gå till. Kursen 
introduceras vanligen under vårterminen i årskurs två eller i början av 
höstterminen i årskurs tre. Eleverna får då information om att arbeta i 
projekt och om kursplanens mål och kriterier. De uppmanas att välja 
ett ämnesområde, formulera en uppgift och eventuellt bilda arbetsgrup-
per. De ska endera söka upp en handledare eller också tilldelas de en 
handledare. Arbetet förväntas sedan pågå under hela höstterminen och 
en del av vårterminen, med återkommande handledarkontakt och kon-
tinuerligt skrivande, innan projektet redovisas, utvärderas och slutligen 
betygsätts. 

Kursplanen för projektarbetet är formulerad så att både form och 
inne håll kan variera. De delar som enligt kursplanen ska ingå är: pro-
10 Ett par eftersläntrare intervjuades våren 2005 resp. 2006.
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jektplan, loggbok (dagbok), en skriftlig redovisning av arbetsgång och 
resultat samt en muntlig eller skriftlig självvärdering. Till detta kommer 
det som av eleverna uppfattas som huvudsaken, nämligen en slutprodukt 
som ska presenteras. Det kan t.ex. handla om en uppsats, ett föremål 
eller ett evenemang. I en uppsats kan den skriftliga redovisningen ingå 
som en del. Här används i möjligaste mån ’uppsats’ om ett projekt där 
slutprodukten är en skriven text, och ’rapport’ om den obligatoriska, 
skriftliga redovisning som alla förväntas göra oavsett projektarbetets 
karaktär. Om detta verkar något svåröverskådligt så var det troligen fallet 
även för eleverna i studien. 

Datamaterialet består av intervjuer med 33 elever varav 31 har lämnat 
in ett projektarbete för bedömning. Av dessa 31 inlämnade arbeten är 13 
projekt genomförda som enskilda arbeten och 18 projekt genomförda i 
par eller grupp. Antalet projekt med målet att framställa en produkt eller 
genomföra ett arrangemang är 21 stycken, varav tre är enskilda arbeten. 
Antalet uppsatser är 10 stycken, i samtliga fall rör det sig om enskilda 
arbeten (se Tabell 1).

Tabell 1. Översikt över olika slags projektarbeten samt arbetsformer.

Projektarbete Enskilt      Par    Grupp    Totalt

Produkt/arr.          3        7        11       21

Uppsats        10        –         –       10

Totalt        13   7        11       31

Exempel på produkter och arrangemang är att måla köksluckor, konstru-
era en moped, sy en klädkollektion, skriva och spela in musik, göra en 
film, arrangera en konstutställning, ett café eller ett idrottsevenemang. 
Exempel på uppsatsämnen är övergödning av vattendrag, släktforskning, 
Irlands historia, orsaker till kriget i Bosnien och EU kontra Nafta. Upp-
satserna domineras av samhällsvetenskapliga ämnen. 

Projektarbetet har fungerat väl för många elever. De har hittat ett 
lämpligt ämne, fått stöd från en kunnig och engagerad handledare, anser 
att de har lärt sig mycket och ser positivt på kursen. I många fall har de 
kontaktat personer och verksamheter utanför skolan i samband med ar-
betet, vilket är en målsättning enligt kursplanen. Men alla projektarbeten 
har inte avlöpt lika positivt. Närmast följer ett avsnitt med fokus på pro-
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jektarbetet som sådant, baserat på elevernas erfarenheter och upplevelser. 
Texten nedan bygger på elevernas utsagor och är organiserad utifrån en 
tänkt arbetsgång med inledning, genomförande och avslutning. Många 
av de aspekter som berörs förtjänar att studeras ytterligare. Materialet 
ger ändå en fingervisning om några tendenser och problemområden som 
eleverna förknippar med kursen projektarbete 100 p.

Introduktion, omfattning och ämnesval
När det gäller hur projektarbetet introducerades framskymtar en mycket 
stor variation, från gedigna förberedelser, som övning i att skriva logg-
bok och besök av gästföreläsare, till mer vardaglig information eller 
nästan ingen information alls. En del elever efterlyser tydligare förkla-
ringar av hur och inte minst varför man ska göra ett projektarbete. Man 
kan anta att de stora skillnaderna i hur kursen har introducerats avspeglar 
variationen i skolornas egna förberedelser.11 

E: Då måste jag citera hon som var här då, och föreläste, att därför att 
det är så mycket i dagens samhälle som… att man arbetar i projektform, i 
olika sammanhang, så därför måste man… därför ska vi tränas att arbeta i 
projektform. Det var det hon sa. (39) 

- - -

E: Ja, jo det… vi hade någon lektion där vi liksom körde igång. Och 
då fick vi /…/man fick bestämma vad man skulle göra för någonting. /…/ 
Och sen var det bara att jobba med det. (41)
- - -

E: Dom sa att ni skulle ha börjat med det här ett år tidigare /…/ Så sa 
dom att vi skulle göra ett projektarbete, men det skulle vi ha tänkt på i 
tvåan, på något sätt. Det vart väldigt konstigt. (20)

I samband med frågan om introduktionen är det ett antal elever som 
spontant säger att projektarbetet är alldeles för omfattande, och resone-
manget är detsamma vare sig de själva haft en framgångsrik och smidig 
process eller stött på svårigheter. 

E: Det är för stort. Från en 20 poäng, som inte var så mycket, till 100 
det är…och dom lärarna som vi hade dom var inte alls, eller våra hand-
ledare som det kallades…eftersom det är första året, så var det…dom 

11 Förkortningen E: står för Elev och I: för Intervjuare. Siffran inom parentes 
anger från vilken intervju det aktuella citatet hämtats. 
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vet inte så mycket hur det går till och hur man ska göra och hur man ska 
skriva och så där, så då kändes det så att, dom vet bara lite mer utöver vad 
vi har fått reda på. (49)
- - -

E: Jag tror att lärarna la upp det så att dom sa det liksom så här, ja nu 
är det här helt nytt, det här är 100 poäng /…/ Så då blev man…jag tror att 
jag blev lite rädd för det där /…/ Och jag hade en massa idéer och det vart 
liksom ingenting av det där. Ja, nej, det kändes som att, ja nu är det här  
jättestort, jämfört med vad dom andra har haft… (38)

Kursen projektarbete ställer enligt många elever alltför stora krav. Om-
fattningen och den långa projekttiden, ofta ett helt skolår och ibland 
ett helt kalenderår, ses som en svårighet och bidrar till det i särklass 
vanligaste problemet, att man skjuter upp arbetet. Eleverna resonerar 
om svårigheterna med att skriva loggbok, och att alla elever inte klarar 
av ett så stort arbete. 

I:  Du tyckte att man skulle ha mindre tid på sig?
E: Ja, då är det lite mer press på sig /…/ om man skulle fått liksom 
ett halvår på sig, då skriver man hela tiden, för då vet man att nu har jag 
liksom kortare tid på mig och då måste jag skriva ner, då orkar man skriva 
ner [mer] än om man får ett helt år på sig.
I: OK, det blir lättare att överblicka och man kanske inte skjuter upp 
så mycket?
E: Ja det tror jag, och komma ihåg alltihop. Jag tror alla skjuter upp 
det bra mycket, jag tror inte att många skriver liksom på hösten utan dom 
börjar på våren att tänka vad man gör… (22)
- - -

E: Det är det som är så dåligt med projektarbetet, det funkar ju inte för 
alla, eftersom det är så otroligt stort. Jag förstår inte, lärarna tror att alla 
är likadana, att alla elever är likadana, men det är verkligen inte så. Så det 
tycker jag faktiskt synd om dom som inte har satt igång eller har svårt att 
sätta igång över huvud taget. Inte [har] lika mycket pli på sig själv. (49)

Den första prövningen är att hitta eller välja ett lämpligt innehåll och 
formulera ett projekt. Problemen i det här avseendet kan antingen hän-
föras till yttre faktorer som krav på anknytning till programmålen eller 
till inre faktorer som att ha svårt att bestämma sig. För en del elever är 
detta inget problem alls, de har tagit tillfället i akt att pröva på eller lära 
sig mer om något, och även lyckats med detta. ”I och med att det är mitt 
intresse, så tyckte jag att det var kul att göra det här” (Ä 6). Andra elever 
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har inte gjort något aktivt val utan anslutit sig till kamrater med en färdig 
projektidé eller hakat på vad ’slumpen’ fört i deras väg. Ibland leder det 
till ett projekt om något som ligger nära till hands men som kanske inte 
tillför så mycket. Ibland har besvärligheterna redan i detta skede blivit 
så stora att projektarbetet inte kommit igång eller fullföljts. Vissa elever 
beskriver stora svårigheter med att hitta ’sitt’ projekt. 

E: Det [kan] nog vara väldigt svårt för vissa också, att bara ” Här, nu 
är allting i dina egna händer, gör vad du vill med det här nu.” Det är nog 
väldigt, ”Oj då, hjälp! Vad ska [jag] göra nu då?” /…/ Sen nu på slutet så 
kände jag bara- nej, jag valde helt fel grej. Det är ju inte alls jag det där. 
(38) 

Kravet på att projektarbetet ska anknyta till programmålen förtjänar att 
utredas separat, eftersom det rådde förvirring när undersökningen ge-
nomfördes. Trots att kursplanen är entydig ”i gymnasieskolan skall pro-
grammålen styra valet av uppgift” (Gy 2000:20 s 5),  varierar hanteringen 
avsevärt mellan olika skolor och program, och ibland även över tid.

I: Vad är ett projektarbete?
E: Ja du, det …ja man ska välja någonting, som man vill jobba med 
under…som omfattar en hel kurs på 100 poäng ungefär /…/ Och sen kan 
man välja det mesta. Men vi…ja vi var tvungna att välja…tvungna…ja 
nästan tvungna att välja någonting som hade med vår utbildning att göra. 
Någonting inom natur. (5)
- - -

E: Det ska vara 100 timmar. Eller hundra poäng, jag tror 100 timmar, 
om inte lite mer. Och sen så, det gäller väl att man ska välja något som 
har lite samband med den linje man går, tror jag, men det där har jag hört 
olika på, så det är jag inte riktigt säker på. (11)
- - -

E: Om man går el, då ska man helst göra något som har med el att göra 
/…/ Men jag tyckte inte att det lät så kul. Så fick jag gå och fråga rektorn 
om jag fick [byta]. (41)
- - -

I: Kan det vara vad som helst?
E: Ja, det kan det faktiskt vara. Det är folk som har gått ut i skogen och 
överlevt, och byggt sig en bastu och grejer. Så det kan ju vara det mesta. 
I: Det kan det, det behöver inte ha något med den linje man går att 
göra eller så?
E: Nej, dom sa ju det i början, men så var det inte. (8)
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Handledningsprocessen
När det gäller handledningens omfattning, innehåll och kvalitet är varia-
tionen enorm. Till att börja med har en del elever fått välja eller önska 
vem de vill ha som handledare. Andra har själva fått ansvar för att knyta 
till sig, eller skaffa, en handledare. ”Ja, det fanns ingen annan så vi tog 
vår klassföreståndare /…/det var ingen som kunde någonting om film, 
så det fixade vi själva” (20). Ytterligare en variant är att eleverna blivit 
tilldelade handledare, tex. en per halvklass, utan hänsyn till ämnesvalet. 
”Dom typ sållade ut klassen… sa att du får ha honom som handledare, 
du får ha henne som handledare” (19). Tillvägagångssätten säger en 
del om respektive gymnasieskolas syn på ansvarsfördelningen mellan 
elever och skola. I det ena fallet liknar det ’lärarlösa lektioner’, i det 
andra hanteras projektarbetet som en studiekurs bland andra. Här tange-
ras den centrala problematiken i all handledning, avvägningen mellan 
elevens och handledarens initiativ, inflytande och ansvar för processen. 
Konkret handlar det t.ex. om hur ofta man ska träffas, vem som avgör 
det och vem som har rätt eller skyldighet att ta kontakt. Här kan bland 
annat kulturella aspekter försvåra samspelet. 

I: Och handledning då, hur har den fungerat?
E: Jag har inte pratat med han en enda gång.
I: Inte en enda gång?
E: Nej, han ville ha min idé och sen lämnade jag in arbetet, det var det.
I: Är det sant??
E: Ja, det är sant faktiskt. Jag har inte pratat med han. Han tyckte inte 
att det var speciellt …..vad då, det är han som ska säga när vi ska träffas. 
Jag kan inte gå …..jag kan inte leta efter ……jag kan inte säga att vi ska 
ha möte nästa vecka. /…/ Så jag har inte träffat han en enda gång under 
projektarbetet. När vi skulle starta och när vi slutade /…/
I: OK, vad tycker du att du har lärt dig då?
E: Jag kunde allt om [ämnet] ändå så. (10)

Elevernas upplevda behov av handledning varierar förstås, och en del 
kan få god vägledning utanför skolan, t.ex. genom föräldrar, tränare el-
ler sakkunniga inom området. Vissa elever anser rentav att handledaren 
ska hålla sig i bakgrunden, men finnas där vid behov. I något fall har 
eleverna fått mer handledning än de önskat, men det tillhör undantagen. 
Flera elever beskriver svårigheter att komma i kontakt med handledaren 
och få det stöd man behöver. 



38 Gymnasieskolans projektarbete ur elevperspektiv

E: Jag känner att om jag skulle kunna göra ett bra projektarbete, då 
skulle jag behöva liksom bra kontakt med någon som kan vägleda mig. 
Och det var det ju inte alls, liksom, man fick nästan aldrig tag på honom 
och hittade man honom då var han upptagen med någon av dom andra 
eleverna. Så det var jobbigt först /…/ det har blivit som undanknuffat hela 
tiden kan man säga. /…/….nej det har varit jättejobbigt att få kontakt med 
honom och så där… (38)

Det är inte ovanligt att handledningen är i princip obefintlig. Någon sä-
ger att det känns som om handledaren bara har frågat för sakens skull: 
”Ja, har du kommit igång med arbetet? och sen springer han därifrån” 
(4). Mot den här bakgrunden är det är inte konstigt att flera elever talar 
om resursbesparingar i samband med projektarbetet. ”Om alla skulle ha 
lektioner så hade det krävts jättemånga lärare” (11).

E: Nej, jag vet inte vad det är för syfte. Dom vill väl bara att göra det 
enkelt för sig. (skratt)
I: Vem vill göra det enkelt för sig?
E: Lärarna, dom behöver inte lägga ner så mycket tid. Dom behöver 
bara läsa det i slutet. (49)

Det kan också diskuteras vad handledningen bör innehålla, om det räcker 
att handledaren läser slutrapporten, hur man ska hantera det faktum att lä-
rare med ämneskompetens inom populära områden inte kan handleda hur 
många elever som helst och att ingen lärare kan allt. Alla elever har dock 
likartade, goda råd att ge till blivande lärare angående handledning.

E: Ja, jag vet inte om man kan plugga till att vara handledare, jag tror 
att man måste var intresserad från början, man måste känna att man fak-
tiskt bryr sig i den personen som gör det. Att man vill att det ska gå bra för 
den /…/ för man känner direkt när man pratar med en person om den här 
personen bryr sig, eller inte bryr sig alls. /…/det känner jag också att visst 
är det mycket skillnad på lärare, vissa behandlar en som en vuxen, vissa 
behandlar en som jämbördig liksom, medan andra verkligen ser en fort-
farande som ett litet barn. Så vissa verkligen pratar ner på en, och andra 
pratar med en liksom.
I: Och det är den avgörande skillnaden mellan en bra och en dålig 
handledare?
E: Ja, verkligen – eller lärare över huvud taget. (45)
---
E: En bra handledare är den som lyssnar och ger råd, när man behöver 
det. Och /…/ har tid att ställa upp på möten när man behöver det. Det 
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tycker jag, och sen att liksom blir intresserade av arbetet, att dom liksom 
lägger ner tid och sätter sig in i vad man gör. Så- det blir mycket trevli-
gare, både för läraren och eleven då. (6)

Skriftliga inslag och bedömning 
Det råder viss oklarhet i fråga om projektarbetets skriftliga delar i re-
lation till arbetet som helhet. Vad ska finnas med? Vad är viktigast, och 
vad är meningen?

I: Finns det några svårigheter med såna här stora jobb? 
E: Jaa… man är väl ganska ovan att göra riktigt stora arbeten. Jag vet 
inte, man kanske blir skrämd av själva tanken att nu måste du skriva minst 
15 sidor /…/ jag pratade med min handledare i början. Och då sa han att 
du ska skriva 17-20 sidor i alla fall.
I: Hur kändes det då?
E: Det känns som att man är tvingad till att skriva långt och inte bra nästan. 
(4)
- - -

E: Vad jag har lärt mig? Hur man skriver ihop en sån här med allt vad 
det innebär.
I: Ja, vad innebär det då?
E: Att man ska skriva ihop en massa onödiga sidor, som innehållsför-
teckning och sånt där, det har jag aldrig gjort förut.
I: Nähä, du tycker att det är onödigt?
E: Ja, man läser väl igenom det, då ser man väl vad det är på sidorna. 
(8)
- - -

I: Oppositionen, handlade den om själva rapporten?
E: Ja, och det är ju det som är så himla konstigt med allting. Att det 
borde ju vara på själva projektet, med det var på rapporten, ja… väldigt 
konstigt alltihopa. (44)

Vare sig resultatet är en uppsats eller något annat är kraven förvirrande 
och rent av nedslående för många, framför allt när det bara är de skriftliga 
inslagen som räknas. Andra har uppfattat innebörden i att ”processen är 
lika viktig som produkten” och dragit egna slutsatser.

E: det inte är själva slutprodukten som är det viktiga, det är hur man 
kommer dit och rapporten och så  /…/det var ju bra att han sa det, att man 
inte /…/ jobbade jättelänge med att göra produkten. (20)
- - -
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E: dom skiter i nästan i arbetet som vi gör, dom vill ha det skriftliga 
som vi gör, rapporten eller hur man ska säga. Allt det som dom bedömer 
på. (22)

Bedömningen av arbetet är en central fråga för många elever, men inte 
för alla ”Det spelar egentligen ingen roll [vad] betyget är /…/ Man har 
lärt sig så pass mycket.” (45). Bedömningen orsakar en hel del oro, och 
kanske är det ofrånkomligt med en viss osäkerhet bland både lärare och 
elever när en helt ny kurs införs, men frågan är hur stor variation som är 
acceptabel. ” Jag måste bara säga att det är stor skillnad i bedömningen 
från lärare till lärare, det är så man skäms nästan. Emellan skolorna 
också.” (5). 

 I: Fick ni veta något om bedömningen av projektarbetena då?
E: Ja, dom sa ju…det var ju mycket i processen, hur man klarade av si-
tuationen när det uppstod problem. Högre betyg var det ju om man kunde 
klara av det själv. Om man satsade på MVG, att man visste att man kunde 
lösa det själv på något sätt.
I: Då låter det här i mina öron nu som att, om man vill ha högt betyg 
så ska man inte begära handledning?
E: Jo, man ska ha handledare, men uppstår det problem, så ska dom se 
att man kan hantera situationen, då får man högre betyg. Men du får ju gå 
till din handledare och få hjälp om du vill. (6)

Nedanstående utdrag handlar om en elev som började med arbetet om-
kring en vecka innan det skulle vara inlämnat, och gjorde projektarbetet 
på ungefär två dagar. Resonemanget verkar delvis helt orimligt men 
framstår delvis som mer genomtänkt.

E: Jag tror att [läraren] kommer att vilja sätta G på mig. Men så kom-
mer jag att protestera. Och då kommer han väl att sätta VG på mig. Det är 
min plan.
I: Det är din plan. OK. Det ska vara 100 poäng det här /…/ Finns det 
någon koppling mellan poäng och tid eller så?
E: Ja, jag tror att 100 poäng motsvarar 100 timmar.
I: Det är så?
E: Ja, och av dom 100 så kanske jag har jobbat 15.
I: 15, men din plan är att du ska ha VG i alla fall?
E: Ja.
I: Vad beror det på då?
E: Ja mest med tanke på dom förutsättningar som jag har haft. Med 
en sån inkompetent handledare. /---/ dom ska komma i god tid och säga 
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till att det här måste du ändra, för att kunna göra ditt arbete bättre. Det 
är ju också en del av den här dialogen som ska finnas mellan eleven och 
läraren. /---/ Upplägget är ju så att man ska tillsammans komma fram till 
ett bra resultat. Annars så skulle man inte haft en handledare över huvud 
taget, utan bara en bedömare. (4)

Enligt eleverna är projektarbetet speciellt problematiskt beträffande 
om fattning, handledning, skriftliga inslag och bedömning. Men även 
den anmärkningsvärda variationen i fråga om regler och krav för pro-
jektarbetet är ett väsentligt problem. Att det inte nämns i någon större 
utsträckning av eleverna beror förmodligen på att de främst känner till 
villkoren på den egna skolan. Det förminskar dock inte problemet. I 
nästa avsnitt används tidigare konstruerade kategorier för att beskriva 
gymnasieelevernas förhållningssätt till projektarbetet.

Elevernas förhållningssätt till projektarbetet
Gymnasieelevers förhållningssätt till projektarbetet kan beskrivas i ter-
mer av frihetligt, prestationsinriktat, godvilligt, oreflekterat och ambi-
valent. Förhållningssätten formulerades ursprungligen i relation till eget 
arbete. Beskrivningskategorierna från den första studien har, med ett 
undantag, visat sig användbara även i detta sammanhang. Jämfört med 
den första studien av elevers förhållningssätt till eget arbete, i årskurs 4–6 
(Österlind, 1998), uttrycker ingen av de elever som finns kvar i slutet av 
årskurs tre på gymnasiet ett motvilligt förhållningssätt. Ett ambivalent 
förhållningssätt, som formulerades i samband med elevers förhållnings-
sätt till läxor i årskurs 7–9 (Österlind, 2001), återfinns även på gym-
nasienivå. Det innebär att de fem förhållningssätten till projektarbetet 
motsvarar de förhållningssätt som beskriver variationen i studien om 
läxor, vilket antyder ett slags mättnad eller stabilitet beträffande elevers 
förhållningssätt till skolarbete på eget ansvar.

 Nedan beskrivs de fem förhållningssätten till projektarbetet i kon-
centrat, därefter följer en längre presentation av varje förhållningssätt 
med citat ur elevintervjuerna. För att göra texten mer läsbar används för-
enklade uttryck som t.ex. ’prestationsinriktade elever’, trots att det mer 
precist handlar om ’elever med ett prestationsinriktat förhållningssätt 
till projektarbetet’. Slutligen görs en sammanfattning där kategorierna 
relateras till varandra och organiseras i ett utfallsrum, enligt fenome-
nografisk tradition.
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Frihetligt förhållningssätt kännetecknas av avspänd distans, reflektioner 
och vida perspektiv. Elevernas engagemang varierar från mycket starkt 
till ganska svagt De är relativt oberoende av handledaren och har ofta 
någon annan att diskutera arbetet med. Argumenten handlar om frihet, 
ansvar och självständighet, men också om att det är vanligt med projekt 
i arbetslivet.
Prestationsinriktat förhållningssätt hänger ihop med stressymptom och 
prestationsångest. Eleverna känner sig utsatta och har enorma krav på sig 
själva, de måste helt enkelt lyckas. Handledaren ska vara tillgänglig och 
ge besked om betygskriterier och ’hur man ligger till’. Projektarbetet ses 
som ett slutligt test av eleverna och kanske också ett urvalsinstrument.
Godvilligt förhållningssätt innebär i regel ett stort engagemang och 
upp skattning av projektarbetet. Handledaren är central och flera elever 
beskriver en tät kontakt. För andra är det tvärtom viktigt att få arbeta 
självständigt. Argumenten handlar om att man ska lära sig mer inom 
ämnet, pröva på att göra något själv, ta ansvar och förbereda sig inför 
arbete och studier.
Oreflekterat förhållningssätt kan beskrivas som relativt oengagerat och 
med inslag av skepsis. Arbetet har ofta skett isolerat. Kontakten med 
handledaren har ibland varit nästan obefintlig och utbytet begränsat. 
Elevernas reflektioner är ytterst konkreta. De har svårt att svara på varför 
projektarbetet ingår i utbildningen, men kanske är det en förberedelse 
för högskolan.
Ambivalent förhållningssätt innebär frustration, dilemman, yttre och inre 
konflikter. Det medför starka känslor som ibland riktas mot handledaren. 
Eleverna verkar ha stort behov av en god och slitstark handledarkon-
takt. Omständigheterna ställer hela tiden till med problem. Argumenten 
handlar om att ta eget ansvar, fixa något själv och förbereda sig för 
arbets livet.

Efter denna korta sammanfattning av förhållningssätten följer en mer 
utförlig presentation av varje kategori där längre citat från några inter-
vjuer lagts in som illustrationer för att åskådliggöra de olika förhållnings-
sätten. Elevernas ordrikedom och engagemang varierar stort, allt annat 
vore underligt, men det är innebörden i deras uttalanden som är bety-
delsefulla. Citaten är valda för att beskriva kärnan och bredden i varje 
kategori. Avsikten är att ge en bild av elevernas förhållningssätt med 
avseende på hur eleverna känner inför projektarbetet, hur de resonerar 
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kring varför det finns, något om hur de har gått tillväga och vad de har 
lärt sig, samt hur de ser på handledningen och arbetet som helhet. Kort 
sagt hur de känner inför, tänker kring, genomför och förstår uppgiften 
dvs. hur de uppfattar projektarbetet. 

Frihetligt förhållningssätt
Elever med ett frihetligt förhållningssätt till projektarbetet varierar i 
graden av entusiasm, från starkt engagemang knutet till lyckade projekt 
byggda på personligt intresse och god kontakt med handledaren, till svagt 
engagemang kopplade till misslyckade projekt och bristande överens-
stämmelse mellan elevens projektidé och handledarens inriktning. Ett 
frihetligt förhållningssätt kännetecknas framför allt av breda perspektiv, 
utvecklade resonemang, generella ochspecifika lärdomar ”det känns som 
att jag är expert på det nu” (40), samt frånvaro av vånda och oro. De 
uttrycker en viss avspänd distans till projektarbetet, t.ex. angående logg-
boken: ”jag tycker inte att den har någon funktion” (39), eller på tal om 
att lärarna skulle ha medbedömare, ”så det skulle bli riktigt rätt och lite 
andra synvinklar” (40). Det är vanligt att dessa elever involverar andra 
personer än handledaren för att få respons på arbetet och kvalificerade råd 
i ämnet. Det betyder att de inte är så beroende av handledaren och många 
anser de att de klarar sig bra på egen hand. De är medvetna om att lärare 
har olika krav, ”lärare är ju också människor, dom vill ju ha olika av sina 
elever” (39). Argumenten för varför projektarbetet införts går bortom 
skolhorisonten. Poängen med projektarbetet beskrivs som ”frihet, ansvar 
och planering /…/ det speglar alltså, vad heter det, samhället” (14). Ett 
par elever bryter mönstret genom vaga argument för projektarbetet och 
mer diffusa resonemang. De går på en skola där projektarbete är den 
normala studieformen under hela gymnasietiden ”hur man gör projekt 
och skriver rapport och allt sånt där. Det är vi ju väldigt vana vid, vi gör 
det ju hela tiden” (40). Troligen har de därför haft svårt att ’få syn på’ 
projektarbetet som något specifikt, och intervjufrågorna fungerade inte 
så bra i relation till deras speciella skolerfarenheter. På grund av deras 
övriga resonemang och agerande – de har båda med framgång och till 
synes utan större svårigheter genomfört arbeten som omfattar 200-300 
poäng – har de bedömts tillhöra den här kategorin. På en direkt fråga 
bidrar alla med välformulerade råd till handledare. Några är missnöjda 
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med sitt betyg eller med påtvingade begränsningar i ämnesvalet, ”man 
måste ju kanske ha någonting som tänder gnistan” (5), men även de 
eleverna har välutvecklade resonemang och framför rimlig kritik, även 
om bägaren är nära att rinna över ibland. ”Jag måste bara säga att det är 
stor skillnad i bedömningen från lärare till lärare, det är så man skäms 
nästan. Emellan skolorna också.” (5). Det första exemplet beskriver en 
mycket engagerad elev med hög grad av självständighet.

I: …kommer du ihåg var du tänkte då eller kände då, inför att göra 
projektarbetet?
E: Jag tyckte faktiskt att det var väldigt kul, just för att man fick på-
verka så mycket själv, och jag behövde inte sitta så där och skriva 50 sidor 
uppsats. /…/
I: Hur fick du din handledare då?
E: Det är min kontaktlärare./…/
I: OK. Var du nöjd med det då?
E: Ja. Ja alltså handledaren tycker inte jag spelar så stor roll i ett pro-
jektarbete. Så att det hade inte…..det var väl ganska bra att det blev för att 
jag redan hade lite koll på henne så att jag kände henne liksom, så att det 
inte blev så där, så att hon kunde förstå mig./…/
I: Så det var egentligen inte du som kände behov av handledning?
E: Nej inte så överdrivet mycket, fast ändå så ville jag ha lite koll på 
vad hon tyckte krävdes.  /…/
I: OK, hur gjorde du då? Hur gick du till väga? När började du till exem-
pel?
E: Jag började ganska direkt i september någon gång. Jag ska bara kolla 
i min pärm. 
/…/
I: Är du nöjd?
E: Ja, jag är nöjd. Absolut. Alltså det har varit väldigt roligt och jag är 
väldigt stolt över mig själv liksom när jag tittar på kläderna, att liksom 
dom gjorde jag!
I: Vad har du lärt dig då? /…/
E: Alltså jag har lärt massor om mönsterkonstruktion, om hur olika 
liksom…hur olika tyger reagerar när man syr i dom. Och just det att man 
måste misslyckas för att det ska kunna bli rätt. Och allmän sömnadsteknik 
liksom. Hur man måste tänka, har jag verkligen lärt mig. 
/…/
I: Vad tror du om bedömningen då?
E: Jag tror att det kommer att gå bra, faktiskt. För jag har gjort så otro-
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ligt mycket. /…/ Och sen har jag ju skrivit en väldigt utförlig loggbok men 
mycket såna där egna spekulationer och tankar kring [ämnet] i allmänhet. 
Och sen är jag jättenöjd med både rapporten och resultatet, så att jag tror 
att bedömningen kommer att gå bra. 
/…/
I: Vad tror du själv då? Varför har man lagt in det här i gymnasiesko-
lan?
E: Alltså jag skulle vilja tro att det är för att eleverna ska utvecklas. 
Och lära sig använda liksom eget huvud och verkligen liksom bestämma 
sig för vad man ska ta reda på liksom, bli intresserad, ha ett område där 
man kan liksom specificera och vara jätteintresserad av. Och utveckla och 
så där. Men jag är inte 100 procent säker att det är bara så. 
I: Vad skulle det mer kunna vara då?
E: Ja, men jag tror att det är en del av det här, som dom säger att man 
måste lära sig arbeta i projektform för att det är så vanligt nu för tiden. 
I: Vad är det som kännetecknar projektform då, i så fall?
E: Det är väl just det här att man har liksom inte ett arbete som man går 
till från sju till- nio till fem, eller vad det är, utan att det är just det att det 
har en början och det har ett slut liksom. Man börjar här och så gör man 
det här och dom här stegen liksom och sen så stannar man vid ett mål, och 
säger, bra då klarade vi det. 
/…/
E: Men sen att man får utrymme att göra precis vad man vill är också 
väldigt bra. (39)

Följande utdrag är ett exempel på hur det kan upplevas när man inte får 
tillåtelse att göra det projektarbete man helst skulle vilja, och dessutom 
möter många hinder i processen. Eleven återkommer flera gånger under 
intervjun till hur detta påverkat projektarbetet negativt. Eleven påtalar 
också att en ’äkta’ undersökande process borde värderas minst lika högt 
som ett oklanderligt resultat. Möjligen pekar detta på ett glapp mellan 
retorik och bedömning. 

I: Projektarbete då, vad är ett projektarbete?
E: Ja du, det …ja man ska välja någonting, som man vill jobba med 
under…som omfattar en hel kurs på 100 poäng ungefär /…/ Och sen kan 
man välja det mesta. Men vi…ja vi var tvungna att välja /…/ ja, nästan 
tvungna att välja någonting som hade med vår utbildning att göra. Någon-
ting inom natur. /…/
I: Varför ingår det i utbildningen tror du, projektarbetet 100 poäng?
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E: Ja, det är väl för att man ska få /…/ att man ska fördjupa sig i någon-
ting speciellt, som man tyckte var intressant. Sen om det blev intressant 
var en annan sak.
I: Ja det kan man ju inte veta innan. Varför vill man att eleverna ska 
fördjupa sig i något intressant då?
E: Ja men då använder man ju sina, dom här färdigheterna som man 
förhoppningsvis har fått under dom här tre åren. /…/ Utifrån det sätt man 
har lärt sig då, ska man använda sina färdigheter, granska kritiskt o s v. 
/…/ Vi var tvungna att bestämma oss ganska tidigt vad vi skulle välja. 
Fast sen vart det ju ändå att man ändrade sig, för man skulle ju…..det var 
ju också en del av projektarbetet, att man skulle ta sig fram på olika sätt, 
genom en frågeställning, hur man gör det o s v. /…/ Sen dök det hela tiden 
upp…det dök upp väldigt många hinder, så liksom man fick bara… ställa 
sig mot ett nytt problem hela tiden och sedan försöka lösa det. På det sät-
tet, så tyckte jag att det var väldigt lärorikt att se, att man lärde sig mycket 
om hur man ska göra nästa gång och vad man ska tänka på. 
/…/
E: …det är också en del av projektarbetet, att man tänker. Nu har vi i 
alla fall…nu har vi stött på ett problem och ja…sånt händer ju. Så vi hade 
lärt oss av det. /…/ Men vi valde nog för svårt ämne. Det var svårt att 
greppa det. Det var liksom för luddigt och man visste inte riktigt hur man 
skulle formulera sig /…/ Ja, det var så mycket man inte visste. 
/…/
E: Jag tycker att det viktigaste med ett projekt det är att man lär sig, 
att eleven har lärt sig någonting. Sen kan det gå åt pipan, det är klart att 
det kan göra det, men om man har gjort dom här momenten som projekt-
arbetet kräver, då tycker jag …då liksom bara det är bra, sen väger man 
hur har han lärt sig, hur mycket…hur självständig har han varit, hur svårt 
har det här varit.
I: Det ska vägas in i bedömningen menar du?
E:  Ja, definitivt /…/ man ska tänka på mycket vad eleven har lärt sig. 
Det är väl det viktigaste. (5) 

Prestationsinriktat förhållningssätt
I den här kategorin finns bara flickor. De verkar pressade och talar om 
stressymptom, magproblem och prestationsångest. Gymnasietiden har 
varit ”dom jobbigaste åren i mitt liv, faktiskt” (46). Fokus på prestation 
och bedömning/betyg, är påtagligt i alla intervjuer. Även beskrivning-
arna av arbetsprocessen präglas av oro och stress, samt hård arbets- och 
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självdisciplin. En säger att de flesta har tappat motivationen, och att det 
blivit ”mera tvång än att göra det för att det är kul, definitivt” (46). Bland 
eleverna förekommer uttryck som att ’pina sig’, och ”det har varit en 
jättestor prövning för alla. Det har varit jättehårt psykiskt” (46). Valet av 
projekt beror på vad de kan få ut något av i framtiden, direkt eller indi-
rekt. ”Jag kände personligen att jag ville göra någonting praktiskt, som 
jag kunde få nytta av” (49). ”Det är bättre att man väljer någonting man 
tycker är kul. För att jag vill ha höga betyg” (6). Men en säger om själva 
uppgiften ”jag vet inte om jag tycker att den är nödvändig faktiskt” (46). 
Eleverna är inte glada för att de har lyckats – de är tvungna att lyckas! 
Projektarbetet betraktas som skoltidens slutliga test, eventuellt iscensatt 
för att utröna om det är möjligt att öka kraven på eleverna ytterligare, 
eller kanske för att få instrument för utslagning bland sökande till ef-
tertraktade högre utbildningar. Eleverna anser att det är helt nödvändigt 
att handledaren kan redogöra för krav och kriterier, ger klar information 
om vad som behöver förbättras och underförstått lämnar information 
om var eleven ligger betygsmässigt, annars håller handledningen inte 
måttet. Lärarna ska veta ”vad vi ska göra för någonting, för jag vill ha 
bra betyg” (22). De uttalade prestationskraven bland eleverna gäller inte 
enbart betygen, de kan även gälla t.ex. en konstnärlig produkt. Eleven 
i det första exemplet har efter ett par påbörjade projekt valt att inte ge-
nomföra något projektarbete sista skolåret. Hon talar också om kraven 
på självständighet och den press det innebär. 

 I: Om du jämför grundskolan och gymnasiet?
E: Det är större allvar i det man gör. Det är …..ja i uppsatser och så där, 
så kan man inte bara leta upp någonting i en bok och skriva om det utan 
man måste ha mycket egna reflektioner och ja det är det som är skillnaden 
på gymnasiet och grundskolan att man måste vara en mer självständig 
människa helt enkelt och klara av pressen att vara det. /…/
I: Varför ingår [projektarbetet] i utbildningen tror du?
E: Varför det ingår i utbildningen? Ja för att … man ska väl… alltså det 
vet inte jag /…/ Men projektarbetet, ja jag tror att det är rätt mycket för att 
se hur man har utvecklats. /…/ja jag vet inte. Vill dom kolla våra färdig-
heter kanske? För jag förstår faktiskt [inte] det där, jag tycker att det är lite 
luddigt. 
/…/
I: När ni fick den här informationen från lärarna, /…/ vad tänkte du 
och kände du då inför projektarbetet?
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E: ”– Oj, oj.” Så tänkte jag. Jag tyckte det var jättekämpigt alltså. Det 
var ingenting som jag såg fram emot. Det var… jag hade så himla mycket 
annat att göra. Jättemycket gamla uppsatser och ja, självklart så hade ju 
dom andra också uppsatser att göra, fast jag hade dubbelt så mycket. Och 
…nej jag vet inte, jag kände att jag satte upp en stor barriär för mig själv 
på en gång, som bara sa, nej, nej det där blir omöjligt att bestiga liksom, 
och ta sig förbi. Tyvärr så kändes det så. Så jag kom aldrig igång med det. 
Jag orkade inte komma igång med det. Jag blev bara trött av att tänka på 
det. Och jag kände att om jag ska klara av det här året, så måste jag …ja 
jag måste helt enkelt välja vad det är jag ska göra. 
/…/
I: Du kände att du fick stöd för din [projektarbets-] idé?
E: Ja absolut. Hon ville ju hjälpa mig att utforma den också. Fast det 
fanns inte tid.
I: Nej, och då kom vi tillbaks till det där /…/ varför du valde som du 
gjorde?
E: Ja, men jag sa till henne att jag orkar inte med det här. Och jag 
pratade med min mentor, gjorde jag. Och förklarade att jag orkar inte med 
det här. Och om jag gör det här så vet inte jag om jag kommer att klara av 
att…ja hela året helt enkelt. Det kändes som… ...det kändes för mycket 
bara. Det kändes som att då går jag rakt in i väggen och vill inte göra 
något mer. Så jag var tvungen prioritera att beta mig fram och ta en sak i 
taget än att liksom lägga ett helt berg på mina axlar. (46)

Följande utdrag beskriver en elev som anser att projektarbetet är alldeles 
för omfattande. Hon har utövat hård självdisciplin genom att stanna i 
skolan och ägna sig åt sitt arbete på den schemalagda eftermiddagstiden. 
Samtidigt har hon sett hur lättvindigt många andra elever hanterat upp-
giften vilket inte gjort det lättare. Och kraven är höga, för ”varje gång 
man kommer till skolan så måste man prestera det bästa” (49).

 I: Vad är ett projektarbete? /…/
E: Det är väldigt stort faktiskt. Och det är inget bra.
I: Det är inget bra? Varför det då?
E: Nej, alltså för det första så känner man nu, när man har gjort det, när 
det är avslutat, så vet man så många som har tagit semester i ett halvår och 
inte stannat kvar på den tiden som man ska göra det. Och ändå fört logg-
böcker, som vi ska göra, för att man ska få godkänt och så där. Och själv 
så har jag ju då varit jätteduktig och stannat kvar. Och då känns det väldigt 
hårt om dom skulle få mer betyg, eller ett högre betyg, än vad jag skulle 
få. Så då känns det…..och sen så….det är så svårt, man har så mycket 
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projekt utöver skolan och så där, det är så svårt ….nej det är för mycket 
ansvar på något sätt. 
/…/
E: …dom som har gjort det sista veckan och så där, dom har ju hittat 
på allt sen dom började. Vad dom har gjort alla dagar då, som dom inte 
har gjort någonting. så alltså det känns jättehårt, för man vet själv att man 
har varit så duktig, man tycker själv att man har varit så duktig, för det….
tiden börjar halv tre och slutar fyra, och det var vår längsta dag. Och man 
är helt slut för att vi lektioner från morgonen till eftermiddagen då. Så det 
var inte så lätt att vilja stanna kvar, både man var hungrig och trött och så 
visste man att man egentligen behövde plugga och så skulle man sitta kvar 
och göra det där. Så det var lite hårt. Det känns som det skulle vara myck-
et lättare om det var 50 poäng. Det skulle nog bli mycket bättre också.
I: Tror du det. Varför det då?
E: För att det sträcker sig inte ut över så lång tid. Och man ska göra så 
otroligt mycket. 
I: Hur vet man att man ska göra så mycket då?
E: Handledarna säger det. Ni måste göra mer, det är 100 poäng, det här 
räcker ju inte riktigt. 
/…/
I: Finns det fördelar och nackdelar med skolarbete på eget ansvar, till 
skillnad från sånt skolarbete som man gör tillsammans i skolan?
E: Ja, det gäller ju att ha pli på sig själv. Det gäller ju att förstå att man 
måste göra det. Att man måste prioritera, att man går i skolan nu, och att 
det gäller att göra det bästa av det.
I: OK. är det därför man har sånt skolarbete tror du?
E: Ja, hela livet går väl ut på det sen, att man ska liksom …att man 
måste ha…ja det är ingen som kommer att göra det åt en, utan det är ju 
mitt ansvar att jag ska göra det. (49)

Det avslutande exemplet handlar bland annat om höga krav knutna till en 
strategi att arbeta ensam, för ”man går ju inte i skolan för att leka”. Dess-
utom innehåller utdraget ett resonemang om behovet av urvalsinstrument 
till de mest eftertraktade högre utbildningarna, och vikten av att välja en 
handledare man litar på och som inte lurar en. Eleven har på egen hand 
genomfört ett omfattande, utåtriktat arrangemang som gått med vinst 
ekonomiskt, och dessutom skrivit en projektrapport på 48 sidor.

E: …man satsar så olika, jag har högre krav på mig själv. Så då har jag 
valt att göra det själv, i stället för att man är kanske med någon som har 
lägre krav, då blir det inte som man har tänkt.



50 Gymnasieskolans projektarbete ur elevperspektiv

I: Har det varit så ibland här eller?
E: Ja det är ofta så, så därför har jag valt på slutet att jobba själv. 
/…/
I: Kan du förklara för mig, vad är ett projektarbete?
E: Svårt att förklara… Ja det är väl att jag bestämmer vad jag vill 
skriva om eller om man gör det praktiskt, och sen ska man skriva ner hela 
processen vad man har gjort och hur det har fungerat, och för- och nack-
delar, och vad man kanske ska förbättra och diskutera allting och redovisa 
för läraren. Som ett litet jobb, kan man säga. /…/
I: OK. Varför tror du att det här ingår i utbildningen?
E: Lära sig att ta ansvar kanske. I alla fall för att få mer erfarenhet att 
hantera olika situationer. 
/…/
I: Varför är det så viktigt det där med ansvar då?
E: För tar man inte ansvar, då tror jag inte att det blir så lätt i livet. För 
allting bygger på ansvar. När det gäller studier och jobb och den dagen 
man får ungar.
I: Hur menar du då, att allting bygger på ansvar?
E: Har du inte ansvar för dina pengar då kommer det inte att gå så bra, 
om du bara slänger iväg dom eller om du inte tar ansvar på jobbet, då 
får du säkert sparken och när det gäller dina ungar så kanske socialen tar 
dom. Allting är ansvar för mig.
I: OK, kan det finnas några fler förklaringar, som vi inte har tänkt på 
nu, om du tänker dig att [några] sitter och skriver läroplan och så be-
stämmer man att alla ska ha det här. Vad kan dom ha tänkt tror du? Tror 
du att dom också har tänkt på ansvar eller…
E: Jag vet inte, men dom utreder kanske hur elever har kommit i ut-
vecklingen, om dom kan höja kraven.
I: Du ser det som höjda krav?
E: Det mesta är höjt så att säga, sen mina 16 år som jag har gått i sko-
lan.
I: Kraven har ökat menar du? /…/ Varför tror du att man höjer kraven 
i så fall då?
E:   Ja du, det jag tycker och reagerar på det är att många som vill stu de-
rar vidare och sen så har dom ett ämne som slår ut många då. /…/ för att 
begränsa antal sökande tror jag.
/…/
I: Har du några fler tips?
E: Välj handledare som man gillar och som man går bra ihop med, det 
tycker jag.
I: För att…?
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E: Det är inte bra om man kanske har haft schismer förut och är lik-
som…att man inte gillar honom riktigt, så då går det inte ihop. /…/ Och 
sen att man kan lita på den.
I: Hur då menar du lita på? Vad tänkte du på då?
E: Visa att man liksom…ja att han dyker upp på möten när man har be-
stämt, och som inte kanske lurar en – det finns ju dom som gör det också.
I:  Hur då lurar menar du?
E:  Ja, men dom kanske inte bryr sig riktigt /…/ och sen så ställer dom 
inte dom kraven, och säger att det här behöver du, och så får man inte 
MVG, [fast] man har gjort så mycket som dom sagt…(6)

Godvilligt förhållningssätt
Eleverna i den här kategorin har en lång rad goda argument för pro-
jektarbetet och uppskattar det. Det betraktas som angeläget och viktigt 
av de allra flesta. Det är som ”ett test inför [det] fortsatta livet /…/ ett 
kvitto till mig själv också” (24). Dock finns en spännvidd, några elever är 
neutrala eller kritiska eftersom deras eget projektarbete i något avseende 
varit otillfredsställande för dem. ”Det är väl för ens eget bästa också /… 
/ inför framtiden /…/ [men] det gör varken till eller från” (21) Eleverna 
framstår som intresserade och arbetsvilliga. De betonar att en poäng med 
projektarbetet är att man verkligen ska lära sig något. Det de säger att de 
har lärt sig är ofta konkret, knutet till projektets innehåll. De allra flesta 
har haft lätt att välja ämne och flertalet har lagt manken till och gått in 
för arbetet ”vi kanske tog i lite för mycket och engagerade oss lite för 
mycket” (44). ”Det spelar egentligen ingen roll [vad] betyget är, det är 
klart att det spelar lite roll, men /…/ jag tycker att det var värt det utan 
betyg också. Man har lärt sig så pass mycket” (45).

Handledaren är central för de här eleverna, fast på olika sätt. En 
grupp har en mycket uppskattande attityd ”den bästa läraren jag haft 
någonsin” (24) och beskriver en tät, personlig handledarkontakt, de ser 
handledaren som en ”extrapappa” (45), alternativt har ett mästar/lärling-
förhållande präglat av närmast vördnadsfull beundran. En annan grupp 
betonar elevernas självständighet som essensen i projektarbetet och anser 
att handledaren inte ska lägga sig i för mycket men finnas till hands vid 
behov. Oengagerade eller okunniga handledare uppskattas inte alls, och 
någon har haft problem ”När jag väl träffar honom så går det inget bra 
/---/ Jag visste inte hur man skulle gå fram. Nej, det vart misslyckat, det 
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hade kunnat blivit bra” (38). I regel har dock handledningen fungerat 
bra för dessa elever och även föräldrarna är ofta involverade i elevernas 
projekt på ett eller annat sätt. Några av eleverna i den här kategorin tycks 
ha genomfört sitt projektarbete med mycket lätt hand, utan ett spår av 
oro eller bekymmer. Vissa har också, på ett närmast frihetligt sätt, bytt 
handledare eller ordnat tillstånd från rektor eller SYO-konsulent och ge-
nomfört ett projektarbete utan anknytning till sitt gymnasieprogram. Det 
första exemplet beskriver en elev som har träffat sin handledare ofta och 
haft stort utbyte med honom och med andra vuxna i och utanför skolan. 
Handledarkontakten har varit informell och ömsesidig, när eleven stött 
på problem har han bett om hjälp och ibland har handledaren frågat hur 
det går med arbetet.

E: …jag fick en jättebra handledare, som alltid hjälpte mig, jag kunde 
komma på rasten och fråga om något. /…/Och man fick göra vad man 
ville egentligen. /…/
I: OK, varför ingår det i utbildningen tror du, projektarbete?
E: …ja det var det som jag sa i början, man måste nog se lite vad man 
klarar själv. Ta eget ansvar och skapa något själv. Som ett …ja det är ett 
ämne kan man säga. Typ skapa något själv. Jag tycker att det är bra att 
man har det. /…/
I: Och vad tänkte du och kände du, när dom sa, att nu ska du göra ett 
projektarbete på 100 poäng?
E: /…/ jag var positiv till det från första början./…/ Jag visste vad jag 
skulle göra och- ja, man får välja själv, vad man tycker är kul. Så det blir 
på ett sätt det roligaste ämnet. /…/
I: Hade du en loggbok?
E: Ja. Det måste….det var tvungna att ha. För att man måste få ett bra 
betyg på det också, för att projekt det kan man misslyckas med, man behö-
ver inte komma fram till något svar eller man kan misslyckas med det, och 
det behöver inte vara en fel, men loggboken där skriver man ner allt man 
har gjort. Genom den kan man få ett betyg, så den var jätteviktig. 
/…/
I: Har du diskuterat det här med någon mer än din handledare. Dina 
föräldrar till exempel, eller dina kompisar?
E: Med mina föräldrar har jag absolut, kompisar inte så mycket. /…/
I: Men du har diskuterat det mycket med dina föräldrar?
E: Ja, min pappa framförallt. Min syster. /…/ Ja. Och mina andra lärare 
har jag också snackat lite med. Framförallt min svenskalärare. Och frågat. 
Och hon tyckte också det var intressant, och hon ville lära sig…
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I: Har du diskuterat med henne då, språk och sånt, eller har du disku-
terat själva innehållet?
E: Själva innehållet. För egentligen så brydde hon sig inte om språket, 
för det var inte hon som skulle kolla det, men mest innehållet, för hon 
tycket det var intressant.
I: Och din samhällskunskapslärare som har varit din handledare, har 
ni diskuterat mest formen för att det skulle bli rätt, eller har han också 
varit intresserad av själva innehållet?
E: Han har varit intresserad av både och faktiskt. Både innehållet och 
språket, hur det är upplagt, för det är han som bedömer allt. /…/
I: Hur blev det då, är du nöjd?
E: Ja, jag är faktiskt nöjd med det. Det blev helt OK. Det blev bra fak-
tiskt. Jag var nöjd. Och läraren var jättenöjd också. 
/…/
I: Vad är en bra handledare?
E: Han ska finnas där till hjälp. Han ska inte bara finnas, han måste 
vara nyfiken och kolla hur det går och sånt, för många elever fejkar att det 
går bra fast det går dåligt. Själv har jag sagt också några gånger, det har 
inte gått så bra, men jag har typ inte orkat, ’Ja, det går bra’. Och det kan-
ske går ett litet tag. Så [handledaren] måste vara nyfiken och man måste 
bry sig. Det är det viktigaste… (24)

Nästa exempel handlar om en elev som verkligen vill ta chansen att göra 
något självständigt. Handledaren ska helst hålla sig i bakgrunden tills 
eleven ber om hjälp, och ska inte lägga sig i arbetet. På det sättet sparar 
lärarna tid och skolan slipper ”stå med så många lärare” (11). 

I: …vad är ett projektarbete?
E: Oj, vad det är. /…/ Ja det är meningen att man ska lära sig att ta an-
svar och [göra] det mesta själv. Det är klart att man ska få, alltså fråga då, 
och få lite hjälp av lärarna. Och sen är det inte som att man har lektioner, 
där dom verkligen kollar att man är där och jobbar, utan man får lägga upp 
det som man vill.  /…/
I: Men varför lägger man in en sån sak i utbildningen tror du? /…/
E:     Jag tror att det är för att lära sig att ta eget ansvar och 
komma med idéer och lösa problem och förbereda en kanske för arbetsli-
vet. För där får man ju vara väldigt självständig och så. Tror jag i alla fall. 
/…/
I: Fick ni hjälp av någon?
E: Nej, vi klurade väl lut allt själv. Så [läraren] var väl lite så där och 
ville vara med och lite så där, men vi ville göra allting själva då. /…/jag 
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tror /…/ att han tyckte att vi gjorde för mycket nästan själva. Det är me-
ningen att man ska göra som man själv vill. /…/
I: Vad har du lärt dig då, tycker du?
E: Allt som har…ringa till folk och liksom boka möten och försöka få 
folk att ställa upp gratis, eftersom vi inte hade några pengar att betala med. 
Och sen man blir väl mer del i…alltså komma på hur man ska [göra] och 
vilka grejor man ska använda och så där.
I: Vilka material menar du och så?
E: Ja. Och jobba lite under stress där mot slutet kanske.
I: Du har lärt dig mycket låter det som?
E: Ja. 
/…/
I: Varför är det så /…/ viktigt det här, med självständigheten tror du?
E: Det är väl för att förbereda en tror jag, inför efter skolan och så.
I: Måste man vara självständig då?
E: Ja, det måste man ju. Ta tag i saker och se till att något händer. Som 
att skaffa jobb och sånt. Det kan ju ingen annan fixa åt en, det måste man 
göra själv och kontakta personer och sånt.
/…/ 
I: Finns det några svårigheter med det här arbetet? För det är ju gan-
ska omfattande ändå.
E: Ja, eller jag tror att svårigheten är att man kan, nu man verkligen får 
bestämma själv, man kan ju verkligen slöa till och inte göra någonting och 
spara allt till slutet. Det tror jag är väldigt lätt hänt. Och om man inte kan 
bestämma sig riktigt och man bara går och funderar på det, så det är väl 
det. 
/…/
I: Jag undrar om du har några råd till [blivande handledare]?
E: Ja, det är väl det där att tala om att om dom vill ha hjälp så är det 
bara att säga till, men inte att lägga sig i, alltså hela tiden. Jo, dom kan väl 
säga att man ska ha möten och gå igenom lite och fråga hur det gå och så, 
men inte liksom, nej så här tycker jag att ni ska göra och så där, om man 
inte ber om hjälp, det tycker jag inte. För det är nu, om man gör det här, 
som man verkligen har chansen att göra något eget. Precis som man vill. 
(11)

Vissa elever förhåller sig väldigt lättsamt till arbetet. De tar fasta på 
friheten i upplägget och arbetar med stor självständighet ”vi behöver 
ingen handledare /…/ ingen tidsplan alls” (20). Den här eleven lyckas 
samtidigt formulera generella slutsatser kring projektarbetet.
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I: Du är nöjd?
E: Ja jag är väldigt nöjd.
I: Väldigt nöjd, OK vad skulle du säga att du har lärt dig då?
E: Jag har lärt mig att man har för höga förväntningar ofta, på när man 
ska göra ett jobb. Och det blir aldrig som man har tänkt sig. Men samtidigt 
så kan man ju… man behöver ju inte ändra på det helt, man kan ju lösa 
saker på andra- andra sätt, och det blir bra i alla fall. 
/…/
I: Och nu har man lagt in det på alla utbildningar, på alla program, 
(mm) i hela Sverige /…/ Varför det tror du, varför lägger man in det och 
tycker att det är så viktigt?
E: För att det är viktigt tror jag.
I: Varför det då?
E:    Man lär sig ju att tänka på ett kreativt sätt så man kan lösa uppgifter 
och, att man får göra någonting själv också så man inte håller på och läsa 
en massa tråkiga kurser om och om igen och så där. Så det blir lite annor-
lunda också. (20)

Oreflekterat förhållningssätt 
Förhållningssättet hos eleverna i den här kategorin är inte helt oreflek-
terat. Däremot är reflektionsnivån synnerligen nära det konkreta och 
själv upplevda. Eleverna tycks ha svårt att föra generella resonemang 
och svara på hypotetiska frågor. En sådan fråga kan besvaras med ”det 
vet jag inte för det har jag aldrig prövat”. Vid tidpunkten för intervjun 
har alla elever i den här kategorin lyckats genomföra sina projektarbeten 
och lämnat in dem, eller står i begrepp att göra det. Några av dem uppger 
också att de redan fått betyg. Frågan varför projektarbetet ingår i utbild-
ningen besvaras med ”har inte en aning”(18), ”det är väl för att man ska 
lära sig mer kanske” (19). Det kan också ingå för att ”de ska se att man 
kan göra någonting själv” (18), eller som ett slags ”slutprov” (36). En 
del elever uttrycker ett visst avståndstagande gentemot projektarbetet, 
andra tycks ha genomfört uppgiften utan djupare funderingar. Ämnes-
valet har i regel företagits med en axelryckning. Inställningen varierar 
från neutral till ganska motvillig men i något fall har projektarbetet setts 
som ’en kul grej’. Ett problem är att man skjuter upp arbetet eftersom 
man har så lång tid på sig, vilket betraktas som en svårighet. När jag ber 
att få läsa den skriftliga rapporten kan svaret bli: ”Tyvärr, jag har kastat 
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alla dom där pappren nu. Jag är klar med skolan nu, så nu behöver jag 
dom inte längre” (18). Flera elever uppger att de inte har lärt sig något 
nämnvärt och ingen hänvisar till mer generella kunskaper. Samtliga hän-
visar till artefakter, boken, papperet osv. vilket är speciellt för den här 
kategorin. Arbetet har ofta skett tämligen isolerat. Handledarkontakten 
framstår som oproblematisk och nedtonad, ibland nästan obefintlig ”Ja 
det skulle väl vara våran mentor då? Men vi har ju gjort allting själv, vi 
har knappt frågat han, nej” (18). Eleverna vet dock hur det borde vara: 
”En handledare ska ju liksom hjälpa en…när det är svårt, när man inte 
vet hur man ska göra. Han ska alltid finnas där” (19). Mitt förslag om 
att man skulle kunna presentera vad man kommit fram till väckte ibland 
oförställd förvåning ”Skulle jag berätta för folk vad jag har jobbat med? 
/…/ Jag tror ingen är sugen att lyssna på det i alla fall” (8). En stötesten 
för eleverna är arbetets skriftliga delar, och att det framför allt är de de-
larna som bedöms och inte själva produkten, åtminstone enligt eleverna. 
I vissa fall hävdar eleverna att läraren förklarat att det inte är produkten 
utan rapporten som ska betygsättas. Detta är svårbegripligt och leder 
till missnöje, förvirring och lägre motivation. Loggboken har flera skri-
vit ihop på slutet, t.ex. genom att titta i någon annan gruppdeltagares 
loggbok. Härtill var man nödd och tvungen: ”för om man inte lämnade 
in någon loggbok så skulle man inte få något betyg” (19).  Ambitionen 
är att bli godkänd ”Jag nöjer mig med ett G /…/ ett G är väl bra också 
liksom. Tacksam för det lilla.” (19). Betoningen på den skriftliga delen 
har förtagit drivkraften och arbetsglädjen för flera elever. I det följande 
utdraget har det skriftliga inslaget i projektarbetet varit oöverstigligt.  

I: När du fick höra talas om det här projektarbetet först då, vad tänkte 
du då?
E: Jag tänkte att vi skulle få göra något jättestort. /…/ Ja, han sa att det 
var projektarbete, och det måste göras. Då lät det stort. Och sen sa han att 
vi fick [göra] vad vi ville, då vart det lättare.
I: OK, sa han något om att det var 100 poäng eller så?
E: Nej. Jag tror det är bara att man ska göra någonting och skriva och 
sen får man godkänt eller något. /…/
I: Vad skulle ni skriva om?
E: Ja alltså skriva i, förklara alltså. Skriva inledning, syfte och sånt där. 
Och så ska man dela upp det där. Det var ju knepigt. 
/…/
I: Fick ni också veta att ni skulle skriva liksom dagbok eller vad man 
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ska säga, medan ni höll på med jobbet eller? (Mja…) Eller loggbok eller 
något sånt?
E: Loggbok tror jag. Men vi gjorde aldrig det där. 
/…/
I: Vad skrev du på den där en och en halva sidan då?
E: Ja varför jag gjorde det och varför jag valde det och hur vi gjorde då. 
Hur lång tid det tog och material och grejer.
I: Ja, ja, men det var ju en beskrivning då?
E: Ja, men det skulle vara olika blad. Man ska inte sätta ihop det, man 
ska skriva först hur man gjorde. Sen ska man byta sida och varför. Så där. 
Olika blad.
I: Jaha, är det så?
E: Ja.
I: Så det var därför menar du som det inte blev färdigt?
E: Jag satte ju ihop alltihop och det skulle man inte göra. 
/…/
I: Varför ingår det här i utbildningen tror du, varför lägger man in det 
här i utbildningen?
E: Slösa tid.
I: Tror du?
E: Jag vet inte.
I: Varför vill man i så fall slösa tid?
E: Dom har väl inget mer att göra.
I: Som utfyllnad liksom.
E: Ja.
I: Tror du det?
E: Jag tror det. (36)

Nästa exempel visar också motstånd mot själva skrivandet, men eleven 
betraktar det som nödvändigt för att bevisa att man faktiskt har arbetat. 
Trots att orken är begränsad och meningen med projektarbetet är oklar 
måste man fortstätta studera, man har inget val.

I: Vi går in på det här med projektarbetet då. Kan du liksom förklara 
för mig, vad är ett projektarbete?
E: Ja, det är ju ett arbete man ska, ja göra det under 100 timmar. Sen 
ska man lämna in det och få ett betyg. Det är väl vad ett projektarbete är. 
/…/
I: Så man måste skriva något?
E: Ja, annars har du inte gjort någonting. Du kan ju inte visa att du har 
gjort någonting då. 
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/…/
I: Har du stött på några svårigheter eller problem när du höll på med 
det här?
E: Ja, att jag tappade orken. /…/ För att det var så tråkigt. 
/…/
I: Vad är vitsen med projektarbetet? /…/ Vad tror du?
E: Det är väl för att lära sig antar jag.
I: Vad ska man lära sig då?
E: Göra ett arbete.
I: Man ska lära sig att göra ett arbete?
E: Ja, det tror jag.
I: Och varför ska man i så fall lära sig det då?
E: Ja, för dom högre studierna antar jag.  /…/
I: Du tror att du kommer att gå på högskolan?
E: Ja, det han man väl nästan inget val till i dag. (8)

Det avslutande exemplet visar hur svårt det är att motivera sig och förstå 
hur det är tänkt, när budskapet är att resultatet, i det här fallet en fotobok, 
bara ses som en bisak till den skriftliga rapporten. Eleven kände från 
början att projektarbetet skulle bli roligt, ”att hålla på med någonting 
som man ville göra och få göra det i skolan” (22), vilket måste vara helt 
i linje med den ursprungliga idén, men att det hela inte alls blivit som 
hon trodde. I sin loggbok har hon mestadels skrivit när arbetet inte gått 
så bra. Hon skulle velat ha schemalagd lektionstid då alla skrivit i sina 
loggböcker. 

I: Hur skulle du säga, vad är ett projektarbete?
E: Ja det är…..det är ju alltså att göra ett arbete, men som dom säger, 
det är ju inte själva arbetet som man gör utan det är ju det man skriver sen, 
som dom vill ha, så jag tycker att det är lite, alltså ett jobbigt ämne /…/ 
man lägger ner så mycket arbete på det man gör, själva arbetet då, och så 
där, men det är egentligen det där man skriver ner som dom bedömer på. 
/…/
I: Varför ingår det i utbildningen tror du?
E: Det är väl för att … jag vet inte riktigt hur det är……jag har aldrig 
fattat mig riktigt på det så, eftersom det är inte arbetet…som hon säger då, 
att det är inte arbetet man bryr sig om utan det är det vi skriver.
I: Säger din handledare det?
E: Ja. 
/…/
I: Vad skulle ni skriva om då?
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E: alltså vi skulle skriva som en dagbok hela tiden, vad vi gör för 
någonting. Och vad som går dåligt och vad som går bra /…/ och om det 
har blivit annorlunda än vad man tänkte från början och såna där saker då. 
/…/
I: Har du gått hem och skrivit det i loggboken då eller?
E: Ja, jag har ju skrivit ner såna saker som har gått fel och sånt där, för 
det är ju då /…/ när det går dåligt så berättar man ju mycket mer vad som 
går dåligt och varför det inte kan gå bra och såna där saker, så det blir ju 
lite mer då.
I: Så då ser det ut i loggboken som det har gått mer dåligt än bra kan-
ske?
E: Ja, det tror jag, eller det är mer text på det som är dåligt än det som 
går bra.
/…/
I: Vad är vitsen med projektarbetet, vad går det ut på?
E: Jag vet inte. För mig tycker jag inte att det har hjälpt någonting. Jag 
vet inte om dom har något speciellt syfte att man ska lära sig något speci-
ellt, att man ska ta ett eget ansvar, alltså du får eget att göra under ett år, 
och det ska vara klart till dess, och så får man liksom bestämma själv hur 
man ska göra. Om det är mycket så på högskolan och sånt där, eller hur 
det är. Jag vet inte riktigt. (22) 

Ambivalent förhållningssätt
Gemensamt för de här eleverna är att de nog gärna vill genomföra pro-
jektarbetet, men att det ofta dyker upp hinder av olika slag som gör 
arbetet ryckigt och svårstyrt. Ämnesvalet har ofta varit lite slumpartat 
eller rent problematiskt. Även om man valt utifrån ett fritidsintresse kan 
det egna motståndet – mot något man är intresserad av – vara ett hinder, 
om man t.ex. är tvungen att redovisa vid vissa tidpunkter. Projektarbetet, 
”ja det är egentligen en massa lediga timmar” (7). Som det ser ut är tre av 
de fyra eleverna mycket beroende av en god kontakt med sin handledare 
för att lyckas, men även om handledaren är stabil, tolerant, stödjande och 
positiv så tycks det inte räcka. Eleverna hänvisar till omständigheter, på 
både ett yttre och ett inre plan och ofta i kombination, som gör arbetet 
problematiskt, ibland till den grad att nödlösningar eller haveri blivit re-
sultatet. Tre av eleverna uttrycker stor frustration kring sitt sätt att tackla 
både skolarbetet och projektarbetet medan en av eleverna har lärt sig leva 
med sin notoriska vana att skjuta upp allting, ”jag sparar nästan allt till 
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sista natten” (7). Att lyckas hitta en lösning på problemet skulle kunna 
ses som icke-ambivalent. Å andra sidan har eleven under sin gymnasietid 
hunnit pröva tre gymnasieskolor, två program och fyra inriktningar, och 
sättet att tala om exempelvis motgångar i samband med projektarbetet 
stämmer väl överens med övriga elever i den här kategorin. Dessa elever 
kan inse att problemen inte bara beror på omgivningen, men de resonerar 
ändå som att ’om bara…’. En elev riskerar att bli rättshaverist. Eleven har 
enligt egen utsago lagt ner ca 15 timmars arbete på en kurs som omfat-
tar 100 poäng, men kräver VG och hotar med att gå till rektor osv. om 
han inte får det. Bland dessa elever är starka känslor involverade, det är 
svart och vitt, yviga utspel, ibland hårda omdömen om handledaren och 
uttalanden i en klass för sig. Inledningsvis citeras en elev som saknar 
fungerande rutiner för hemarbetet, ”jag tror inte att jag har haft en riktig 
procedur eller vad man ska säga, jag har inte gjort läxorna hemma” (7), 
haft svårt att klara av studierna och uttrycker behov av yttre stöd i form 
av personer och strukturer. 

I: Hur har det varit här då tycker du?
E: Jo, jag är fortfarande, jag är fortfarande mig själv, jag är fortfarande 
slö liksom och dom ämnen jag inte gillar dom satsar jag inte fullt ut på, 
det bara är så liksom. Och dom ämnen jag satsar i så får jag väldigt bra 
betyg. Så att jag hade lite frånvaro i tvåan /…/då skärpte jag till mig för 
jag ville inte gå om ett år till. Och jag fick en jättebra mentor här på skolan 
som verkligen har stöttat mig, så att det känns ännu mer roligt att gå hit. 
/…/
I: Fick ni veta någonting om hur det skulle bedömas?
E: Ja det fick vi, inte för att jag kommer ihåg det, men man bedömer 
både processen och produkten då då. Och processen var tydligen det som 
var viktigast, hur man går till väga med en sån här grej, och loggboken var 
väldigt viktig och ifall man misslyckades så kunde man alltid se vad som 
hade hänt fel, i loggboken. Men jag menar jag skrev loggboken, ja i mars 
kanske jag skrev hela loggboken. /…/
I: Har du skrivit, förutom den här loggboken som du skrev ihop då i 
mars, har du skrivit också någon sorts rapport?
E: Ja men det är genomgången, det är den jag har skrivit liksom. Så den 
är inlämnad för länge sen och klar.
I: Rapporten?
E: Ja.
I: Men [CD-skivan] måste ju vara färdig då?
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E: Ja, jag ska göra färdig den i morgon. /…/ så det blir lite panik då. 
Det får jag fixa i morgon /…/ Och det är inte förrän halv två i morgon, så 
jag har gott om tid. /…/
I: Så du har gjort en stor del av jobbet efter [att du lämnat in] loggbo-
ken egentligen?
E: Ja, det är så här att liksom själva projektplanen skulle vara…..eller 
vad säger jag, rapporten skulle vara inne till ett visst datum.
I: När var det då?
E: Jag undrar om det var sista mars eller om det var någon gång i april 
/…/ Och då hade jag den inne då.
/…/
I: Ja, OK, vad är vitsen med projektarbetet tror du, vad går det ut på?
E: Nja jag vet inte, lära sig ta eget ansvar och jobba efter mål och lik-
som typ analysera vad man gör fel och jag vet inte, något i den stilen. Det 
tror jag. 
/…/
I: Jag jobbar ju med såna som ska bli lärare, och då blir ju dom hand-
ledare också. Så har du några råd till dom? 
E: Ja, jag vet inte. Jaga eleverna.
I: Jaga eleverna?
E: Ja, i alla fall såna som mig liksom. Det som verkligen …jo liksom 
se till att dom börjar i tid och försöka få se resultat under tidens gång. För 
så länge man inte behöver visa någonting förrän sista dagen, så varför …? 
(7)

Följande exempel ger en bild av hur svårt det kan vara att ta till sig in-
formationen i skolan även för en elev som tycker om att lära sig saker, 
kämpar och gärna antar utmaningar. Eleven konstatera lakoniskt att ”det 
kommer ju alltid att vara så att man föredrar att göra vissa saker 
och skjuter upp andra” (32).

I: Hur fick ni det förklarat då? Hade ni någon gemensam presentation 
i aulan eller kommer du ihåg, någon måste ju ha introducerat det här 
någon gång?
E: Jag kommer ihåg att vi fick stencil eller papper där det stod informa-
tion på. Men jag förstod ju inte innebörden av det då heller, utan jag vet 
inte om det är jag som är lite seg, men jag verkar inte…
I: Vad stod det på papperen då, kommer du ihåg det nu?
E: Det stod dom olika områden som man kunde arbeta inom. /…/ Men 
sen …jag är inte den sortens människa som sitter och bläddrar igenom och 
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läser och är intresserad utan jag får pappret, lägger det framför mig, kollar 
lite snabbt. Och sen, ja jag läser det senare.
I: Ja OK, men vad sa dom då, fick ni bara papper. Det måste väl ha 
varit någon som sa någonting också?
E: Ähhh…ja min svenskalärare sa väl en hel del, men jag lyssnade inte 
så mycket. (fniss) 
/…/
I: Vad kände och tänkte du då, inför projektarbetet?
E: Jag trodde inte att det var en så stor sak. Jag trodde att det var, jaha 
vad är det här nu då, ja men det kommer jag väl att få reda på senare, ännu 
mer antar jag. (fniss). Så det var…jag tyckte inte att det var en så stor sak. 
Ja man fick ju höra hela tiden, så precis som operation dagsverke, alltså 
jag hör saker, men jag, bahh, vahhh, jag orkar inte fråga vad det är liksom. 
Alla pratar om det, men…
I: Det går in här och ut där?
E: Ja, precis. Så funkar jag tills det kommer i sista sekunden, och jag 
måste fixa allting. 
/…/
I: Varför tror du att det är så viktigt att alla gymnasieelever ska lära 
sig att planera?
E: Jag vet inte. Jag tycker hela den här planeringsgrejen, särskilt… jag 
tycker bara att det blir stressigt, för det är ju… jag tror inte att det är någon 
som har planerat rätt, ärligt talat. Någon enstaka kanske. Men jag tror att 
dom flesta har, vad ska man säga, i smyg fixat det snabbt och fejkat så att 
det ser bra ut. Det är ingen som gör det, det är bara det att det är så som 
lärarna ser det. Så det är bara… /…/
I: Fungerar det så då, blir man något bättre på att planera?
E: Nej, som sagt, jag tror inte… jag tror att man blir bättre på att 
ljuga, faktiskt. Ja bättre på att förfalska saker och ting. Tycker jag. För att 
vissa… jag ska inte, som sagt, tala om för alla, vissa har gjort ett jättebra 
arbete. Men om det här går ut på att lära ungdomarna att planera, så tycker 
jag inte… jag tycker inte att det har varit… ja dom kan ju… jag ska inte 
tala om vad lärarna ska göra och så, dom kan ju fortsätta med det här och 
hoppas att det går bra, men jag kan lova att det är en stor procent som inte 
gör så som det ska göras. (32)

Följande elev har bytt program, ”det här skulle vara, ja en liten ned-
trappning i alla fall, men ändå så att man skulle känna sig stimulerad och 
plugga då” (4). Trots det har det ”inte varit någon lätt tid i gymnasiet” 
han har blivit ”skoltrött bara, helt skoltrött”, men han har ändå ”försökt 
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kämpa hela tiden”. Projektarbetet var inget som den här eleven ”gick 
in för”.

I: När började du med jobbet då?
E: Ja, ungefär en vecka innan det skulle vara inlämnat.
I: Och när skulle det vara inlämnat då?
E: Ja, ungefär för en månad sen tror jag.
I: OK. Så du gjorde ditt jobb på en vecka?
E: Ja, eller lite mindre. 
/…/
I: Vad var det mer du skulle lämna i morgon då? Sa du inte att det var 
någonting, du skulle göra i morgon sista dan?
E: I projektarbetet? Ja det var väl processen. 
I: Ja just det, är inte det loggboken det då?
E: Ja.
I: Så du ska lämna den i morgon, eller du skriver till, men det ska vara 
en utvärdering …?
E: Men det var så här, att det är han som ska komma till mig och säga 
till ifall det är någonting som saknas i arbetet eller ifall någonting ska 
ändras. Så att man ska kunna höja sig. Men det har inte han gjort. Så då 
frågade jag honom, har du kollat på mitt projektarbete. Efter att jag har 
frågat honom ungefär tre gånger, så sa han att, ja, du måste skriva om 
processen. Och jag tycker att det verkar vara rimligare att man ska få en 
skälig tid på sig att kunna göra det. Speciellt eftersom dom vet att det är så 
fruktansvärt mycket att göra nu till det här slutdatumet då. För jag har fyra 
andra saker som jag ska göra till i morgon. Jag har ett filosofiarbete på fem 
sidor, så det är ganska hjärndött av honom då, att inte söka upp mig och 
säga till mig att du måste göra det här och kunna göra det i tid. Det var ju 
ändå länge sen som jag lämnade in arbetet. 
I: När lämnade du in det?
E: Ja uppskattningsvis fem veckor sedan. /…/ men jag tycker att det 
är en principsak att han ska ju…..han tjatade så mycket på mig att jag ska 
göra min del av arbetet, men han verkar ju skita i det totalt. (4)

Det avslutande exemplet beskriver en elev som tillsammans med sin 
familj flyttade till annan stad mellan andra och tredje årskursen, och 
det var jobbigt, han ”förlorade en massa betyg på det faktiskt” (10) och 
fick ingen hjälp med att ordna en handledare på den nya skolan. Eleven 
är medveten om sin egen del i problemen, men efterlyser också större 
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ansvarstagande från skolans sida, och tvivlar på att kursen fyller sitt 
syfte.

I: OK, vad tycker du att du har lärt dig då?
E: Jag kunde allt om [ämnet] ändå så. 
I: Jaha, har du lärt dig någonting annat då?
E: Ja man ska….jag vet inte alltså, det är inte så mycket jag har lärt 
mig. Jag har arbetat på eget ansvar, ja jag var slarvig från början lite grand 
då, jag ska inte skylla allt på lärarna, utan att jag ska ta mer ansvar, nästa 
gång, börja tidigt och försöka …det var oorganiserat, jag gjorde allt på 
två-tre, fyra veckor högst. Men som sagt…
/…/
I: Varför ska alla gymnasieelever göra ett projektarbete?
E: Det var som jag sa tidigare. Det är väl en förberedelse…alltså ta eget 
ansvar /…/Det är som en kurs, förberedelse i arbetslivet eller något sånt, 
ta eget ansvar.
I: Fungerar det så då?
E: Jag tror inte att det kommer att hjälpa någonting.
I: Du tror inte det?
E: Nej, man får såna egenskaper annars också. Det kommer när man 
mognar du vet, när man blir större… man tar sitt ansvar. (10)

Förhållningssätten i relation till varandra 
Kategorierna är inte absoluta, fristående enheter utan framträder och 
blir meningsfulla i relation till varandra. Ett sätt att fördjupa förståelsen 
för de olika förhållningssätten är att gå närmare in på hur de förhåller 
sig till varandra. En lämplig utgångspunkt för ett sådant resonemang är 
kategorin ambivalent, eftersom den har kontaktytor med alla andra kate-
gorier. Det ambivalenta förhållningssättet liknar den negativa aspekten i 
det oreflekterade förhållningssättet, men elever med ett ambivalent för-
hållningssätt är inte alls oreflekterade. De reflekterar inom en begränsad 
ram, på det sättet liknar de elever med ett godvilligt förhållningssätt. Men 
de ambivalenta eleverna är både godvilliga och motvilliga, vilket skiljer 
dem från de övriga. De försöker ömsom anpassa sig, ömsom frigöra sig, 
och här kan det finnas inslag som påminner om ett godvilligt respektive 
frihetligt förhållningssätt, men till skillnad från dem är det ingetdera som 
fungerar. I det ambivalenta förhållningssättet finns klara inslag av presta-
tionskrav, liksom hos elever med ett prestationsinriktat förhållningssätt. 
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Till skillnad från dem klarar de ambivalenta eleverna sällan att hantera 
kraven och de inre konflikterna och lösa dessa dilemman, vilket däremot 
de prestationsinriktade eleverna förmår. Därigenom uppnår de senare 
måttliga till goda resultat till priset av en hög stressnivå. 

Det är relativt stort avstånd mellan det prestationsinriktade och det 
frihetliga förhållningssättet. Elever med ett frihetligt förhållningssätt 
lyckas, till skillnad från prestationsinriktade elever, ofta uppnå utmärkta 
prestationer utan att det kostar dem vare sig sinnesro eller fritid. De 
förenar med andra ord goda prestationer med låg ångestnivå. De ambi-
valenta förenar istället låga eller ojämna prestationer med hög ångest-
nivå, en betydligt sämre kombination. Det frihetliga förhållningssättet 
inkluderar gott självförtroende, självkännedom och rimlig självbild, 
förståelse för skolans krav och möjligheter, god förmåga till kommuni-
kation osv. De frihetliga eleverna har perspektiv på sig själva, lärarna 
och skolsystemet, vilket gör att de i regel klarar sig fint. Avsaknad av 
tvivel och inre konflikter sparar mycket kraft och energi, vilket även 
kännetecknar elever med ett godvilligt förhållningssätt. De har dock ett 
mer begränsat synfält än de frihetliga eleverna och är mer inriktade på att 
’göra ett bra jobb’. Beroende respektive självständighet i förhållande till 
handledaren växlar lite inom de frihetliga och godvilliga kategorierna. 
En del godvilliga elever uttrycker respekt och förtroende för handledaren 
som sakkunnig, andra har fått smak på att verkligen ’göra något själv’. 
Några frihetliga elever saknar handledare som med dialog och respons 
kan fungera som bollplank. Frihetliga elever som känner motstånd el-
ler ambivalens förmår hantera sitt dilemma på ett konstruktivt sätt. En 
översikt över några väsentliga aspekter av de olika förhållningssätten 
görs i Tabell 2 på nästa sida.

I en tabell får texten med nödvändighet formen av koncentrat, vilket 
innebär att nyanserna försvinner. Tabell 2 ska läsas som en beskrivning 
av essensen i några centrala dimensioner i respektive förhållningssätt. 
För att åstadkomma det krävs att skillnaderna mellan kategorierna po-
ängteras. I realiteten är dock inte gränserna absoluta och individerna 
inom samma kategori är inte heller helt lika varandra. Med dessa förbe-
håll kan tabellen ändå bidra till att ge en samlad bild av de olika förhåll-
ningssätten. För att skapa ytterligare överblick har kategorierna placerats 
i ett så kallat utfallsrum, se Figur 1 på nästa sida, som åskådliggör deras 
inbördes positioner (jfr Österlind, 1998 s. 102, 2001 s. 43). 
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Figur 1 nedan visar, på ett förenklat sätt, avstånd och närhet mellan de 
olika kategorierna. Exempelvis är upplevelsen av frihet större hos elever 
med ett frihetligt eller godvilligt förhållningssätt medan upplevelsen 
av tvång finns hos elever med ett prestationsinriktat, ambivalent eller 
oreflekterat förhållningssätt, och är mest uttalad när det gäller det ambi-
valenta förhållningssättet. 

Figur 1. Schematisk bild av kategoriernas inbördes positioner i relation till 
två dimensioner, elevernas agerande som självständigt/anpassat och ele ver-
nas upplevelse av frihet/tvång.

Tabell 2. Översikt över vissa dimensioner i elevernas förhållningssätt.

Förhållningssätt   Känsloläge Argument   Handledarens
roll

Frihetligt Resonerande, 
konstruktivt

Intresse, 
fördjupning

Samtalspartner,
bollplank

Prestations-
inriktat

Stressat, 
kravfyllt

Ansvar, test,
urval

Bedömare av  
processen

Godvilligt Positivt, 
engagerat

Lära sig, 
förbereda sig

Mentor eller 
statist

Oreflekterat Skeptiskt, 
handfallet

Vet inte, 
förberedelse?

Oklar och/eller
perifer

Ambivalent Frustrerat, 
kluvet

Ansvar, 
planering

Laddad, 
betydelsefull

  Självständigt

 Frihetligt
   Prestationsinr.
 Frihet    Tvång
 Godvilligt     Ambivalent

   Oreflekterat

  Anpassat
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Notera att upplevelsen av frihet kan vara påtaglig även i fall där eleven 
godvilligt i hög grad anpassar sitt agerande, och att prestationsinriktade 
elever agerar relativt självständigt men ändå upplever anpassningskra-
ven som begränsande. Ett annat sätt att beskriva kategoriernas inbördes 
förhållande är deras storlek (se Tabell 3). 

Tabell 3. Kategoriernas storlek. 

Förhållningssätt Antal elever

Frihetligt          9

Prestationsinriktat          3

Godvilligt        12

Oreflekterat          5

Ambivalent          4

Totalt        33

Antalet elever i de olika kategorierna varierar från 12 till 3. Vanligast 
är de frihetliga och godvilliga förhållningssätten. De kan betraktas som 
relativt oproblematiska ur pedagogisk synvinkel. I övriga fall rör det sig 
om en handfull elever i varje kategori. Att antalet elever med förhåll-
ningssätt präglade av prestationskrav, brist på reflektion eller ambivalens 
inte är så stort betyder inte att dessa förhållningssätt kan lämnas därhän. 
Tvärtom är de problematiska både ur ett pedagogiskt perspektiv och 
ur individuell synvinkel, och sammanlagt omfattas de av en tredjedel 
av eleverna i studien. I det följande avsnittet relateras elevernas för-
hållningssätt till deras val av gymnasieprogram och till deras betyg på 
projektarbetet.

Gymnasieprogram, förhållningssätt och betyg
I det föregående avsnittet presenterades de olika förhållningssätten till 
projektarbetet, deras respektive kännetecken och skillnader, och deras 
betydelse i relation till varandra. Här redovisas faktorer som placerar 
förhållningssätten i ett något större sammanhang. Nedan beskrivs först 
elevgruppens fördelning på olika gymnasieprogram. Sedan presenteras 
relationen mellan förhållningssätt, gymnasieprogram och betyg på pro-
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jektarbetet. Slutligen granskas vilken typ av projektarbeten som löper 
störst risk att misslyckas och fall där eleverna inte anser att de lärt sig 
något i samband med projektarbetet.

Intervjuer har genomförts med 33 ungdomar, 14 flickor och 19 pojkar, 
som går sitt tredje år på gymnasiet. Eleverna går på tio olika gymnasie-
program, varav ett par specialiserade och riksrekryterande. Ett par elever 
går på friskolor. En elev har betyg från individuella programmet men har 
följt undervisningen inom ett nationellt program och har därför räknats 
dit. Samhällsvetenskapsprogrammet är mest frekvent med 16 elever, 
inklusive en elev som går på humanvetarprogrammet. På Naturveten-
skapsprogrammet går 5 elever, och Medieprogrammet representeras av 
4 elever. Övriga elever går på Barn- och fritidsprogrammet (1), Estetiska 
programmet (1), Hotell- och restaurangprogrammet (2), Byggprogram-
met (1), Elprogrammet (2), samt Industriprogrammet (1).

Antalet elever är för litet för att fortsättningsvis redovisa varje pro-
gram för sig, därför har programmen sammanförts till tre kategorier. 
Studieförberedande program inkluderar Naturvetenskaps- och Sam-
hällsvetenskapsprogrammet. I det som här kallas sektorsförberedande 
program ingår Media-, Barn- och fritids- samt Estetiska programmet. 
Yrkesförberedande program representeras av Hotell- och restaurang, 
El-, Bygg- och Industriprogrammet. Av de 33 eleverna går 21 på ren-
odlat studieförberedande program, 6 elever går på sektorsförberedande 
program och 6 elever går på yrkesförberedande program. Efter denna 
information om elevgruppens fördelning på olika gymnasieprogram 
presenteras i Tabell 4 elevernas förhållningssätt i relation till de olika 
programkategorierna.

Tabell 4. Elevernas förhållningssätt och gymnasieprogram.

Förhållningssätt Studie-
förberedande

Sektors-
förberedande

Yrkes-
förberedande

Totalt

Frihetligt       8           1        –     9

Prestationsinr.        1             2        –     3

Godvilligt        7             2         3   12

Oreflekterat        1              1         3     5

Ambivalent        4             –        –     4

Totalt      21           6         6   33
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Det frihetliga förhållningssättet domineras av elever från studieförbere-
dande program, främst samhällsprogrammet. Elever med ett godvilligt 
förhållningssätt utgör en blandad grupp från alla program. Elever med 
ett oreflekterat förhållningssätt går med ett undantag på sektors- eller 
yrkesförberedande program. Elever med ett ambivalent förhållningssätt 
går på samhällsprogrammet. Elever på yrkesförberedande program har 
ett godvilligt eller oreflekterat förhållningssätt till projektarbetet. 

I Tabell 5, nedan, presenteras elevernas förhållningssätt i relation till 
betygen på projektarbetet. Fem olika beteckningar har använts, Mycket 
Väl Godkänd (MVG), Väl Godkänd (VG) Godkänd (G), Icke Godkänd 
(IG) samt Betyg saknas (–). 

Tabell 5. Elevernas förhållningssätt och betyg på projektarbetet.

Förhållningssätt   MVG     VG
   

     G
      

   IG Betyg
saknas

Totalt

Frihetligt      4      2       2      1     –      9

Prestationsinr.      2      –       –      –     1      3

Godvilligt      6         3       1      1     1    12

Oreflekterat      –      3       –      2     –      5

Ambivalent      –      3       –      1     –      4

Totalt    12    11       3      5     2    33

Tabell 5 visar hur förekomsten av höga och låga betyg varierar med de 
olika förhållningssätten. Betygsfördelningen är relativt likartad bland 
elever med ett frihetligt och ett godvilligt förhållningssätt. De två pre-
stationsinriktade elever som lämnat in ett arbete har båda fått högsta 
betyg. Icke godkänt är vanligare bland elever med ett ambivalent eller 
oreflekterat förhållningssätt. Eftersom eleverna är så pass få kan man 
inte dra några bestämda slutsatser, men det går att utläsa två tydliga 
tendenser. Betyget G är relativt sällsynt – mindre vanligt än IG – och 
elevernas förhållningssätt till projektarbetet samvarierar med deras be-
tyg. Om man  istället kombinerar gymnasieprogram och betyg framträder 
en del intressanta drag. På grund av att det föreligger tydliga skillnader 
mellan Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammen redovi-
sas de studieförberedande programmen även var för sig (se Tabell 6 på 
nästa sida). 
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Tabell 6. Gymnasieprogram och betyg.

Program MVG VG   G   IG/– Totalt
Studieförb.
NV / SP

   8
  0 / 8

   7
 1 / 6

   1
  1 / 0

    5
    3 / 2

 21 
  5 / 16

Sektorsförb.    3    1    1      1    6

Yrkesförb.    1    3    1      1    6

Totalt  12  11    3     7  33

Tabell 6 visar att elever på  NV-programmet haft stora svårigheter, tre av 
fem har fått IG, en har fått G och bara en av fem når upp till medelbetyget 
VG. En annan iakttagelse är att det verkar svårast att erövra MVG på 
de yrkesförberedande programmen. Endast en elev har gjort det, men 
det projektarbetet genomfördes utan anknytning till vare sig program-
mål eller karaktärsämnen, i samarbete med elever och handledare från 
andra program. Med andra ord tycks det ha varit lättare för eleverna 
(och lärarna?) att hantera kursen projektarbete inom ramen för Sam-
hällsvetenskapsprogrammet och de sektorsförberedande programmen. 
Om det är en generell tendens och vad den i så fall beror på förtjänar att 
studeras ytterligare.

Projekt som inte varit framgångsrika
Alla projektarbeten har inte varit lyckade. Projektarbeten som inte varit 
framgångsrika antingen i termer av uteblivna betyg eller i termer av 
uteblivet lärande förtjänar en närmare granskning. Vad är det som kän-
netecknar de projekt och processer där eleven fått betyget icke godkänt 
respektive de fall där eleverna upplever att de inte har lärt sig något av 
arbetet? Dessa faktorer relateras till elevernas förhållningssätt och karak-
tären på elevernas projektarbeten samt om eleverna beskrivit allvarliga 
svårigheter i samband med ämnesval eller handledning. 

I alla intervjuer ställs en direkt fråga om vad eleverna har lärt sig. 
Majoriteten av eleverna anser att de lärt sig något nytt genom projektar-
betet. Svaren hänvisar antingen till deras aktuella projekt, på detaljnivå 
eller mer övergripande, eller till mer generella förmågor som att lära 
sig planera, samarbeta och ta initiativ. Åtta elever har svarat att de lärt 
sig väldigt lite eller ”i princip ingenting” (4). Bland de åtta elever som 
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spontant svarar att de inte lärt sig något återfinns 3 av 4 ambivalenta, 4 
av 5 oreflekterade och 1 av de 2 prestationsinriktade som lämnat in ett 
projektarbete. En möjlig förklaring är att eleverna inte själva ser eller 
kan formulera vad de har lärt sig. Den prestationsinriktade eleven, som 
framgångsrikt genomfört ett omfattande och krävande projekt, svarar 
t.ex. ”jag har väl lärt mig, kanske, vad man ska förbättra till nästa gång” 
(6). En annan möjlighet är att eleverna av olika anledningar faktiskt 
inte har lärt sig något nytt. Kanske på grund av att eleven har valt ett 
välkänt ämne och arbetat utan kontakt med sin handledare, eller kanske 
för att ’gnistan’ saknats och den egna satsningen uteblivit, t.ex. för att 
ämnesvalet inte blivit rätt. 

Åtta elever har alltså på en direkt fråga svarat att de lärt sig väldigt 
lite eller ingenting, och fem elever har fått betyget IG på ett inlämnat 
projektarbete. Tillsammans utgör de en grupp på tio elever där hälften 
fått bra betyg men inte anser att de lärt sig något, medan några av de 
som fått betyget IG menar att de lärt sig en hel del. Som synes finns 
inget direkt samband mellan elevens betyg och elevens upplevelse av 
nya erfarenheter och insikter. Om vi istället ser till projektens karaktär 
framträder ett mönster. Av 13 individuella projekt har sju resulterat i 
IG eller inget upplevt lärande, medan av 18 projekt som genomförts i 
par eller grupp har endast tre resulterat i IG eller inget upplevt lärande. 
Det finns inga exempel i materialet på grupparbeten som havererat på 
grund av samarbetsproblem. Däremot finns ett par exempel på elever 
som lämnat sina projektgrupper. De som påbörjat ett grupparbete men 
sedan lämnat gruppen har inte genomfört något annat projektarbete. I 
två fall har eleverna vid tidpunkten för intervjun lämnat in sina arbeten 
och betraktat dem som fullgjorda men fått betyget IG. I båda fallen 
handlar det om individuella uppsatsarbeten. Även bland de godkända 
uppsatserna finns flera elever med negativa erfarenheter av projektar-
betet. Sammanfattningsvis, fyra av fem IG gavs till enskilda uppsatser 
(den femte blev underkänd på den skriftliga delen av ett praktiskt projekt 
i grupp) och sex av tio uppsatsprojekt har lett till underkännande och/
eller uteblivet lärande. Uppsatser framstår därmed som den mest riskabla 
formen av projektarbete och elever som valt att på egen hand skriva en 
uppsats löper störst risk att misslyckas.

För nästan var fjärde elev har ämnesvalet varit en källa till stora svå-
righeter, som ibland lett till att projektarbetet inte fullföljts. Svårigheterna 
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är av två slag, dels elever som gjort ett tämligen slumpartat, oengagerat 
ämnesval, dels elever som försökt men inte lyckats formulera ett eget 
intresse eller förena det med skolans krav. Mindre lyckade ämnesval 
förekommer i regel inte isolerade utan i samband med andra problem, ex-
empelvis i handledarkontakten. Sammanlagt sju elever beskriver större 
svårigheter i relation till handledningen. Fyra av dem har fått betyget IG 
och/eller anser att de inte lärt sig något och alla fyra har bedrivit enskilda 
uppsatsprojekt. Övriga som beskriver stora problem med handledningen 
har arbetat i par eller ingått i en grupp. De har lyckats klara sina projekt, 
ibland med högsta betyg, kanske på grund av att gemensamma projekt 
minskar elevernas utsatthet och beroende av handledarkontakt.

Sammanfattande kommentar
På sätt och vis är det svårt att betrakta kursen projektarbete som ett enhet-
ligt fenomen, eftersom elevernas projekt varierar till innehåll och form. 
Det är skillnad mellan att producera något helt nytt eller något som går 
på rutin, att skriva en individuell uppsats eller att i grupp genomföra ett 
utåtriktat arrangemang. Å andra sidan är kursen projektarbete gemensam 
för alla gymnasieprogram och därmed en företeelse som alla elever är 
tvungna att förhålla sig till, på ett eller annat sätt. 

Datamaterialet visar på stora variationer beträffande hur projektarbe-
tet har förberetts, introducerats, handletts och bedömts. Som exempel 
kan nämnas projektarbeten utan formulerat syfte, utan projektplan, utan 
handledning och fall där loggbok och skriftlig rapport lämnats in långt 
innan själva produkten är färdig. Det förekommer även solskenshisto-
rier där elever fortsätter att utveckla sitt arbete efter att det formellt är 
avslutat, och exempel på positiv och stimulerande handledarkontakt. 
För några elever har projektarbetet blivit en stor utmaning som de kla-
rat på ett utmärkt sätt, för andra en betungande skoluppgift som ibland 
misslyckats.

Det råder stora variationer mellan olika skolor, och även mellan olika 
program på samma skolor. Hanteringen av kravet på anknytning till 
pro grammålen skiljer sig t.ex. påtagligt. I vissa fall hävdas det som odis-
kutabelt, i andra fall är det förhandlingsbart och man kan få dispens, i 
ytterligare andra fall nämns det som önskvärt eller lämnas helt enkelt 
öppet. Även kraven på skriftliga inslag varierar kraftigt, både beträffande 
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omfattning och innehåll. Medbedömare är ett okänt inslag för flertalet 
elever, men en realitet för ett fåtal. Handledningens kvalitet och omfatt-
ning varierar enormt, enligt elevernas utsagor.

När det gäller elevernas förhållningssätt till projektarbetet kan man 
notera två stora kategorier.  Vanligast förekommande är ett frihetligt 
eller godvilligt förhållningssätt. Att de omfattas av mer än hälften av 
eleverna kan eventuellt kopplas till gymnasiet som frivillig skolform. 
Det kan dock inte vara hela förklaringen eftersom många elever inte 
utvecklat lika konstruktiva sätt att förhålla sig trots att gymnasieskolan 
rent formellt är frivillig även för dem. Det är tydligt att ett ambivalent, 
oreflekterat eller prestationsinriktat förhållningssätt är förknippat med 
svårigheter i relation till projektarbetet. 

De prestationsinriktade eleverna fokuserar inte på vad de ska lära sig 
utan på prestation och bedömning. De uttrycker också att de inte mår bra, 
de känner sig stressade av skolans krav på ett sätt som inte liknar övriga 
elevers upplevelser. Båda aspekterna måste betraktas som problematiska, 
med tanke på inlärning och personlig utveckling men även med hänsyn 
till hälsoaspekter. Det prestationsinriktade förhållningssättet skulle med 
andra ord behöva motverkas eller mildras. Även det ambivalenta och 
det oreflekterade förhållningssättet medför svårigheter i relation till pro-
jektarbetet, i form av inre och yttre konflikter eller svårigheter att förstå 
meningen med vissa inslag. 

Det är inte möjligt att slå fast i vilken grad förhållningssätten orsakar 
problemen eller utvecklas som en konsekvens av olika svårigheter. Det 
handlar om ett samspel mellan elevens (framväxande) förhållningssätt, 
tidigare (skol)erfarenheter, uppgiftens karaktär, arbetsprocessen och 
yttre förutsättningar. Att antalet elever med ett förhållningssätt präglat 
av prestationskrav, brist på reflektion eller ambivalens inte är så stort 
betyder inte att dessa förhållningssätt kan lämnas därhän. Tvärtom är de 
problematiska både ur pedagogisk och individuell synvinkel, och sam-
manlagt omfattas de av en tredjedel av eleverna i studien.

Det finns ett samband mellan elevernas gymnasieprogram, förhåll-
ningssätt till projektarbetet och betyg på projektarbetet. Det frihetliga 
förhållningssättet dominerar bland elever på studieförberedande pro-
gram. Proportionellt sett är betyget IG betydligt vanligare bland elever 
med ett oreflekterat eller ambivalent förhållningssätt. Betyget G är säll-
synt – mindre vanligt än IG – och betygen samvarierar med elevernas 
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gymnasieprogram och förhållningssätt till projektarbetet. Att betyget G 
är ovanligt tyder på att projektarbetet antingen lyckas eller havererar, 
vilket gör det till ett i skolsammanhang ovanligt högriskföretag. Utfallet 
kan ses även i relation till elevernas upplevda lärande. Åtta elever säger 
att de lärt sig väldigt lite, eller ingenting. En möjlig förklaring är att 
eleverna inte själva ser eller kan formulera vad de har lärt sig. En annan 
möjlighet är att eleverna av olika anledningar faktiskt inte har lärt sig 
något nytt, exempelvis om de arbetat ensamma med ett ämne som inte 
inspirerat dem. 

Sammanlagt sju elever beskriver större svårigheter i relation till hand-
ledningen, fyra av dem har arbetat enskilt och fått IG och/eller inte lärt 
sig något. De elever som arbetat tillsammans med andra har klarat av att 
genomföra sina projekt, fått betyg och lärt sig något, trots problem med 
handledningen. Gemensamma projekt tycks minska elevernas beroende 
av en fungerande handledarkontakt. Enskilda uppsatser framstår åter som 
den mest krävande formen av projektarbete. 

Totalt sju av trettiotre elever saknar betyg eller har fått sitt projektar-
bete underkänt. Eleverna på Naturvetenskapsprogrammet har haft stora 
svårigheter, och bara en av fem når upp till medelbetyget, VG. Det verkar 
också svårt att erövra MVG på de yrkesförberedande programmen. Med 
andra ord tycks det ha varit lättare för lärare och elever att hantera kursen 
projektarbete inom ramen för Samhällsprogrammet och de sektorsför-
beredande programmen. 
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Diskussion

Införandet av ett projektarbete (100 p) på samtliga gymnasieprogram 
har inneburit en påtaglig förändring, bland annat motiverad av behovet 
av skolutveckling och ett eftersträvat möte mellan skola och arbets-
liv. I kommentarerna till kursplanen för projektarbetet framhålls att det 
inom samtliga gymnasieprogram bör vara möjligt att ”tillsammans med 
arbetslivet ta fram verkliga arbetsuppgifter” (Gy 2000:20, s. 12). En 
sådan anknytning har tidigare förekommit inom de yrkesförberedande 
programmen, men varit sällsynt inom de studieförberedande program-
men. Kraven på kontinuerlig dokumentation och skriftlig reflektion, och 
inte minst projektarbetets omfattning har framstått som något nytt och 
ovant. I detta avsnitt diskuteras några av projektarbetets problematiska 
delar – omfattning, ämnesval, handledning och bedömning. Avslutnings-
vis berörs även den sociokulturella kontexten.

Projektarbetets problematiska aspekter
Ett stort antal elever med olika förhållningssätt till projektarbetet ut-
trycker att 100 poäng är alltför omfattande. De menar att omfattningen 
i sig leder till att det känns oöverstigligt. Det blir svårt att välja, svårt att 
komma igång, svårt att överblicka och svårt att fullfölja. De menar också 
att projektarbetstiden, från mer än ett år till knappt ett läsår, är onödigt 
lång, vilket leder till att man skjuter upp arbetet, hinner glömma bort vad 
man gjorde i starten när det blivit dags att sammanfatta osv. I praktiken 
ordnar eleverna själva en kortare projekttid genom att inte starta förrän 
ett par månader (ner till en vecka) innan arbetet ska vara inlämnat. En 
lösning, som någon elev föreslår, vore att minska omfattningen till 50 
poäng. Detta förslag, som även framförs av ett antal elever i Skolverkets 
utvärdering får dock inte stöd av Gerrevall och Håkansson (2005). De 
konstaterar att ”ett år är ur ett ungdomsperspektiv en lång period att 
överblicka. Det är också så att det året är fyllt av andra kurser /…/ Pro-
jektarbetet ligger alltså där som en ryggsäck, eller ett dåligt samvete…” 
(s. 127). Trots detta menar de att omfattningen är rimlig. En halvering 
av kursen skulle omöjliggjort flertalet av de nu genomförda projekten 
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och de som skulle förlora mest på detta är eleverna, enligt Gerrevall 
och Håkansson. Det är dock sannolikt att den slutsatsen färgas av det 
faktum att enbart elever som lyckats fullfölja sitt projektarbete ingår i 
deras utvärdering. 

Arbetslivsanknytning, programmål och ämnesval
Upprinnelsen till projektarbetet var dels resonemang kring behovet av 
högre kvalitet i de yrkesförberedande utbildningarna och tanken på en yr-
kesexamen, dels en intention att stimulera gymnasieskolans utveckling. 
Så småningom infördes ett projektarbete på samtliga program, som skul-
le genomföras inom ramen för karaktärsämnena och med anknytning till 
arbetslivet. Hittills förefaller projekt med direkt koppling till arbetslivet 
ovanliga. Ingen av de 33 eleverna i undersökningen arbetar på uppdrag 
utifrån, även om vissa projekt inom yrkesförberedande och sektorsförbe-
redande program har en tydlig inriktning mot verksamhetsområdet. Detta 
stämmer överens med resultatet från Skolverkets utvärdering, där man 
framhåller att kravet på arbetslivsanknytning blivit övermäktigt under 
det första året (Gerrevall & Håkansson, 2005). Sådan anknytning tycks 
alltså ovanlig även andra året kursen genomförs. De arbetsplatsförlagda 
projekt på NV- och SP-programmen som Fredriksson (2007) utgår från i 
sin studie måste betraktas som intressanta avvikelser i sammanhanget.

Variationen i fråga om anknytning till programmålen är stor. På vissa 
skolor är det ett odiskutabelt krav, på andra en allmän rekommendation 
och på ytterligare andra något som går att komma ifrån – förutsatt att 
man känner till det och kan förhandla, vill säga. Villkoren kan även 
variera mellan program på en och samma skola. Detta kan antas ha stor 
betydelse för elevernas motivation, som ju projektarbetet skulle bygga 
på, och är därför ingen detaljfråga. Det är allvarligt, inte minst för elev-
ernas känsla av rättvisa, om grundläggande kriterier får så skiftande 
uttolkning. Gerrevall och Håkansson (2005) redovisar inte mindre än 
fyra olika tolkningar av kursplanens formulering om att programmålen 
ska styra valet av uppgift. Två tolkningar utgår från innehållet och av-
gränsar möjliga projektarbeten antingen i förhållande till programmets 
ämnen och ämnesområden eller i förhållande till de verksamhetsområ-
den som programmet är inriktat mot. Två tolkningar utgår från arbets-
formen, varav en betraktar utvecklingen av kompetenser formulerade i 
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programmålen som överordnade ett (ämnes)innehåll, medan den andra 
innebär att man betraktar projektarbetsformen i sig som ett specifikt kun-
skapsområde. Även om samtliga tolkningar är möjliga, rekommenderar 
Gerrevall och Håkansson (2005) innehållsliga avgränsningar, av hänsyn 
till lärarnas kunskaper och handledningens kvalitet men också för att 
tydliggöra programmets centrala delar för t.ex. arbetslivet. Avvägningen 
är inte enkel, men för att undvika orättvisor krävs en enhetlig praxis. 
Med hänsyn till elevernas motivation är en vid definition befogad, med 
hänsyn till programmålen och elevernas lärande är en sådan definition 
inte lika självklar.

Balansen mellan ämnes-/yrkesrelevans och studerandeintresse är ett 
generellt dilemma i samband med projektarbete som undervisningsform 
(Holm-Larsen, 2002). Tankefiguren bakom kombinationen ’projektar-
bete med anknytning till programmålen’ utgår från antagandet om en 
ideal situation där eleverna trivs, går på det program de valt i första 
hand och känner att det passar dem. Dessvärre ser ju inte situationen ut 
så för alla. Ett stort antal elever söker aldrig till sitt förstahandsalternativ 
eftersom de vet på förhand att deras betyg inte räcker (jfr Broady m.fl., 
2000). Det som i statistiken ser ut som förstahandsval kan i realiteten 
vara andra- eller tredjehandsval, för att inte tala om situationen för de 
elever som helst skulle vilja arbeta. Även elever som kommit in på sitt 
förstahandsval kan ha upptäckt att det inte var vad de hoppats på, eller 
kan ha ändrat intresseinriktning under åren. Detta innebär att kravet på 
programanknytning, vilket är rimligt ur ett yrkesutbildningsperspektiv, 
kan komma att stå i motsättning till den övergripande avsikten med 
projektarbetet som ett tillfälle för eleven att inom skolans ram fördjupa 
sig inom ett intresseområde.

Till projektarbetsformens fördelar hör möjligheten att utgå från de(n) 
studerandes egna intressen för att därigenom öka motivationen att lära. 
Men det som låter invändningsfritt kan vara bedrägligt. Eleverna kan 
t.ex. behöva stimulans för att formulera ett projekt som innebär att de 
vidgar sina vyer genom att arbeta med något de inte redan känner till. 
Intressebegreppet är varken entydigt eller självklart (Forsberg & Öster-
lind, 2006). Att ge eleverna frihet att göra vad de vill kan leda till såväl 
meningsfulla som tämligen meningslösa aktiviteter (Naeslund, 2001, 
2005). Utan impulser utifrån kan elevernas val bli relativt begränsade, 
kanske rent av oinspirerade och slentrianmässiga. Om projektvalet blir 
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fel får det allvarliga konsekvenser för eleven, vilket framgår av resultatet. 
Eftersom stora, diffusa uppgifter kan vara särskilt svåra att ta sig an (jfr 
Kallós, 1979; Petterson & Åsén, 1989) är handledningen helt central i 
projektarbetets inledande skede.

Handledning, lärarnas förutsättningar och föräldrarnas roll
Handledningen tycks variera avsevärt i omfattning och kvalitet. Mest 
påtagliga är skillnader i handledningsfrekvens och handledarens till-
gänglighet. Antalet handledningstillfällen kan enligt elevernas utsagor 
vara från i princip noll – kanske ett inledande samtal och eventuellt 
några ord i samband med inlämnandet – till närmast daglig, informell 
kontakt. Formerna är många, och de kan även stämma mer eller mindre 
med elevernas behov. I vissa fall anser eleverna att de inte behövt någon 
handledning, kanske för att ingen lärare på skolan är kunnig i deras ämne, 
i andra fall beskriver eleverna hur de upprepade gånger sökt kontakt 
med handledaren utan att lyckas. En del elever har haft en förutsägbar 
situation med inbokade möten, t.ex. varje vecka eller en gång i månaden. 
Troligen beror olikheterna delvis på vilken fortbildning lärarna fått och 
hur pass mycket arbetstid som avsatts för handledning. Dessa faktorer 
faller utanför undersökningens ram men kan antas ha stor betydelse för 
den handledning eleverna möter. 

En slutsats är att eleverna arbetar under fundamentalt olika villkor. 
Mest bekymmersamt är det när elever som söker vägledning inte får det. 
Detta slår hårdast mot de elever som inte kan få hjälp hemifrån eller kan 
ordna handledning på annat sätt. Men även i de fall där eleverna själva i 
det närmaste väljer bort all handledning, och tillåts göra det, anser jag att 
man från skolans sida gör det alltför enkelt för sig, något som även en del 
elever uttryckt. En sådan hantering har starka inslag av laissez-faire men 
ansvaret för den här kursen, liksom för alla andra kurser, vilar rimligtvis 
på både eleven och skolan. Eftersom projektarbetet är ett obligatoriskt 
inslag i skolans verksamhet bör lärarna få möjlighet att utveckla sin 
kompetens att handleda elever med skiftande attityder och erfarenheter, 
dessutom bör skolan som organisation ha beredskap och rutiner för de 
fall där samspelet inte fungerar.

Man kan anta att de stora skillnaderna i hur kursen har introducerats 
och hur eleverna har förberetts avspeglar lärarnas och skolledningarnas 
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egen beredskap, förberedelser och fortbildning. Lundström (2007) häv-
dar att det finns ”en stor klyfta mellan skolverkligheten och idealmodeller 
av implementering, lärande gemenskaper och liknande organisations-
teoretiska modeller” (s. 217). Lundström menar att lärarnas positiva 
in ställning till kursen projektarbete och deras lojalitet i arbetet med att 
införa den motsäger föreställningen om lärarkulturer som motståndskul-
turer. Lärarnas arbete med att utveckla kursen beskrivs av Lundström 
som ett ”arbete i motvind, något som blir hyfsat, trots allt, tack vare hög 
arbetsmoral och stor erfarenhet” (2007 s. 217).

Att handledningen inte alltid fungerar tillfredsställande kan som sagt 
ha många orsaker. Den mest uppenbara är lärarnas möjligheter till för-
beredelse och tid eller brist på tid för varje handledningsuppdrag. Pro-
jektarbetsformen är inte ett sätt att spara resurser, snarare tvärtom (jfr. 
Christensen, 2006; Fredriksson, 2007; Illeris, 1999; Lundström, 2007), 
men kursen har i regel inte tilldelats särskilda medel. ”Ersättningen i 
tid för handledning under projektarbetet har varit en kritisk fråga. /…/ 
Kursen erhåller samma resurser som andra kurser gör” (Gerrevall & 
Håkansson, 2005 s. 129). Andra orsaker är att elever inte alltid förstår 
hur de kan utnyttja handledningen och få hjälp att föra arbetet framåt (jfr 
Carlgren, 1997; Lindblad, 1994), och att de ibland väljer att avstå från 
kontakt med handledaren (Ståhle, 2006; Österlind, 2005). Utan hand-
ledning finns en risk att självständigt skolarbete, som t.ex. projektarbe-
tet, inte leder till utveckling och lärande (Swahn, 2006; Nilsson, 2002; 
Söderström, 2006). 

Christensen (2005) tar upp elevers behov av stöd och handledning 
i samband med självständigt skolarbete. Om stödet från skolan uteblir 
söker de elever som har möjlighet istället informell handledning hem   
ifrån. Elevers behov av stöd belyses också av Högdin (2007), som i en 
stor enkätundersökning av elever i årskurs 7–9 funnit att föräldrarnas 
stöd och intresse är avgörande för pojkars engagemang i skolarbetet, 
medan flickors engagemang är starkt kopplat till lärarnas stöd. Om man 
applicerar Högdins resultat på projektarbetet skulle slutsatsen bli att för 
pojkar är föräldrastöd av stor betydelse, men för de som inte får det stödet 
hemma blir istället lärarstödet betydelsefullt. För flickor däremot är stöd 
från handledaren av största betydelse, eftersom uteblivet lärarstöd inte 
uppvägs av stöd hemifrån.

Särskilda resurser för handledning skulle onekligen underlätta för 
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både lärare och elever och bidra till större likvärdighet i förutsättningar 
och bedömning. Med klara regler blir det lättare för skolorna att ge 
eleverna tydlig information. På den punkten är variationen stor mellan 
skolorna, men det kan betraktas som en följd av de oklara eller otillräck-
ligt förankrade förutsättningarna. Trots att kursplanen ställer elevens 
självständighet mot behovet av handledning, samtidigt som handledaren 
ska stötta och ge råd, är min slutsats att utan kontinuerlig handledning 
är kursmålen och betygskriterierna i princip ouppnåeliga.

Skriftliga inslag, bedömning och betyg
En stötesten gäller de skriftliga inslagen i projektarbetet. Vad ska finnas 
med i den obligatoriska rapporten? Är kraven absoluta eller kan man 
göra undantag? Dessa frågor saknar entydiga svar. Synen på de skriftliga 
inslagen varierar mellan olika handledare, vilket inte gör det enklare 
för eleverna. En elev i studien lämnade t.ex. in sin projektrapport långt 
innan slutprodukten var färdig. Många har genomfört sitt projektarbete 
utan att alla skriftliga delar funnits med. I vissa fall har det lett till un-
derkännande, i andra fall har det inte varit något större problem. Det 
anmärkningsvärda är att det finns så många synsätt trots att det finns 
tydliga anvisningar, och skillnaderna i synsätt kan få stora konsekvenser 
på längre sikt med tanke på gymnasiebetyget som urvalsinstrument till 
högre studier. 

En del elever framhåller att projektarbetet sällan genomförs som det 
var tänkt och att man inte alls lär sig det som var avsikten med projekt-
arbetet, snarare tvärt om, man lär sig att fejka så det ska se bra ut. En del 
elever gör det troligen av lättja, andra som ett led i en strategi, men för 
vissa är att skriva av en kompis kanske den enda möjligheten de ser för att 
bli godkända. Några elever tar också upp frågor kring fusk och orättvisor 
av olika slag och några går så långt som att säga att man i projektarbetet 
’lära sig att luras’ och ’blir bättre på att ljuga’. Frågan om fusk är kom-
plex och uppenbarligen aktuell, men i materialet saknas underlag för en 
fördjupad diskussion. Att kraven och arbetsvillkoren varierar så påtagligt 
bidrar sannolikt till vissa elevers intryck av slump och godtycke. Det kan 
i sin tur medföra att deras arbetsmoral och arbetslust minskar. 

Vad är det som bedöms – arbetsprocessen, slutprodukten eller den 
skriftliga redovisningen? Vilket är huvudsaken? Eleverna i studien är 
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osäkra på svaren. Endast ett fåtal elever i studien har hört talas om med-
bedömare. Någon enstaka vet också att medbedömaren kan vara en sak-
kunnig person som kommer utifrån. Det stora flertalet elever tycks dock 
inte känna till detta. Lärare som medbedömare nämns i något fall, men 
den gängse beskrivningen är att handledaren ensam sätter betyget. En del 
elever har upplevt brist på information och tydliga kriterier och saknat 
respons på sitt arbete, trots att de aktivt sökt svar på sina frågor. Andra 
elever har inte insett vilka frågor de borde ställa, men det är delvis ett an-
nat problem. Förberedelserna inför kursen har i vissa fall varit grundliga 
och systematiska, i andra fall närmast obefintliga. Man kan hänföra en 
del av dessa brister till att studien gjordes första och andra året efter att 
projektarbetet införts, men det ändrar inte situationen för alla de elever 
som gick ut gymnasiet 2003 och 2004. ’Projektarbetet är ett lotteri’, som 
en elev uttrycker det. 

Elevernas känsla av osäkerhet stämmer med Fredrikssons (2007) re-
sultat, att bedömare lägger väldigt olika vikt vid process och produkt. 
Fred riksson drar slutsatsen att kvaliteten i betygsättningen kan ifrågasät-
tas. Han konstaterar att bedömarna, i strid med gällande bestämmelser, 
använder en kompensatorisk syn på G-nivån när ”de sätter G trots att 
inte alla mål är uppfyllda. Det verkar vidare som att normalprestationen 
betraktas som högre än G-nivån då denna ofta beskrivs som att det finns 
brister” (Fredriksson, 2007 s. 94). Detta motsvaras av att medianbetyget 
för eleverna i föreliggande studie är VG och att IG är vanligare än G. 
Det utfallet, liksom det faktum att Skolverkets utvärdering (Gerrevall 
& Håkansson, 2005) visar en något högre andel icke godkända elever i 
kursen projektarbete jämfört med andra kurser, antyder att det finns svå-
righeter förknippade dels med själva kursen, dels med betygsättningen 
på kursen. Gerrevall och Håkansson talar om betygsättningen som ’en 
källa till ångest’ för både lärare och elever.

I den aktuella undersökningen noterades att det föreföll svårt för ele-
ver på yrkesförberedande program och på NV att få MVG. Svårigheten 
för yrkeselever att få höga betyg rent generellt kan enligt Lindberg (2002) 
bero på att lärarna har för låga förväntningar på dem och inte ställer de 
krav som behövs för att uppnå MVG. Lindberg citerar en kärnämneslä-
rare: ”Det är lätt att man är orättvis – att man håller dem nere – även om 
de är väldigt duktiga” (a.a. s. 54). En annan tänkbar förklaring är att de 
skriftliga inslagen tillmäts oproportionerligt stor betydelse i förhållande 
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till arbetsprocess och slutprodukt. Det missgynnar elever som väljer att 
huvudsakligen framställa något annat än en uppsats, vilket är vanligare 
på yrkes- och sektorsförberedande program än på studieförberedande 
program. Det är också möjligt att elever på Samhällsprogrammet i större 
utsträckning övat upp sin förmåga att uttrycka sig i skrift, varför dessa 
inslag blir ett mindre problem för dem i samband med projektarbetet.

Att projektarbetet av betygen att döma tycks ha varit lättare att ge-
nomföra inom Samhällsprogrammet kan hänga samman med att man där 
i stor utsträckning – alltför stor enligt Madsén (2002) – använder sig av 
enskilt arbete i undervisningen. Det bör ha medfört att både lärare och 
elever i högre grad än på andra program varit bekanta med vissa inslag 
i projekt arbetsformen. Enligt studien har svårigheterna varit störst bland 
elever på Naturvetenskapsprogrammet, vilket på motsvarande sätt kan 
bero på de undervisningsformer som dominerar där. Det kan i sin tur 
tyda på att behovet av skolutveckling är större på NV-programmet. I en 
utvärderingen av fem gymnasieprogram (Skolverket, 1997) konstatera-
des att undervisningen på NV-programmet var mest traditionellt upplagd 
och hade förändrats minst jämfört med de andra programmen. En annan, 
hypotetisk förklaring är att anknytning till programmål och karaktärs-
ämnen upplevs som mer begränsande, och kanske också mer krävande, 
av elever på NV-programmet än på Samhällsprogrammet.

Förhållningssätt och sociokulturell kontext
Samtliga ovan nämnda problem, arbetets omfattning, ämnesval, hand-
ledningens kvalitet, oklara villkor och dunkla former för bedömning 
drabbar ’svaga’ elever extra hårt. Kanske elever från s.k. studieovana 
hem som valt studieförberedande program drabbas allra hårdast? Mitt 
intryck är nämligen att man på de yrkesförberedande och sektorsförbe-
redande programmen har varit tydligare med att formulera ramar och 
skapa strukturer som stöd för elevernas projektarbeten. På de studieför-
beredande programmen är intrycket att eleverna i högre grad lämnats 
att själva skapa fungerande strukturer. Problematiken förtjänar att tas på 
största allvar, inte minst om man som planerat låter gymnasiearbetet bli 
avgörande för om eleven får sin examen eller ej. Gerrevall och Håkans-
son (2005) rapporterar att eleverna har arbetat med spännande och utma-
nande projekt, och eleverna ”tycker i allmänhet att de lärt sig mycket av 
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sina erfarenheter och tycker att det varit en stimulerande kurs” (s. 132). 
Av de elever som deltagit i deras utvärdering är det endast ett fåtal som 
säger att de inte lärt sig särskilt mycket nytt. I den aktuella studien var 
det däremot ett antal elever som frankt svarade att de inte lärt sig något 
alls, och andra som ansåg att de inte lärt sig något av värde utan bara 
onödiga eller rent av negativa saker, som att fejka. Skillnaden kan bland 
annat bero på att det är lättare att berätta om problem och tillkortakom-
manden vid en individuell intervju än i en gruppintervju.

Det vilar en lätt motsägelse över utvärderingens konstateranden att 
”projektarbetet har på många håll blivit väldigt öppet och i viss mån 
ostrukturerat” (Gerrevall & Håkansson, 2005 s. 135) och att det är både 
önskvärt och nödvändigt med tydligare struktur – med ”för stora fri-
hetsgrader kommer många elever att få bekymmer med processen” (a.a. 
s. 136). Det bör ju betyda att många elever redan haft ’bekymmer’, 
vilket också framgår tydligt i föreliggande studie. Ett antal elever med 
ett prestationsinriktat, oreflekterat eller ambivalent förhållningssätt till 
projektarbetet har inte upplevt kursen som stimulerande och meningsfull. 
Deras svårigheter har varit av olika slag, men inte bagatellartade. De 
prestationsinriktade eleverna är stressade och fokuserar på prestation 
och bedömning, inte på fördjupning och utveckling av kunskaper och 
förmågor. Elever med ett oreflekterat förhållningssätt kan ha svårt att 
förstå kursens idé, och har ofta svårigheter att genomföra och se poängen 
med de skriftliga delarna. De tycks också ha en försiktig, avvaktande 
inställning till handledaren. Elever med ett ambivalent förhållningssätt 
har stora svårigheter att fullfölja sitt projektarbete och tre av fyra be-
skriver allvarliga problem i kontakten med handledaren. Elevernas olika 
svårigheter kan åtminstone delvis relateras till uppgiftens omfattning och 
graden av öppenhet eller brist på struktur. 

Undervisning och lärande i projektform ställer krav på elevernas för-
måga att planera, ta ansvar, arbeta med handledning och inte minst på 
deras självdisciplin. En del elever har med sig dessa förmågor redan när 
de kommer till grundskolan och gymnasiet, medan andra saknar en eller 
flera av dem. Ett problem är att man från skolans sida alltför ofta tycks 
utgå från att eleverna behärskar arbetsformen och därför underlåter att 
medvetet och systematiskt utveckla de förmågor som krävs hos eleverna. 
Därigenom får inte alla elever nödvändiga förkunskaper och risken att 
misslyckas ökar. I kombination med en betoning av elevens eget an-
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svar leder det till en låt-gå-pedagogik, som särskilt riskerar att drabba 
elever som redan har svårigheter med skolarbetet. Broady (1991) ger 
ett exempel på sådan underlåtenhet, med hänvisning till Bourdieu. Det 
handlar om en benägenhet att förringa undervisningens formella inslag 
och officiella uppdrag, och helt enkelt inte ge alla elever de redskap som 
krävs för att de ska lyckas med sina studier. 

Utbildningssystemet och lärarna nedvärderade studieflit och premierade 
det slags begåvning eller själsgåvor som uppfattades just som gåvor, 
som naturgivna kvaliteter. Det för privilegierade elever karaktäristiska 
avspända och distanserade förhållningssättet till undervisningens former 
och innehåll premierades /…/ Lärarna undvek att lära ut så triviala ting 
som studieteknik och liknande, vilket gick ut över de elever som inte hade 
tillgång till särskilt mycket kultur utöver den som förmedlades i utbild-
ningssystemet. (Broady, 1991 s. 215-216)

Broadys beskrivning ovan av de privilegierade elevernas avspända, dis-
tanserade hållning har stora likheter med det frihetliga förhållningssättet 
till projektarbetet. Dessa elever har i regel inga problem med att genom-
föra ett självständigt projektarbete, de gör ett medvetet ämnesval som 
stämmer med deras situation och personliga preferenser, och löser upp-
giften i samråd med, men utan att vara beroende av, handledaren. Med 
andra ord har de redan tillägnat sig åtminstone en del av de förmågor som 
projektarbetet avser att utveckla. Ett godvilligt förhållningssätt liknar 
en ’skolorienterad’ eller ’skolmässig’ hållning (Broady, 1991; Lindblad 
m. fl., 1991). Eleverna är relativt positiva till arbetet, väljer ett lämpligt 
ämne och etablerar en god handledarkontakt, faktorer som bidrar till 
ett framgångsrikt projektarbete. I de fall elever med ett godvilligt eller 
frihetligt förhållningssätt inte upplever arbetet som meningsfullt handlar 
det om svårigheter relaterade till handledning och val av projektarbete.

De fem förhållningssätten som formulerats i relation till läxor (Öster-
lind, 2001) visade sig användbara utan nämnvärda förändringar, trots en 
förändrad skolkontext. Det kan tyda på att de innehåller vissa arketypiska 
drag (a.a.). Likheter med dessa fem förhållningssätt kan även iakttas i 
relation till andra undersökningsresultat (se t.ex. Lindblad m.fl., 1991; 
Ståhle, 2006) och sammantaget antyder det en ’mättnad’. Fördelen med 
att inte börja från början i varje ny studie måste vägas mot nackdelen 
med att inte göra en förutsättningslös analys av ett nytt datamaterial. Mot 
bakgrund av det stora antalet kvalitativa studier, och begränsningarna när 
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det gäller att överföra sådana resultat ser jag det som intressant att över 
huvud taget pröva generaliserbarheten i en fenomenografisk studie, och 
anser att fördelarna uppväger nackdelarna i det här fallet.

I en studie av självreglerat lärande (Hadwin m. fl., 2004) beskrivs 
högpresterande studenter av två slag, inriktade antingen på förståelse 
eller på resultat. De påminner mycket om elever med ett frihetligt res-
pektive prestationsinriktat förhållningssätt. Beskrivningen av lågpreste-
rande studenter, som t.ex. reflekterar väldigt kortfattat, påminner om det 
oreflekterade förhållningssättet, medan medelgoda studenter utvecklade 
sin metakognitiva förmåga och reflekterade över sitt eget lärande, vilket 
skulle kunna motsvara det godvilliga förhållningssättet. Däremot saknas 
motsvarighet till det ambivalenta förhållningssättet, vilket kan bero på att 
studien gäller högskolestuderande. Det intressanta här är resonemanget 
om några centrala aspekter, nämligen ”Skill, Will and Self-Regulation” 
(Hadwin m. fl., 2004 s. 406). Självreglering är beroende av såväl vilja 
som förmåga, och för att självreglerat lärande ska fungera måste alla 
kompetenser finnas med – eller utvecklas (jfr. Österlind, 2005b, 2008).

För en elev som vill och kan planera, tänka långsiktigt och discipli-
nera sig själv erbjuder  projektarbetet ett ’frirum’, där tid, innehåll och 
form i hög utsträckning disponeras av eleven själv, om än i samråd med 
handledaren och eventuellt med andra elever. För en elev som inte kan 
överblicka eller motivera sig själv för en process som sträcker sig över 
6–12 månader innebär projektarbetet ett orosmoment och en belastning, 
särskilt om adekvata förberedelser och konstruktiv dialog med en hand-
ledare saknas. För att vara stimulerande ska en utmaning vara lagom 
svår. Om utmaningen är övermäktig i relation till elevens förkunskaper 
och resurser får den istället motsatt effekt. Vilket pris är acceptabelt att 
betala för de elever som hamnar i kläm beroende på svårigheter och brist 
på förberedelser, svag struktur och obefintliga rutiner, framför allt i ett 
övergångsskede? Hur kan dessa problem minimeras? Frågan är om det 
går att tvinga fram skolutveckling genom reformer som denna. Projekt-
arbetet är väl knappast tänkt som ett lotteri?
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Bilaga 1

Kursplan för kursen Projektarbete (PA1201) 
100 poäng inrättad 2000-07

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

Projektarbetets karaktär
Projektarbetet innebär planering, genomförande och utvärdering av ett 
arbete. I projektarbetet är arbetsprocessen lika viktig som slutproduk-
ten.
Med arbetsprocess menas att eleven skall välja ett kunskapsområde, av-
gränsa 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 sak-
kunnig 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 el-
ler 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 slutproduk-
ten vara programöverskridande, men de enskilda elevernas insatser skall 
rymmas inom deras respektive programmål.
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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 före-
målet. 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 kunskapsom-
råde, 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 mål
Eleven 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 proces-
sen
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.
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Betygskriteriet
Godkänt
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 me-
tod samt relevanta redskap.
Eleven redovisar skriftligen arbetsgången och resultatet av projektar-
betet.
Eleven värderar med handledning arbetsgången och resultatet.

Väl godkänt
Eleven visar självständighet i valet av kunskapsområdet och i formule-
ring 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 godkänt
Eleven tar egna initiativ och visar uppfinningsrikedom och fantasi dels 
i formuleringen av problem eller uppgift, dels i valet av metod, arbets-
redskap och material.
Eleven motiverar sina val med väl underbyggda argument.
Eleven visar skicklighet i utförandet av slutprodukten.
 

_________
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Intervjuguide      Bilaga 2

INLEDNING             
1.   Information…ev. frågor? … inget förs vidare….bandspelare okej?
2.a Vilket program går du? Varför just det?
2.b Snart går du ut, hur känns det? De här tre åren, hur har de varit? 
2.c Hur har det varit med studier och läxor? Jämförelse gymnasium - grund-

skola?

PROJEKTARBETET: 
3.a Vad är ett projektarbete? Hur har det varit upplagt på din skola? (Indivi-

duellt? Skriftligt?)
3.b Varför ingår det i utbildningen tror du? Har ni fått det förklarat (när? 

hur?) vad sa lärarna?  
3.c Vad tänkte/kände du inför projektarbetet? 
4.a Vad har du gjort och varför just det? Hur gick det till när du valde?
      (strategi, intresse, förslag, uppdrag utifrån?) Hur passar det in i ditt gy. 

program?
4.b Hur gjorde du? Metoder, material? Svårigheter? Handledning? Projekt-

plan? Loggbok? Annan hjälp el inspiration, t ex gm samtal med kompisar, 
syskon eller föräldrar?

4.c Redovisning? Vad gjorde du? Hur blev det? Är du nöjd? Vad har du lärt 
dig? Bedömning?

5.a Vad är vitsen med projektarbetet? Vad går det ut på? Fungerar det så? 
Varför/inte?

5.b Tips till en yngre kompis?
6.a Har ni fått öva eller förbereda er inför projektarbetet? Hur? Finns det 

några svårigheter?
6.b Råd till blivande lärare/handledare? 

EGET ARBETE I BACKSPEGELN
7.a Minns du Eget arbete och planeringsbok? Hur ser du på det nu (som 

arbetsform)?
7.b Som förberedelse för projektarbetet (eller fortsatta studier)?
7.c Vad är fördelar/nackdelar med självständigt arbete eller skolarbete på eget 

ansvar?
8.   Minienkät sociokulturella faktorer, fritidsintressen, föräldrarnas yrke och 

utbildning.

FRAMTIDSPLANER
9.   Framtidsplaner? (Kort och lång sikt, studier och yrke.) Till hösten? 
10. Om du fick välja precis vilket yrke som helst? (Inga begränsn. som betyg, 

pengar, språk). (I årskurs 6 ville du bli…i årskurs 9 ville du bli…)
11. Vad ska du göra i sommar? TACK OCH LYCKA TILL


